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تنويه: احداث الصورة من وحي الخيال

منذ عام 1920، قاد بنك مصر قاطرة االقتصاد المصري لألمام. تندرج ألية عمل بنك مصرعلى إستغالل كافة اإلمكانيات المتاحة 
لتحرير اإلقتصاد المصري وإزدهار القوة االقتصادية لمصر. ولطالما أتاح بنك مصر مسارات تهدف إلى استخدام مدخرات 

المصريين في المساهمة باإلستثمارات الوطنية.

األهرامات المصرية 

الترويج لكنوز 
مصر القديمة 
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لمحة مختصرة
عن بنك مصر 

الملكية

بنك مملوك للحكومة

إجمالي قيمة األصول

967.3مليار جنيه مصري

الفروع

مــا يقــرب مــن 700 فــرع، وعليــه فــان البنــك يمتلــك 
أكبــر شــبكة فــروع فــي مصــر والشــرق األوســط

قاعدة العمالء

أكثر من 12 مليون عميل في مصر

عدد بطاقات الدفع اإللكتروني الصادرة

8.7 مليون بطاقة 

عدد نقاط البيع

ما يقرب من 18,700

صافي الربح بعد احتساب الضريبة

 8.6 مليار جنيه مصري

عدد بطاقات الرواتب الصادرة

2.6 مليون

صافي الدخل من األتعاب والعموالت

4.3 مليار جنيه مصري

صافي إيرادات الفوائد

17.7 مليار جنيه مصري

عدد ماكينات الصراف اآللي

 ما يقرب من 2,800

حقوق المساهمين 

65.6مليار جنيه مصري 

الضرائب الُمسددة للدولة 

8.7 مليار جنيه مصري 

ودائع العمالء

745.8 مليار جنيه مصري

عدد الموظفين

ما يقرب من 18,000 موظف

االستثمار المباشر في رؤوس األموال

 154شركة في مختلف القطاعات

من خالل 8 قطاعات

التكنولوجيا 
ائتمان الشركات والقروض المشتركة

التجزئة المصرفية
المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر

األسواق المالية واالستثمار
الصيرفة اإلسالمية
األموال والمراسلين

المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية

من خالل التواجد في 9 دول 

مصر
اإلمارات العربية المتحدة

لبنان
فرنسا 
ألمانيا
الصين
روسيا

كوريا الجنوبية 
إيطاليا

* األرقام المالية المذكورة حتى يونيو 2019، بينما األرقام غير المالية المذكورة حتى ديسمبر 2019.
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سقف البهو المعمد بمعبد حتحور-دندرة- قنا 

بنك مصر 
فخورون بما أنجزناه .. َنتطلع للُمضي قدمًا نحو هدفنا

ــا  ــدار تاريخن ــى م ــة عل ــة قدمــت رؤى ثاقب ــر بشــخصيات مبدع ــذا التقري نحتفــي به
ــد  ــق حياتهــم بمســارات مبتكــرة، ســالحهم الوحي ــق، وبشــجاعة ســلكوا طري العري
فــي تلــك الرحلــة هــو رؤيتهــم الواســعة مهمــا اختلفــت أهدافهــم النبيلــة، إال أن 
العامــل المشــترك بينهــم هــو أن خطواتهــم األولــى فــي ذلــك المســار الجديــد 
 كانــت فريــدة مــن نوعهــا تعكــس رؤيــة رياديــة أســهمت فــي تحقيــق تحــول جــذري.

 
ــا نــود اإلشــادة بعزيمــة المصرييــن  وفــي ظــل االنطــالق نحــو حقبــة جديــدة، فإنن
لبنــاء  التصــور  الذيــن وضعــوا  العظمــاء  الفراعنــة  مــن  بــدًءا  الصلبــة  وإرادتهــم 
ــذي أســس  ــارز طلعــت حــرب، وال ــى الرجــل االقتصــادي الب األهرامــات وصــواًل إل

أول بنــك مملــوك للمصرييــن، أال وهــو بنــك مصــر.

يعــد بنــك مصــر باكــورة الفكــر التقدمــي لطلعــت حــرب ومجموعــة مــن الوطنييــن 
لتحقيــق الحريــة االقتصاديــة للبــالد والحــد مــن عواقــب ســطوة االحتــالل األجنبــى 

علــى اإلقتصــاد المصــري.

ــة المســتدامة بمصــر. كمــا  ــق التنمي ــك مصــر فــي تحقي ــذ نشــأته، ســاهم بن من
ــة  ــكل فخــر إلــى أن بنــك مصــر هــو مــن غــرس الجــذور التاريخي ــا أن نشــير ب يمكنن
بــرأس مــال  إنــه أول بنــك فــي مصــر يتــم تأسيســه  للشــمول المالــي، حيــث 
مصــري بهــدف اســتثمار مدخــرات المصرييــن ودمجهــا باإلقتصــاد الرســمي. 

وبإعتبــاره مؤسســة ماليــة رائــدة تــم تأسيســها لتكــون أول بنــك وطنــي، فــإن 
هــذه المؤسســة الماليــة تصــدت لمجابهــة التحديــات كتأميــم االقتصــاد الوطنــي 
بمصــر، ومنــذ أن تــم افتتاحــه، أصبــح بنــك مصــر أيقونــة لالســتدامة الماليــة، 

ُمبــادًرا بتعزيــز التنميــة الشــاملة لحمايــة أجيــال المســتقبل.

القديمــة  المصريــة  الحضــارة  تــراث  علــى  الحفــاظ  تــم  مماثــل،  نحــو  وعلــى 
إلــى  يتبــادر  الصــدد  هــذا  فــي  القادمــة،  األجيــال  أجــل  مــن  األهرامــات  داخــل 
إلــى  يرقــى  العبقريــة  مــن  بمســتوى  إيمحتــب  إتســم  إيمحتــب.  فــورا  أذهاننــا 
حكــم  فتــرة  خــالل  زوســر  الملــك  لخدمــة  عمــل  حيــث  العالميــة،  مســتوى 
الملــك.  الكهنــة ووزيــر  كبيــر  إيمحتــب منصــب  الثالثــة بمصــر. شــغل  األســرة 
كمــا يعــد أول مهنــدس معمــاري يعــرف باإلســم، وقــد اكتســب شــهرته فــي 
باســم  المعــروف  هــرم،  أول  تصميــم  إلنشــاء  معمــاري  كمهنــدس  األســاس 
المعمــاري  الطــراز  هــذا  بابتــكار  قــام  مــن  إنــه  حيــث  الُمــّدرج،  ســقارة  هــرم 
 المذهــل والمتفــرد الــذي اســتمر فــي التطــور علــى مــدار أكثــر مــن ألــف عــام.

وقــد صمــدت تلــك األهرامــات فــي مواجهــة تحديــات الزمــن علــى مــدار العصــور، 
فقــد شــيدها أســالفنا علــى األرض المقدســة قبــل بــزوغ العديــد مــن الحضــارات 
ومعظــم الثقافــات خــالل عصــر مــا قبــل التاريــخ، بســواعد قدمــاء المصرييــن 

أصبحــت االهرامــات خالــدة علــى مــر الزمــان.

وفــي ظــالل األهرامــات تكمــن مقابــر العمــال والمهندســين المعمارييــن والجنــود 
 والكهنــة وكبــار مســئولي الدولــة رفيعي المســتوى الذين خدمــوا َملَكُهْم وبالدهم،

ــة  ــر مــن 80 هــرم بالمملكــة المصري ــم تشــييد أكث ــه قــد ت ــى أن  وتجــدر اإلشــارة إل
القديمــة. 

هــذا ويواصــل تقريــر بنــك مصــر الســنوي للعــام الثانــي علــى التوالي اســتعراض كنوز 
وأســرار الحضــارة المصريــة القديمــة، ويركــز تقريــر هــذا العــام علــى األهرامــات فــي 
ــة القديمــة )2686 - 2181 قبــل الميــالد( المتواجــدة علــى طــول الضفــة  عصــر الدول

الغربيــة لنهــر النيــل مــن مدينــة القاهــرة إلــى حــدود واحــة الفيــوم 80 كــم جنوًبــا.

ــان القــرن العشــرين، َتســُطر ذاكــرة مصــر المعاصــرة تدشــين هــرم أخــر، صرحــًا  إب
ــا مصــر  ــة لالقتصــاد ُمولًي ــة وطني ــاء هوي ــوج ســنوات مــن النضــال لبن ــز يت للتمي
المكانــة الالئقــة بتاريخهــا وعظمــة شــعبها، فقــد تمكــن أســالفنا مــن إنشــاء هــرم 
مــن نــوع مختلــف، أثــًرا شــاهًدا علــى التميــز الــذي تــوج ســنوات مــن الكفــاح. 
أنشــئ هــذا الهــرم بهــدف أن يكــون ركيــزة جديــدة القتصــاد وطنــي راســخ فــي 
مواجهــة تحــد الزمــن، هــذا الهــرم هــو بنــك مصــر، أحــد المعجــزات المعاصــرة، 
لمواجهــة  الالزمــة  التدابيــر  واتخــاذ  التنميــة  قاطــرة  دفــع  فــي  اســتمر  الــذي 
الحــروب والثــورات ونــدرة المــوارد، كمــا اســتمر فــي مواصلــة جهــوده الحثيثــة 
المــوارد. ووفــرة  واالســتقرار  الِســلم  مقومــات  مــن  االســتفادة  تعظيــم   فــي 

يســتعرض التقريــر اإلنجــازات التــي حققناهــا خــالل هــذا العــام ويســلط الضــوء 
علــى الكفــاءات التــي قــادت نجاحنــا بــرؤى متوثبــة إلــى المســتقبل علــى مــدار 

العقــود الماضيــة، فــإن طموحاتنــا ال َيُحدهــا جهــد أو زمــن.

ــزة أساســية يســتند  ــز التكامــل االقتصــادي كركي ــًا مــن التزامــه فــي تعزي وانطالق
ــق قيمــة  ــا مســتدامًا يســاهم فــي خل ــي نهًج ــك، قــام بنــك مصــر بتبن ــا البن عليه

مضافــة وتحقيــق الرفاهيــة واإلزدهــار والرخــاء لجميــع شــرائح المجتمــع. 

إن بنــك مصــر يتبنــى إســتراتيجية ُمصممــة بشــكل فريــد لتوجيــه المدخــرات نحــو 
مجــال االســتثمارات والتــي تشــمل المشــروعات القوميــة والعديــد مــن الشــركات 
التــي يقــوم بنــك مصــر بتمويــل رؤوس أموالهــا، ســواء كان التمويــل كلًيــا أو 
ــي.  ــز االقتصــاد الوطن ــث تلعــب هــذة الشــركات دور محــوري فــي تعزي ــا، حي  جزئًي

فقــد ســاهم بنــك مصــر فــي تأســيس الكثيــر مــن الشــركات المصريــة الهامــة فــي 
ــة لالســتثمارات، شــركة  ــك شــركة مصــر المالي ــا فــي ذل ــاالت، بم ــف المج مختل
ــة للغــزل والنســيج، شــركة مصــر  ــر التمويلــي، شــركة مصــر العامري ــى إم للتأجي ب
للتأميــن، شــركة مصــر للفنــادق، شــركة مصــر لتكريــر البتــرول، ســتوديو مصــر 

وشــركة مصــر لحليــج األقطــان.

فــي  شــركة   154 فــي  األســهم  مــن  كبيــرة  نســبة  حالًيــا  البنــك  يمتلــك 
باإلضافــة  والغــذاء،  والزراعــة  واإلســكان  والســياحة  التمويــل  مجــاالت: 
المعلومــات.  وتكنولوجيــا  اإلتصــاالت  مجــال  فــي  أخــرى  شــركات   إلــى 

لــم يدخــر بنــك مصــر جهــدًا علــى مــدار القــرن الماضــي فــي بنــاء اإلقتصــاد المحلــي 
ممــا جعلــه نبــراس إلثــراء المجتمــع. ظــل بنــك مصــر محتضنــا إرادتــه القويــة 
ومتمســًك برســالته حتــى فــي أشــد األوقــات صعوبــة كالحــروب ليســتمر معــه 
اإلزدهــار فقــد صمــد البنــك فــي وجــه الشــدائد بــإرث مســتدام مــن النجــاح ملتزًمــا 
بمهمتــه األولــى وهــي تعزيــز دعائــم إقتصــاد وطنــي قــوي يحقــق رخــاء إجتماعــي.

هذا وقد تبنى بنك مصر آليات دعم القدرة التنافســية للصناعة المصرية على مر 
العقود معزًزا ريادته من خالل توفير تجربة مصرفية مميزة للعمالء ولم يكن البنك 
 يوًما  بمنأى عن التحول الرقمي والتطور التكنولوجي لتحقيق مستقبل مستدام.

فعلــى مــدار العقــود الماضيــة، تمكــن بنــك مصــر مــن توســيع نطــاق ريادتــه 
بالقطــاع المصرفــي مــن خــالل تعزيــز القــدرة التنافســية المتمثلــة فــي آليــات 
ــا  ــى التكنولوجي ــق االســتدامة اســتناًدا عل تمحــور اإلهتمــام حــول العمــالء وتحقي

الرقميــة بالتعــاون مــع فريــق عمــل متميــز.

وإنطالقــًا مــن إيمــان بنــك مصــر بــأن التكنولوجيــا هــي الُمحــرك الرئيســي للنجــاح 
فــي تحســين قيمــة الخدمــات التــي يقدمهــا لعمالئــه؛ حــرص البنــك دائمــا علــى 
التفاعليــة  التكنولوجيــة  الوســائل  أحــدث  التكنولوجيــة مســتخدًما  بنيتــه  تطويــر 

ــر كفــاءة. ــه بصــورة أكث ــم خدمات ــذكاء االصطناعــي بهــدف تقدي ــا ال وتكنولوجي

ــات  ــي أحــدث التقني ــن، ســباقًا بتبن لطالمــا كان بنــك مصــر فــي مقدمــة الداعمي
ــك  ــا البن ــي يوليه ــذي يعكــس الثقــة الراســخة الت ــة العمــالء وال ــراء تجرب ســعيًا إلث

ــة. ــع األطــراف المعني فــي مشــاركة جمي

فالبنــك دائــم الحــرص علــى توفيــر أفضــل ســبل التواصــل لتعزيــز التعــاون الفعــال 
مــع حلفائــه. ففــي مجــال اإلبتــكار الرقمــي والتحــول الرقمــي، تبنــي البنــك مفهــوم 
أعمالــه.  إدارة  فــي  عليهــا  يســتند  أساســية  كركيــزة  الرقمــي  واإلبتــكار   التحــول 

يعــد بنــك مصــر أول بنك تبني بنيــة تكنولوجية موحدة لميكنة عملياته المصرفية. 
كمــا يحــرص البنــك علــى إتاحــة الخدمــات الماليــة لمختلــف فئــات المجتمــع لدعــم 
اإلقتصاد القومي مع التركيز على احتواء وتمكين شــرائح المجتمع األكثر تهميشــًا 
 من الشــباب والســيدات، ودمجهم إلى المنظومة الرســمية لإلقتصاد المصري  .
شــراكات  عقــد  خــالل  مــن  األعمــال  رواد  مشــروعات  دعــم  إلــى  باإلضافــة 
والدوليــة. المحليــة  المؤسســات  مــن  والعديــد  الحكومــة  مــع  المــدى   طويلــة 

وفــي إطــار ســعيه المســتمر نحــو التميــز، فــإن بنــك مصــر هــو أول بنــك مملــوك 
للدولــة يواصــل ريادتــه فــي اإللتــزام بأعلــى معاييــر حوكمــة المؤسســات مــن 
خــالل اإلتســاق مــع القوانيــن واللوائــح التــي تــم اســتحداثها بهــذا الصــدد، والتــي 
المبــادرة  إلــى  باإلضافــة  المتحــدة  لألمــم  العالمــي  اإلتفــاق  مبــادرة  تشــمل 
ــادئ العمــل المصرفــي المســؤول التــي أطلقتهــا  ــر ومب ــة إلعــداد التقاري العالمي

األمــم المتحــدة.

ُيعــد بنــك مصــر هــرم مصــر المعاصــر، ُأســس ليتوج إســهامات طلعت حرب باشــا 
في إنشاء ركائز التنمية اإلقتصادية التي استمرت في التبلور لمواجهة التحديات 
 حتــى بعــد وفاتــه، مثلــه كمثــل األهرامــات التــي تســتعرضها صفحات هــذا التقرير. 

فقــد ظــل البنــك أثــًرا شــاهًدا علــى رؤيتــه العظيمــة ونجاحــه. كمــا أرســت العديــد 
ــة وقــادر  ــي يتســم بالمرون مــن مشــروعات بنــك مصــر األســاس القتصــاد وطن

علــى مواجهــة أيــة تحديــات كمــا هــو الحــال مــع األهرامــات.

معاصــرة  وأجيــال  الفراعنــة  أجدادنــا  بيــن  التشــابه  أوجــه  عــن  التقريــر  يكشــف 
ُأم  إنجــازات اســتثنائية وحصــدوا مكانــة متفــردة لمصــر،  ببنــك مصــر حققــوا 
 األوطــان ومهــد الحضــارات،  بــرؤى طموحــة هدفهــا اإلرتقــاء بالوطــن وتمكينــه.

ــؤدي  ــد طلعــت حــرب باشــا أن ي ــى ي ــذ تأسيســه عل لقــد كان إرث بنــك مصــر من
اســتكمااًل  العقبــات  كافــة  وإزالــة  التنميــة،  فــي  كشــريك  ومهًمــا  فاعــاًل  دوًرا 
لإلنجــازات الســابقة والمكتســبات التــي حققتهــا حضــارة مصــر العريقــة الممتــدة 
عبــر الزمــن. بإنشــاء بنــك مصــر، اســتطاع طلعــت حــرب ببراعــة عكــس عظمــة 

القدمــاء المصرييــن الراســخة فــي حضــارة مصــر المعاصــرة.

لقــد ألهمتنــا الحضــارة المصريــة التــي تمتــد إلــى مــا يقــرب مــن 5 قــرون للترويــج 
عــن كنــوز مصــر القديمــة فــي طيــات تقريــر بنــك مصــر الســنوي للســنة الثانيــة علــى 

التوالــي.

قــام المصريــون القدمــاء ببنــاء العديــد مــن األهرامــات بخــالف أهرامــات الجيــزة 
أســماء  تحمــل  األهرامــات  معظــم  مصــر.  أهرامــات  بيــن  مــن  شــهرة  األكثــر 
بنــاء  ففكــرة  ــي  المتوفَّ للملــك  تكريًمــا  دت  ُشــيِّ تذكاريــة  كأضرحــة  الملــوك 
األهرامــات جــاءت أساًســا لدفــن الملــوك فــي العصــر الفرعونــي، وأصبحــت اآلن 
ــد فــي  ــم والتــي تســتمر فــي التزاي ــزة فــي العال ــة الممي أحــد اإلنجــازات المعماري
ظــل اكتشــافات علمــاء المصريــات الجديــدة مــع مــرور كل عــام. يســرد التقريــر 

نظريــات واكتشــافات وأســرار معظــم األهرامــات وطــرق بنائهــا.
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يمثــل الهــرم المــدرج فــي ســقارة بدايــة »عصــر األهرامــات «. تــم بنــاء الهــرم المــدرج علــى يــد الملــك 
ــى  ــري خــت. بن ــج نث ــا بإســم التتوي ــذي يعــرف أيًض ــك زوســر وال ــة، المل ــي  فــي األســرة الثالث الثان
زوســر هرمــه  فــي ســقارة ويبلــغ إرتفاعــه  حوالــي60 متــًرا و قاعــدة بمســاحة 121 متــًرا فــي 109 متــرا.

خــالل  مــن  الثانيــة،  األســرة  ملــوك  آخــر  ســخموي،  خــع  بالملــك  زوســر  الملــك  يرتبــط 
زوســر. للملــك  وأم  ســخموي  خــع  الملــك  زوجــة  كانــت  التــي  حــاب  ماعــت  نــي   الملكــة 

حجــري  بنــاء  أول   ببنــاء  إيمحتــب  زوســر  الملــك  كلــف  الثالثــة،  األســرة  عصــر  بدايــة  فــي   
خرطــوش  فــي  مكتوًبــا  زوســر  اســم  علــى  العثــور  تــم  المــدرج.  الهــرم  التاريــخ،  فــي  ضخــم 
القديمــة. للدولــة  نقــش  فــي  عليــه  العثــور  يتــم  لــم  ولكــن  الوســطى،  الدولــة   مــن 

 نقــش الملــك زوســر اســمه الحــوري، »نثــري خــت « أي جســد اإللــه المقــدس علــى أعمالــه 
اإلنشــائية. بنــى الملــك زوســر أكثــر مــن مجــرد هــرم حيــث بنــى مقاصيــر أخــرى حولــه أيًضــا والتــي 

تشــكل مًعــا مجموعــة هرميــة. 

قــام الملــك بدمــج قبــره والمبانــي الجنائزيــة، التــي كانــت منفصلــة فــي الفتــرات الســابقة فــي كيــان 
ــى اإلطــالق، إال  ــه عل ــة مثل ــم تكتمــل أي مجموعــة هرمي ــه ل ــى الرغــم مــن أن واحــد متماســك. عل
أن ال يمكــن إنــكار تأثيــر مجموعــة هــرم زوســر علــى المجموعــات الهرميــة الالحقــة , مثــال، تحتــوي 
المجموعــة الهرميــة الخاصــة بالملــك علــى معبــد جنائــزي. هــذا هــو المــكان الــذي أجريــت فيــه 
ــرة  ــة وهــي فــي األســاس مقب ــرة الجنوبي ــًى يســمى بالمقب ــة. كمــا يتضمــن مبن المراســم الجنائزي

رمزيــة ، أيًضــا للملــك ، والتــي يعتقــد أنهــا مــن أجــل  )روح الملــك(.

الترويج
 لكنوز

 مصر القديمة

زوسر
2648-2667 قبل الميالد؛ األسرة الثالثة

هرم زوسر في وسط منطقة سقارة
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مــن الجديــر بالذكــر أن هنــاك ممريــن منفصليــن فــي األســاس، أحدهمــا تحــت الهــرم، واآلخــر جــزء مــن 
المقبــرة الجنوبيــة - كل مخطــط لــكل منهمــا أن يتألــف مــن أربــع غــرف بجــدران مغطــاة بالبــالط الخزفــي. 
علــى األرجــح تــم اإلنتهــاء مــن ممــرات المقبــرة الجنوبيــة، فــي حيــن تــم تــرك تلــك الموجــودة تحــت الهــرم 

غيــر مكتملــة.

تعــد مجموعــة الهــرم المــدرج أول بنــاء بنــاه قدمــاء المصرييــن بالكامــل مــن الحجــر، ومــن المثيــر لإلهتمــام 
أن نالحــظ أن المصرييــن القدمــاء قامــوا ببنــاء المقاصيــر المكونــة لــه بنفــس األســلوب الــذي اســتخدموه 
لبنــاء هــذه المقاصيــر نفســها فــي الســابق ولكــن مــن الطــوب اللبــن والمــواد النباتيــة. تــم بنــاء أعمــدة رواق 
ــى شــرق الهــرم  ــر إل ــردي، وسلســلة المقاصي ــدو كحــزم مــن ســيقان الب ــال، لتب المدخــل، علــى ســبيل المث

المــدرج.  

الترويج
 لكنوز

 مصر القديمة

زوسر
2648-2667 قبل الميالد؛ األسرة الثالثة

هرم زوسر في وسط منطقة سقارة
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واحدة من ألواح الفاينس الزرقاء داخل مجمع هرم سقارة المدرج.

واحــد مــن نقــوش الدهليــز تحــت األرض 
أســفل الهــرم المــدرج ممثــال الملك زوســر.

نقــوش تصــور الملــك زوســر يقيــم شــعائر العيــد 
هــرم  جنــوب  الجنوبيــة  المقبــرة  فــي  الثالثينــي 

ســقارة المــدرج.

ألواح مقبرة حسي رع 
تــم العثــور علــي ســت ألــواح خشــبية فــي مقبــرة مــن الطــوب اللبــن لحســي رع 
فــي ســقارة. كان »رئيــس الكتبــة الملكييــن « و»رئيــس أطبــاء األســنان« فــي عهــد 
زوســر فــي األســرة الثالثــة )2666 - 2648 ق.م.(. وهــذه األلــواح محفــورة بنقــوش 
ــرة فــي أوضــاع  ــة وكذلــك مناظــر صاحــب المقب ــارزة مــن الحــروف الهيروغليفي ب

ومراحــل مختلفــة مــن حياتــه.

لوحة المجاعة 
هــي صخــرة منحوتــة باللغــة المصريــة القديمــة موجــودة بجزيــرة ســهيل بأســوان، والتــي 

تتحــدث عــن ســبع ســنوات مــن الجفــاف والمجاعــة فــي عهــد الملــك زوســر مــن األســرة 

الثالثــة.

تمثال الملك زوسر
ــال فــي غرفــة مغلقــة تســمي الســرداب  ــى هــذا التمث ــور عل ــم العث ت
فــي شــمال شــرق المعبــد الجنائــزي للملــك زوســر فــي ســقارة. هــذا 
التمثــال أقــدم مــا عــرف مــن التماثيــل بالحجــم الطبيعــي فــي مصــر 

ويمثــل التمثــال الملــك زوســر جالســا علــى كرســي.
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يعــد هــرم ســخم خــت مــن األهرامــات التــى لــم يكتمــل بنائهــا بمنطقــة وســط ســقارة وهــو للملــك ســخم 
ــا، ولكــن لــم يصــل  ــًرا مربًع ــه المربعــة إلــى 129 مت خــت وكان مــن المخطــط أن يصــل طــول ضلــع قاعدت
ارتفاعــه إلــى ســبعة أمتــار عنــد توقــف عمليــات التشــييد والبنــاء. لــو تــم االنتهــاء مــن تشــييده، لبلــغ حجمــة 

حوالــي 33،600 متــر مكعــب، وارتفاعــة 70 متــًرا ومكــون مــن ســبع درجــات.

ــي كشــفت عــن وجــود تشــابه  ــه والت ــر فقــط من ــب بعــد استكشــاف جــزء صغي ــم إيقــاف أعمــال التنقي  ت
ــان.  ــة العري ــا بمنطقــة زاوي أروقــة هــرم ســخم خــت تحــت األرض واألروقــة الموجــودة فــي هــرم خــع ب

اكتشــف علمــاء اآلثــار تابوًتــا مــن المرمــر مــع ختــم الجبــس األصلــي فــي غرفــة الدفــن. لســوء الحــظ، تــم 
العثــور علــى التابــوت فارًغــا. كمــا، تــم اكتشــاف عــدد مــن األســاور والكســرات الذهبيــة، وصنــدوق ذهبــي 
جميــل علــى شــكل صدفــة فــي غرفــة صغيــرة خــارج غرفــة الدفــن، إلــى جانــب ختــم أســطواني مــن الطيــن 

يحمــل اســم الملــك ســخم خــت.

يعــد الملــك ســخم خــت ملــًكا غامًضــا إلــى حــد مــا. ومــن أهــم مــا ينســب للملــك لوحــة جداريــة منقوشــة 
عــن نشــاطه العســكري فــي ســيناء بمنطقــة وادي مغــارة، ولكــن بخــالف ذلــك ال ُيعــرف ســوى القليــل عــن 

عهــده. ذكــر اســم ســخم خــت فــي كل مــن قائمــة ملــوك ســقارة وقائمــة ملــوك أبيــدوس.

الترويج
 لكنوز

 مصر القديمة

سخم خت
2648-  2640  قبل الميالد؛ األسرة الثالثة

هرم سخم خت في وسط منطقة سقارة
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ســفير  كافــري«،  جيفرســون  »المســتر  ســعادة  زيــارة  خــالل 
مصــر إلــى  المتحــدة  الواليــات 

أساور ذهبيةعلبة تجميل ذهبية مفصلية على شكل صدفة
العثور على أساور من الذهب في المجموعة الجنائزية لسخم خت

 سخم خت
كما يظهر على صخور وادي مغارة بسيناء

تابوت من حجر المرمر
اكتشــف علمــاء اآلثــار تابــوت ســليم مــن حجرالمرمر 

مــع ختــم الجبــس األصلي

صور بعثة بمنطقة سقارة  
اكتشف الهرم زكريا غنيم. تم اكتشافه وحفره من 1952 إلى 1956
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ــا أحــد ملــوك مصــر  ــا فــي حكــم خــع ب تــم تشــييد هــذا الهــرم ذو الطبقــات فــي عهــد األســرة الثالثــة غالًب
وهــو غالًبــا خليفــة ســخم خــت أو ابنــه. يبلــغ حجــم الهــرم  47,040 متــًرا مكعًبــا. قاعدتــه 84 متــر مربــع، وربمــا 

وصــل إلــى ارتفــاع 42 إلــى 45 متــًرا إذا اكتمــل.

ُينســب هــذا الهــرم إلــى خــع بــا بنــًاء علــى اكتشــاف ثمانيــة أوانــي حجريــة فــي مقبــرة لألســرة الثالثــة بجــوار 
ــك ســلفه ســخم خــت، كان مــن  ــا، وكذل ــك. مــن الواضــح أن هــرم خــع ب ــوب اســم هــذا المل الهــرم مكت
المفتــرض أن يكونــا هرمــان مدرجــان، مثــل هــرم زوســر، ولكــن لــم يتــم إكمــال أي منهمــا بســبب العهــود 

القصيــرة لــكال الملكيــن.

ال يوجــد دليــل علــى أن خــع بــا دفــن فــي الهــرم، وال توجــد إشــارة إليــه داخــل الهــرم. ليــس مــن الواضــح 
ــاء. ــة التــي توقــف عندهــا البن المرحل

الترويج
 لكنوز

 مصر القديمة

خع با
2640 – 2637 قبل الميالد؛ األسرة الثالثة

هرم خع با في منطقة زاوية العريان 
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مسيرة قرن من النجاح االستثنائي
األفضل لم يأت بعد

ــذي أسســه رجــل  ــة لتأســيس بنــك مصــر ال يتزامــن عــام 2020 مــع الذكــرى المئوي

مملــوك  بنــك  كأول   1920 عــام  فــي  حــرب  طلعــت  البــارز  المصــري  االقتصــاد 

بالكامــل للمصرييــن الســتثمار واجتــذاب مدخــرات المصرييــن ودفــع عجلــة التنميــة 

المســتدامة ودعــم منظومــة ريــادة األعمــال.

باعتبــاره ركيــزة راســخة لنمــو االقتصــاد المصري على مـــدار القـــرن الماضي، ســاهم 

بنــك مصــر فــي توفيــر العديــد مــن الفــرص الجديــدة لعــدد كبيــر مــن الشــركات 

ــة عمالقــة. كمــا  ــح مؤسســات صناعي ــة، ممــا ســاعد فــي ارتقاءهــا لتصب المصري

قــدم  بنــك مصــر حزمــة عريضــة مــن التمويــالت المتاحــة لقطاعــات متنوعــة، بمــا 

فــي ذلــك المنســـوجات، والتأميـــن، والنقـــل، والطيـــران، باإلضافــة إلــى  الخدمـــات 

الترفيـــهيه،  والســـينما، ومنـــذ ذلـــك الحيـــن، فــإن بنــك مصــر ال يــزال يقــدم خدماتــه 

التمويليــة المتنوعــة لكافــة القطاعــات مــن خــالل نظــام مصرفــي متطــور.

ــادرات وبروتوكــوالت  ــد مــن المب ــك مصــر فــي العدي ــب مشــاركة بن ــى جان هــذا إل

التعــاون مــع عــدد مــن المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر، 

للمشــروعات  الصناعيــة  والمجمعــات  للجلــود،  الروبيكــي  مدينــة  ورش  مثــل 

الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر. هــذا إضافــًة إلــى برنامــج "مشــروعك"، 

وورش مدينــة دميــاط الجديــدة لألثــاث وبرنامــج تمويــل للصيادلــة، وغيرهــا مــن 

المشــروعات. كمــا قــام بنــك مصــر بتوقيــع اتفاقيــة مــع مؤسســة التمويــل الدوليــة 

لإلســهام فــي توســيع  نطــاق المشــروعات التــي أسســتها رائــدات األعمــال في إطار 

كل مــن أنشــطة محفظــة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة بالبنــك والجهــود 

الموســعة التــي تبذلهــا مؤسســة التمويــل الدوليــة لتعزيــز الشــمول المالــي لرائــدات 

ــة. األعمــال بالدول

ــا مــا يولــي بنــك مصــر تركيــزه علــى دعــم النظــام االقتصــادي الــذي يشــهد  ودائًم

حركــة تطــور مســتمر، و ذلــك مــن خــالل  خدماتــه الماليــة المقدمــة مــن قبــل 

ــة عمــل تتســم  ــزة مــن خــالل بيئ ــم خدمــات متمي ــم لتقدي ــن ُيعتمــد عليه موظفي

بالتنــوع  والتفــرد. وقــد قــام بنــك مصــر بتوســيع نطــاق تواجــده علــى المســتويين 

المحلــي والدولــي لتقديــم الخدمــات إلــى قطاعــات متنوعــة. يقــع المقــر الرئيســي 

لبنــك مصــر فــي 151 شــارع محمــد فريــد، وســط البلــد، القاهــرة – مصــر. هــذا 

فضــاًل عــن إرســائه بصمــة قويــة علــى مســتوى تســع أســواق متمركزيــن فــي ثــالث 

ــر مــن 12 مليــون عميــل  قــارات و امتالكــه قاعــدة ضخمــة مــن العمــالء تضــم أكث

ــر شــبكات الفــروع علــى مســتوى الشــرق األوســط وشــمال  وإدارة واحــدة مــن أكب

إفريقيــا. يعمــل بالبنــك مــا يزيــد عــن 18,000 موظــف، ويصــل إجمالــي قيمــة رأس 

ــرع، مــن بينهــم 5  ــك مصــر 700 ف ــك بن ــه. يمتل ــار جني ــى 15 ملي ــوع إل ــه المدف مال

فــروع بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة يمتلــك البنــك فرًعــا فــي باريــس وبنــًكا تابًعــا 

فــي ألمانيــا، وعشــرين فرًعــا يتولــى ادارتهــم بنــك تابــع فــي لبنــان. هــذا باإلضافــة 

إلــى مكتبــي تمثيــل بــكل مــن روســيا )موســكو( والصيــن )غوانــزو(. هــذا أضافــًة 

إلــى مكاتــب التمثيــل أنشــئت حديًثــا فــي كل مــن إيطاليــا ) ميالنــو( وكوريــا الجنوبيــة 

)ســيول(. كمــا يســتهدف البنــك أيًضــا خطًطــا لتوســيع نطــاق تواجــده، وتحديــًدا فــي 

إفريقيــا.

وعلــى جانــب آخــر، فــإن االســتراتيجيات المبتكــرة لبنــك مصــر تضعــه بالطليعــة إبــان 

التحــول الرقمــي بالقطــاع المصرفــي. وعلــى مــدار العقــود الماضيــة، قــام البنــك 

باســتخدام أحــدث التقنيــات فــي ســبيل تحســين ســبل تطويــر المنتجــات والخدمــات 

المقدمــة لعمالئــه. كمــا أنجــز بنــك مصــر بخطــى حثيثــة عمليــة إعــادة هيكلــة فروعــه 

لتكــون مجهــزة بالكامــل لتحقيــق التحــول الرقمــي مــن خــالل تقديــم مجموعــة كبيــرة 

مــن أفضــل الخدمــات اإلليكترونيــة، مثــل خدمــات الدفــع اإلليكترونــي، وخدمــة 

اإلنترنــت والموبايــل البنكــي )BM Online( ومنتجــات مصرفيــة للتمويــل متناهــي 

  )Chatbot( الصغــر. وألول مــرة فــي مصــر، أطلــق بنــك مصــر نظــام الخدمة الذاتيــة

عبــر موقعــه اإلليكترونــي بهــدف تقديــم مســتوى خدمــة أفضــل لعمالئــه علــى مــدار 

الســاعة. كمــا أن بنــك مصــر هــو أول بنــك يحقــق  االلتــزام بالمعاييــر العالميــة 

لتأميــن بطاقــات الدفــع ليحصــل بذلــك علــى اإلصــدار األحــدث لشــهادة  التوافــق 

المعتمــدة   )3.2.1  PCI DSS( الدفــع  بطاقــات  لتأميــن  العالميــة  المعاييــر  مــع 

ــر  ــي تســتهدف توفي ــات الت ــق أحــدث التقني ــا. كمــا يقــوم بنــك مصــر بتطبي عالمًي

الخدمــات لقطــاع عريــض مــن عمالئــه.

ــك مصــر  ــم الثقافــة المؤسســية لبن ــق االســتدامة ليشــكل أحــد دعائ ــي تحقي ويأت

ــة واســتراتيجية  ــه مــن أنشــطة يومي ــم إجرائ ــا يت ــه م ــز إلي ــذي يرتك ليكــون النهــج ال

الشــمولية فــي التعامــل مــع مســاهميه. كمــا أن تحقيــق الريــادة بهــذا الصــدد قــد 

تــم مــن خــالل تبنــي أهــداف لتحقيــق االزدهــار الشــامل لجميــع األفــراد بالمجتمعات 

التــي يســتهدف البنــك توفيــر خدماتــه بهــا، وذلــك مــن خــالل توفيــر منــاخ إيجابــي 

ــر مــن االزدهــار  ــة مــن أجــل قــدر أكب ــة البيئ ــن المــرأة وحماي ــادة األعمــال وتمكي لري

ــق  ــه فيمــا يتعل ــى عن ــؤدي دوًرا ال غن بالحاضــر والمســتقبل. كمــا أن بنــك مصــر ي

بتحقيــق التنميــة المســتدامة. وبهــدف تســريع وتيــرة تحقيــق التنميــة المســتدامة، 

ــك  ــث قــام البن ــر، حي ــق احــدث التشــريعات والمعايي ــى تطبي ــك مصــر يتبن فــإن بن

مؤخــًرا بالتوقيــع علــى االنضمــام لمبــادرة مبــادئ الخدمــات المصرفيــة المســؤولة 

 .)UNEP-FI( ــة ــة التابعــة لبرنامــج األمــم المتحــدة للبيئ ــادرة المالي فــي إطــار المب

باإلضافــة إلــى االلتــزام بأجنــدة األمــم المتحــدة 2030 للتنميــة المســتدامة ومــا 

تضمــه مــن 17 هدًفــا للتنميــة المســتدامة، وكذلــك مبــادئ الميثــاق العالمي لألمم 

المتحــدة. وفــي إطــار المســئولية المشــتركة لدفــع عجلــة التقــدم، يفخــر بنــك مصــر 

ــر مباشــرة مــن خــالل مؤسســة  ــدوره التنمــوي بشــكل مباشــر وأيًضــا بصــورة غي ب

ــى االنخــراط فــي  ــه عل ــة المجتمــع. ويشــجع بنــك مصــر موظفي بنــك مصــر لتنمي

خدمــة المجتمعــات التــي يقومــون بتقديــم الخدمــات لهــم.

وباعتبــاره ركيــزة أساســية لالقتصــاد الوطنــي، يمتــد دور بنــك مصــر إلــى دعــم 

ــاق العالمــي لألمــم  ــادئ الميث ــة المســتدامة ومب وتطبيــق كل مــن أهــداف التنمي

المتحــدة مــن خــالل األطــر المناســبة فــي مصــر. وفــي هــذا الصــدد، فــإن بنــك مصر 

قــد حقــق خطــوات بــارزة فيمــا يتعلــق بالقضــاء علــى الفقــر والجــوع وتنميــة قطاعــي 

الصحــة والتعليــم، والحــد مــن عــدم المســاواة وأوجــه التمييــز بيــن الجنســين، إضافًة 

إلــى مواجهــة تغيــر المنــاخ وفقــدان التنــوع البيولوجــي. كمــا ُيبــدي البنــك التزامــه 

بــأن يحقــق اتســاًقا بيــن مــا يقــوم بتنفيــذه مــن أنشــطة واســتراتيجيات والمبــادئ 

العشــرة لميثــاق األمــم المتحــدة فيمــا يتعلــق بحقــوق اإلنســان والعمالــة والبيئــة 

الدولــة  تدعــم اســتراتيجية  المســتمرة  بنــك مصــر  إن جهــود  الفســاد.  ومحاربــة 

المصريــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة، والتــي ُأطلــق عليهــا "رؤيــة مصــر 2030". 

ــة لألمــم المتحــدة 2030  ــدة العالمي ــا مــع األجن ــك االســتراتيجية أيًض وتتماشــى تل

للتنميــة المســتدامة ومــا تتضمنــه مــن 17 هدًفــا للتنميــة المســتدامة. وتســتهدف 

االســتراتيجية أن تضــع إطــاًرا استرشــادًيا لكافــة جهــود التنميــة بمصــر، حيــث يمتــد 

نطــاق تأثيرهــا إلــى دعــم التــزام البنــك نحــو تشــجيع العدالــة االجتماعيــة والمعرفــة 

واالبتــكار والبحــث العلمــي والتنميــة االقتصاديــة.

الملكية:
بنك مصر هو بنك مملوك بالكامل للحكومة المصرية
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نبذة عن التقرير
رحلة المئة عام .. نحو مستقبل مستدام

نهج التقرير

إن النهــج القائــم علــى تقييــم وترتيــــب أولويــات البنــك وأدائــه يســاهم جوهرًيــا فــي تحقيــق جهــود االســتدامة، لــذا يتبنــى بنــك مصــر اســتراتيجيه قائمــة علــى ثــالث محــاور 

ُتولــي اهتماًمــا متســاوًيا لــألداء االقتصــادي وتــرك بصمــة اجتماعيــة وبيئيــة. لقــد كــرس البنــك جهــوده إلعــداد تقريــر هــذا العــام والتــي ِإْرَتَكــَزت بشــكل أساســي علــى نشــاط 

البنــك االقتصــادي والتواصــل الفعــال مــع كافــة الجهــات ذات العالقــة بطريقــة أكثــر شــمولية وتحقيــق التكامــل المســتدام بيــن األبعــاد البيئيــة واالجتماعيــة.

يعتبــر بنــك مصــر أول بنــك مملــوك للدولــة يتوافــق مــع معاييــر مبــادرة تقاريــر االســتدامة العالميــة والميثــاق العالمــي لألمــم المتحــدة لتحقيــق التنميــة المســتدامة. يعــد 

تقريــر هــذا العــام هــو الخامــس علــى التوالــي الــذي يتوافــق مــع معاييــر مبــادرة تقاريــر االســتدامة العالميــة وتقييــم التــزام البنــك بتنفيــذ مبــادئ االســتدامة المتمثلــة فــي 

تحقيــق تنميــة المجتمــع والنمــو المتكامــل علــى المســتوى القومــي و الرخــاء االقتصــادى. كمــا يتبنــى بنــك مصــر نهــج تنمــوي ركيزتــه المجتمــع، باإلضافــة إلــى إدارة وترشــيد 

المــوارد. يعمــل بنــك مصــر علــى تمكيــن االســتفادة مــن فــرص النمــو الحاليــة والمســتقبلية للقضــاء علــى الفقــر وتعزيــز حقــوق اإلنســان والمســاواة بيــن الجنســين.  

رصــد بنــك مصــر االحتياجــــات واألولويــــات المتعّلقـــة بكافــة الجهـــات المعنيــة مــع متابعــة آليــة تنفيــذ األهــداف االســتراتيجية لتحقيــق االســتدامة وذلــك وفًقا لمعاييــر مبادرة 

تقاريــر االســتدامة العالميــة.  وفًقــا لتحليـــل األهميــة النســـبية ومراجعــة القضايــا ذات األولويــة لــكل مــن البنــك وكافــة الجهـــات المعنيــة للعــام المالــي 2018/2017، يتطــرق 

تقريــر هــذا العــام الــى 22 قضيــة تنــدرج تحــت ثــالث محــاور للتنميــة المســتدامة، حيــث تــم تصنيفهــم علــى النحــو اآلتــي:

موضوعات ذات طابع اجتماعي

توجه بنك مصر للتوظيف وخلق فرص عمل

عالقات العاملين باإلدارة

الصحة والسالمة المهنية

التدريب والتعليم

التنوع وتكافؤ الفرص

عدم التمييز

عمالة األطفال

المشاركة المجتمعية

تقييم المورديين من المنظور اإلجتماعي

خصوصية العميل

موضوعات ذات طابع بيئي

إعادة التدوير

خفض استهالك الطاقة

خفض استهالك المياه

تقليل انبعاثات االحتباس الحراري

تقييم المورديين من المنظور البيئي

موضوعات ذات طابع اقتصادي

خطة استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة

رواتب واستحقاقات العاملين

تعزيز رفاهية المجتمع

استثمارات في قطاع البنية التحتية

أبرز اآلثار االقتصادية غير المباشرة

دعم الموردين المحليين

محاربة الفساد

نحتفــل بمــرور 100 عــام علــى إنشــاء بنــك مصــر الــذي يملــك بصمــة اســتثنائية 

ومؤثــرة علــى المســتوى المحلــي. فلــم يدخــر بنــك مصــر جهــًدا فــي االلتــزام 

والمســاهمة الفعالــة لتحقيــق قيمــة مضافــة لشــريحة عريضــة مــن المســتفيدين 

وتبنــــّي الممارســــات المســــؤولة والصديقــــة للبيئــــة.

علــى  وتأثيــره  البنــك  أداء  لالســتدامة  الســنوي  مصــر  بنــك  تقريــر  يســتعرض 

المجتمعــات التــي يخدمهــا وفًقــا ألحــدث الممارســات وســبل التقييــم الدوليــة، 

ليعــزز مــن دور البنــك المتنامــي و تحســين آثــاره اإليجابيــة والحــد مــن أي أثــار 

ســلبية بمــا َيســُهم فــى تحقيــق الرخــاء اإلجتماعــي. كمــا يحــرص البنــك علــى 

اتخــاذ قــرارات ُعليــا تحــت إشــراف رئيــس مجلــس اإلدارة لضمــان تحديــــد ســنوًيا 

ــتدامة نحــو األمــام. ــود االســ ــع جهــ ــة لدفــ ــا الرئيســية ذات األولوي القضاي

يســلط تقريــر االســتدامة الســنوي الخامــس لبنــك مصــر الضــوء علــى خطــى 

ــكل َيســُهم  ــم اختيارهــا بشـ ــا التــي ت ــذ الفعلــي للقضاي ــة نحــو التنفي البنــك الثابت

فـــي تحقيـــق درجـــات أعلـــى مــــن التناغــــم بيــــن إدارة أعمــــال البنــــك ونهــــج 

البنــك االســــتراتيجي وقطاعــات البنــك المختلفــة. تقــدم فصــول هــذا التقريــر 

نظــرة عامــة وشــاملة عــن دور البنــك االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي. كمــا 

.2019/2018 الماليــة  للســنة  الُمدققــة  الماليــة  النتائــج  يســتعرض 

يتولــى قســم االتصــال المؤسســي ببنــك مصــر مســؤولية تحديــد والتحقــق مــن 

صحــة اإلفصاحــات الخاصــة بتقريــر االســتدامة وفًقــا لمعاييــر المبــادرة العالميــة 

إلعــداد التقاريــر. كمــا يعمــل القســم علــى مراجعــة وتوحيــد وتحديــث البيانــات 

المدونــة بالتقريــر بالتعــاون مــع  قطاعــات األعمــال المختلفــة بالبنــك بشـــكل 

َيســُهم فـــي تحقيـــق درجـــات أعلـــى مــــن المشــاركة مــن قبــل كافــة األطــراف 

ــك. ــة داخــل البن المعني

نتطلــع إلــى مســتقبل مشــرق إلكمــال مــا أنجزنــاه خــالل الســنوات الماضيــة 

وتعزيــز دور بنــك مصــر المســتدام مــع بــدء مئويــة جديــدة فــي إطــار الجهــود 

الراميــة إلــى المحافظــة علــى البيئــة بمــا يضمــن توافــق عمليــات البنــك مــع 

المعنيــة.  والدوليــة  المحليــة  المعاييــر  كافــة 

ــة التــي تجــاوزت قــرن مــن الزمــان  ــة القليل يعــد بنــك مصــر أحــد النمــاذج الريادي

ــم  ــد تـ ــة. لقـ ــال المتتالي ــدار األجي ــى م ــا عل ــا وريادته ــت محتفظــة ببريقه ــا زال وم

ــر  ــداد التقاريـ ــة إلعـ ــادرة العالميـ ــر المبـ ــع معاييـ ــر بالتوافـــق مـ ــذا التقريـ ــداد هـ إعـ

ــار األســاس(. ــار األساســي )كخيــ ــا للخيــ ـً وفقـ

تــم ادراج مؤشــــر )فهــرس( محتــــوى المبــــادرة العالميــــة إلعــــداد التقاريــــر بدايــة 

من صفحة رقم 209 ويشير المؤشــــر )الفهرس( إلـــى إفصاحـــات التقريـــر ومـــكان 

وجـــود المعلومـــات فـــي هـذا التقريـر.

نجــح البنــك للســنة الخامســة علــى التوالــي فــي تحقيــق االتســاق بيــن نشــاطاته 

ومبــادئ االســتدامة. يســتعرض تقريــر االســتدامة الســنوي التقــدم الــذي أحــرزه 

العالمــي  االتفــاق  مبــادئ  مــع  بالتوافــق  المجــاالت  مــن  العديــد  فــي  البنــك 

ــل برنامــج األمــم  ــادرة تموي ــة المســتدامة ومب لألمــم المتحــدة  وأهــداف التنمي

ــر هــذا العــام قصــة نجــاح البنــك علــى  المتحــدة للبيئــة . كمــا تســرد نســخة تقري

ــى كافــة األصعــدة المختلفــة. ــة عل مــدار العقــود العشــرة الماضي
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الترويج
 لكنوز

 مصر القديمة

هرم  سنفرو في منطقة دهشور 

تبــدأ األســرة الرابعــة بالملــك ســنفرو، بانــي األهرامــات الثالثــة الرائعــة الموجــودة فــي دهشــور وميــدوم 
)جنــوب ســقارة(. بنــى ســنفرو هرمــه األول وتبلــغ مســاحته 638,733 متــر مكعــب، فــي ميــدوم. وبارتفــاع 
ــة مــن هــرم زوســر المــدرج إلــى الهــرم الكامــل.  ــرة انتقالي ــًرا، يبــدو أن الهــرم يمثــل فت  أصلــي يبلــغ 92 مت

ــئ  ــار مفاج ــس إنهي ــدة، ولي ــار عدي ــه أحج ــت من ــد نقل ــي ق ــون الكســاء الخارجــي األصل ــح أن يك مــن المرج
وانــزالق حــول قاعــدة المصطبــة المتدرجــة المتبقيــة.

تعتبــر مجموعــة هــرم ميــدوم للملــك ســنفرو، الملــك األول لألســرة الرابعــة، أول مجموعــة جنائزيــة ملكيــة 
)مختلفــة عــن مجموعــة هــرم زوســر( فــي مصرالقديمــة، والتــي تحتــوي علــى العديــد مــن المكونــات التــي 
ســتصبح فيمــا بعــد أساســية. وباإلضافــة إلــى الهــرم نفســه، قد يكــون هناك معبد وادي بســيط أقرب إلى 
وادي النيــل، إلــى جانــب معبــد جنائــزي فــي منتصف الجانب الشــرقي للهرم. هذه نســخة أبســط من المعبد 
 الجنائــزي الموجــود فــي المجموعــات الهرميــة الالحقــة، حيــث كانــت تتــم إجــراءات عبــادة الملــك المتوفــى. 
ارتبــط هــذان المعبــدان بالطريــق الصاعــد الــذي - علــى عكــس األمثلــة الالحقــة - لــم يكــن مســقوًفا. 
باإلضافــة إلــى دفــن النخبــة حــول الهــرم، تحتــوي المجموعــة أيًضــا علــى هــرم تابــع، وهــرم رمــزي أصغــر 

ــروح الملــك. ل

سنفرو

2589-2613 قبل الميالد؛ األسرة الرابعة

هرم ميدوم
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المرحلة 3: هرم ذو واجهات ملساء

المرحلة الثانية: هرم المدرج الثاني

المرحلة األولى: هرم المدرج األول

لغز البناء
يعتقــد بعــض الباحثيــن أن الملــك حونــي كان مســئواًل إلــى حــد كبيــر عــن بنــاء المراحــل الهرميــة مــن هــرم ميــدوم، وأن مشــاركة الملــك ســنفرو كانــت تقتصــر علــى 
مرحلــة البنــاء النهائيــة فقــط. وفًقــا لبحــث بتــري متبوًعــا للبحــث العميــق لبورخــارت، مــن الثابــت أن هــرم ميــدوم بنــي فــي ثــالث مراحــل، هــرم أولــي مــن ســبع 

مصاطــب ثــم زيــدت إلــى ثمانــي مصاطــب، قبــل إضافــة كســاء خارجــي لتظهــر الواجهــة ملســاء.

ادعــى مندلســون أنــه أثنــاء البنــاء، انهــار الهــرم، وربمــا دفــن أجــزاء مــن ورش الدولــة القديمــة تحــت األنقــاض التــي تراكمــت حــول قاعــدة الهــرم. أولئــك الذيــن ال 
يرجحــون نظريــة االنهيــار لهــرم ميــدوم، يجادلــون بــأن الشــكل غيــر المعتــاد للهــرم هــو نتيجــة قــرون مــن ســرقة الحجــر، مــع تراكــم الحطــام ببــطء حــول القاعــدة.

واجهة مقبرة نفرماعت، تطل على هرم ميدوم
بالقرب من هرم ميدوم توجد سلسلة من مقابر الدولة القديمة، والتي تعتبر عموًما تابعة لعائلة سنفرو.

ــرة نفــر ماعــت فــي  ــالد( مشــاهد مــن الجــص مــن مقب ــل المي ــي 2613 - 2589 قب ــة القديمــة، األســرة الرابعــة، عهــد ســنفرو )حوال الدول
ميــدوم. تــم اكتشــاف المنظــر الجميــل علــى اليميــن، المعــروف باســم » أوز ميــدوم «، بواســطة ماريــت فــي عــام 1871. يحمــل الملــك 
نفــر ماعــت لقــب »االبــن األكبــر للملــك« يعتقــد أنــه ابــن ســنفرو، وبالتالــي شــقيق خوفــو، صاحــب الهــرم األكبــر بالجيــزة. المناظــر الملونــة 
ــون ويزرعــون  ــن يحرث ــور فــي األحــراش والفالحي ــرة تشــمل مناظــر رجــال يصطــادون الطي ــن حجــرات هــذه المقب ــي تزي ــة الت ــاة اليومي للحي

البــذور. األوز المعروضــة هنــا تشــكل جــزًءا مــن منظــر الصيــد الــذي يظهــر رجــاال يصطــادون الطيــور بالشــبكة.
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الترويج
 لكنوز

 مصر القديمة

هرم سنفرو المنحني في منطقة دهشور

قــام ســنفرو بمحاولتــه الثانيــة لبنــاء هــرم حجمــة 1،237، 40 متــر مكعــب فــي دهشــور وارتفــاع نهائــي 
ــى  ــه إل ــل مــكان دفن ــرر ســنفرو نق ــث ق ــي الســنة الخامســة عشــرة مــن حكمــه حي ــر فــي حوال 104.71 مت
دهشــور، فــي الشــمال. أســباب هــذا القــرار مجهولــه. ربمــا تمنــى الملــك مــن بدايــة المشــروع بنــاء هــرم 
ــدوم(  ــرا لهــرم مي ــة مــع مت ــرا مقارن ــي 189.5 مت ــاس القاعــدة المربعــة للهــرم المنحن ــغ قي ــر )يبل ــد أكب جدي
ويعتبــر شــكلة االقــرب للهــرم كمــا نعرفــه اليــوم أو ربمــا كان العامــل وراء هــذا القــرار هــو القــرب النســبي 

ــد مــن منــف. للموقــع الجدي

يــرى بعــض علمــاء المصريــات أنــه عندمــا وصــل الهــرم المنحنــي إلــى ارتفــاع حوالــي 46 متــًرا، ظهــرت 
تصدعــات داخــل البنــاء المعمــاري ممــا أجبــر المهندســين علــى تقليــل اإلنحــدار الحــاد للجــدران الجانبيــة مــن 

زاويــة 55 درجــة إلــى 43 درجــة  ونتيجــة إلــى شــكله المميــز، ســمي باســم الهــرم المنحنــي.

فيمــا، قــام فريــق األفــالم الوثائقيــة » تايــم ســكانرز « بمســح ضوئــي للهــرم وأظهــرت النتائــج أن الهــرم 
لــم يتصــدع وتوصلــوا إلــى نظريــة مثيــرة لإلهتمــام تنــص بأنــه صمــم عــن قصــد بهــذا الشــكل المنفــرد، 
ــد مــن  ــى المزي ــة المطروحــة إل ــاج النظري ــروا الهــرم مــن عجائــب العمــارة القديمــة. ومــع ذلــك، تحت واعتب

البحــث إلثبــات صحــة النظريــة.

سنفرو

2589-2613 قبل الميالد؛ األسرة الرابعة.

الهرم المنحني



2019 / 2018 33 تقرير االستدامة السنوي 2019 / 2018 تقرير االستدامة السنوي32 

التخطيط الداخلي للهرم
يعــد الهــرم اســتثنائي ألنــه يحتــوي علــى بنائيــن داخلييــن منفصليــن إلــى حــد كبيــر، أحدهمــا ســفلي مــع مدخــل يقــع فــي الجانــب الشــمالي علــى ارتفــاع 11.33 متــًرا 
مــن مســتوى األرض، وواجهــة علويــة - حالــة فريــدة مــن نوعهــا فــي الدولــة القديمــة – مــع مدخــل يقــع علــى الواجهــة الغربيــة علــى ارتفــاع 32.76 متــر. يحتــوي 
البنائيــن علــى مقصــورات تغطــي مســاحة واســعة غرفــة مغطــاة بقبــو ُمقبــي. تــم ربــط هــذه الكيانيــن بواســطة ممــر ُحفــر مــن قبــل البنــاة أنفســهم فــي مرحلــة 

الحقــة مــن أعمــال البنــاء.

النظام السفلي

النظام العلوي إعادة بناء المراحل الثالث للغرفة العلوية



2019 / 2018 35 تقرير االستدامة السنوي 2019 / 2018 تقرير االستدامة السنوي34 

بنــى ســنفرو هرمــه الثالــث، بحجــم 1649000 متــر مكعــب وإرتفــاع 104 أمتــار فــي دهشــور. تــم بنــاؤه مــن 
الحجــر الجيــري الملــون باللــون األحمــر، ولهــذا يطلــق عليــه اســم الهــرم األحمــر. ُيعــرف أيًضــا باســم الهــرم 

الشــمالي بســبب موقعــه بالنســبة إلــى الهــرم المنحنــي. 

ــه  ــع، لكــن ال توجــد ب ــر مرب ــزي للهــرم األحمــر فــي دهشــور مســاحة تقــارب 800 مت ــد الجنائ يغطــي المعب
مخــازن تقريًبــا. يبــدو أنــه تــم االنتهــاء منــه بطريقــة متســرعة، ربمــا بواســطة خوفــو بعــد وفــاة والــده 

ســنفرو.

تــم تصميــم هــذا الهــرم علــى أن يكــون بنــاء أكبــر )يبلــغ طــول القاعــدة 220 متــًرا( ولكــن زاويــة البنــاء ُقللــت 
منــذ البدايــة حتــى تكــون 43 درجــة ميــل. ربمــا أصبــح هــذا الهــرم هــو المثــوى األخيــر للملــك. 

ــاء  ــة المثقــل باألعب ــى اقتصــاد الدول ــق عل ــر عمي ــه ســنفرو تأثي ــذي قــام ب ــاء ال ــل مــن البن كان للكــم الهائ
حيــث تــم توجيــه جــزء حيــوي مــن المــوارد نحــو مشــاريع الهــرم. فــي ميــدوم، تــم اســتخدام الفخــار واألوانــي 
ــًا. اقتصــرت مقابــر األفــراد )النخبــة( فــي دهشــور  الحجريــة وأوانــي رمزيــة لتقديــم الطعــام والشــراب رمزي
ــة المالكــة فــي ميــدوم  ــر أفــراد العائل ــع، علــى عكــس مقاب ــر مرب ــغ حوالــي 600 مت علــى حجــم قياســي يبل

ــع. ــن 3200 و6000 مترمرب ــراوح مســاحتها بي ــي تت والت

الترويج
 لكنوز

 مصر القديمة

سنفرو
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 شمولية مشاركة أصحاب المصلحة
 ركيزة النجاح

منظــور تحديــد فئات أصحــاب المصلحة 

الموظفون

لكونهــم أثمــن مواردنــا، يســاهم الموظفــون ببنــك مصــر فــي زيــادة العائــد علــى 
المــوارد الماليــة والوقــت داخــل البنــك. كمــا أن لهــم الدوراألكبــر فــى تنفيــذ 
اســتراتيجية البنــك بشــكل عــام، اضافــًة إلــى جهودهــم لتعزيــز الثقــة الراســخة 
فــي كافــة الفئــات مــن أصحــاب المصلحــة. كمــا أنهــم مؤهلــون بشــكل كبيــر 
لتقديــم أفضــل الخدمــات المصرفيــة، وحمايــة معلومــات وخصوصيــة العمــالء.

الحكومة

نظــًرا ألهميتهــا كصاحبــة مصلحــة رئيســية، يضمــن بنــك مصــر التوافــق مــع 
أجنــدة الحكومــة المصريــة للتنميــة المســتدامة، بهــدف القضــاء علــى الفقــر، 

وتعزيــز التنميــة البشــرية، والمســاواة بيــن الجنســين.

العمــالء الحالييــن والمحتملين

مــن خــالل اتبــاع نهــج يركــز علــى العمــالء، يضمــن بنــك مصــر االحتفــاظ بالعمــالء 
ــا زمــام المبــادرة  مــن خــالل تقديــم خدمــة عاليــة الجــودة. يأخــذ بنــك مصــر دائًم

فــي ضمــان المشــاركة الُمثلــى للعمــالء.

المجتمعــات المحلية

يلتــزم بنــك مصــر بااللتــزام القــوي بالمســؤولية اإلنســانية والمجتمعيــة، بمــا 
ــة الدعــم  ــري. يقــوم بنــك مصــر بتعبئ فــي ذلــك العمــل التطوعــي والعمــل الخي

المالــي للتنميــة المســتدامة لتعزيــز هدفــه المتمثــل فــي الرخــاء المشــترك.

الشــركاء والموردون

ــات  ــدأ االســتدامة مــن خــالل عملي ــق التكامــل لمب ــك مصــر تحقي يســتهدف  بن
ــال  ــى االمتث ــك عل ــن البن ــك مــن خــالل تشــجيع موردي ــه، وذل ــد الخاصــة ب التوري

لممارســات اجتماعيــة  وأخالقيــة  و بيئيــة.

مشــاركة أصحــاب المصلحــة ببنك مصر

أصحــاب  مــع  والتفاعــل  المشــاركة  تجــاه  المتأصــل  بنــك مصــر  التــزام  يمثــل 
المصلحــة مبــدأ جوهــري لضمــان العمــل فــى مســار بنــاء ومســئوول يتســم 
بالشــمولية لعمليــة صناعــة القــرار علــى كافــة المســتويات، بمــا يتســق مــع 
التشــريعات الوطنيــة وأفضــل الممارســات الدوليــة. كمــا أن التواجــد الراســخ 
ــان بنــك مصــر قائــم فــي جوهــره علــى أســاس منظومــة تواصــل مشــتركة.  لكي
ولذلــك، فــإن بنــك مصــر دوًمــا مــا يلتــزم بضمــان توفيــر ســبل  تواصــل سلســة 

وفعالــة مــع أصحــاب المصلحــة.

وعلــى هــذا، فــإن بنــك مصــر يوفــر ألصحــاب المصلحــة بالمؤسســة قنــوات 
اتصــال متكاملــة تتوفربهــا أفضــل اإلمكانيــات مــن خــالل قنــوات تواصــل رئيســية 
علــى  المعتمــد  التواصــل  لتحقيــق  نهجــه  علــى  واســتناًدا  ومباشــرة.  وفرعيــة 
قنــوات متعــددة، نجــح بنــك مصــر فــي إدارة نظــم اتصــال تتميــز باالســتمرارية، 
وذلــك مــن خــالل مجموعــة كبيــرة مــن وســائل اإلعــالم المطبوعــة واإلليكترونيــة 
ــة  ــق مشــاركة فعال ــث اإلعالمــي بهــدف تحقي ــوات الب ــت وقن ــر شــبكة اإلنترن عب
مــع أصحــاب المصلحــة. كمــا يتبنــى بنــك مصــر منظومــة تحقــق لــه االســتفادة 
الكاملــة مــن كافــة اإلمكانــات المتاحــة مــن قنــوات االتصــال الرقميــة للتواصــل 

المباشــر مــع كافــة األطــراف المعنيــة.

تنطــوي اســتراتيجية بنــك مصــر علــى االهتمــام بالقيمــة التــي ُيحققهــا أصحــاب المصلحــة. لــذا، فــإن مشــاركة أصحــاب المصلحــة والتفاعــل معهــم بمثابــة أولويــة قصــوى 

ــد  ــز نهــج يتســم بالشــمولية والنزاهــة وتوطي ــة ومســتدامة. وترتكــز اســتراتيجية بنــك مصــر نحــو أصحــاب المصلحــة علــى تعزي ــة عادل ــة اجتماعي فــي ســبيل تحقيــق تنمي

أســس المضــي نحــو مســتقبل مســتدام. إن مــا حققــه بنــك مصــر مــن نجــاح طويــل األمــد يعــد نجاًحــا قائًمــا لدعــم  أصحــاب المصلحــة فــي المؤسســة بوجــه عــام. 

كمــا يســعي  بنــك مصــر  إلــى بنــاء شــراكات مــع فئــات متعــددة مــن أصحــاب المصلحــة، األمــر الــذي يدعــم دوره فــي تســريع وتيــرة التنميــة المســتدامة. كمــا ينصــب 

اهتمــام بنــك مصــر علــى مشــاركة أصحــاب المصلحــة والتفاعــل معهــم مــن خــالل اتبــاع أســلوب منهجــي يضمــن الحفــاظ علــى التواصــل معهــم علــى المــدى الطويــل، 

األمــر الــذي انعكــس بــدوره علــى أداء بنــك مصــر. وبهــدف ترســيخ عالقــات طويلــة األمــد مــع أصحــاب المصلحــة، عــادًة يعمــل بنــك مصــر علــى ضمــان  مشــاركة أصحــاب 

المصلحــة علــى نطــاق واســع مــن خــالل  منظومــة يتــم مــن خاللهــا اتخــاذ خطــوات اســتباقية مــن أجــل ضمــان االســتمرارية. إن مشــاركة أصحــاب المصلحــة تعــد أساًســا 

لنجــاح بنــك مصــر المســتدام، والتــي بدورهــا تعــزز قــدرة البنــك علــى التكيــف والتطــور المســتمر.

مل
لع

ة ا
آلي

صر
 م

ك
 بن

ي
 ف

صر
 م

ك
 بن

ت
عا

طا
ق

ي
مال

 ال
ؤنا

أدا
ة 

دم
مق

نا 
هج

ن

نهجنا لتحقيق االستدامة
عصر جديد من النجاح المستدام

دائًمــا مــا يتطلــع بنــك مصــر للوصــول إلــى أقصــى قــدر مــن القيمــة التــي ُيمكــن 

اكتســابها مــن خــالل سلســة موثقــة مــن اإلنجــازات علــى مــدار مائــة عــام. وهدفنــا 

فــي ذلــك وهــو أن »نعمــل معــا لخيــر بلدنــا« هــو هــدف متأصــل فيمــا كافــة مــا 

ننفــذه مــن عمليــات.  كمــا يعمــل بنــك مصــر لبنــاء ثقافــة مؤسســية قائمــة علــى 

ــد مــن رســوخ  المؤسســة  تحقيــق القيــم بمــا يســاهم فــي تحقيــق مســتقباًل يزي

وتفوقهــا مــع كل يــوم يمــر، وبمــا يســاهم فــى إثــراء المجتمعــات واحتــرام حقــوق 

االنســان وحمايــة البيئــة بأعتبارهــا علــى رأس قائمــة األولويــات.

ومــن خــالل االســتناد علــى مبــدأ االســتدامة كركيــزة المبــاديء المؤسســية التــي 

يتبناهــا بنــك مصــر، فــإن ماحققــه مــن نجــاح يمتــد أثــره بصــورة أشــمل مــن مجــرد 

تركيــز االهتمــام علــى الجانــب االقتصــادي . وفيمــا يتعلــق باســتراتيجيتنا. 

وبهــدف تحقيــق تأثيــر علــى نطــاق أوســع، وتعظيــم األربــاح، القيمــة العائــدة علــى 

كافــة االطــراف المعنيــة،  يتبنــى بنــك مصــر أولويــات ذات أهميــة اســتراتيجية 

ترتكــز علــى ثالثــة محــاور رئيســية. لتحقيــق نمــو مســتدام، يركــز بنــك مصــر جهــوده 

علــى دعــم االقتصــاد الوطنــي و تحقيــق رخــاء مجتمعــي وحمايــة البيئــة. وســيظل 

بالعمــالء،  اإلهتمــام  علــى  المرتكــزة  باســتراتيجيتة  ملتزًمــا  دوًمــا  مصــر  بنــك 

إضافــًة إلــى تحقيــق أقصــى قــدر مــن التميــز فــى إدارة كافــة عملياتــه.

ــا إلــى  ــد أولويــات مشــاركة أصحــاب المصلحــة جنًب يســاهم بنــك مصــر فــي تحدي

جنــب مــع أفضــل تخصيــص للمــوارد فــي النمــو المســؤول للبنــك. يمتلــك بنــك 

مصــر نهًجــا اســتباقًيا راســًخا لتحقيــق التــوازن الكافــي بيــن تقديــم قيمــة مضافــة 

للمجتمــع، وهدفــه لتلبيــة متطلبــات األجيــال الحاليــة والمقبلــة مــن أجــل حيــاة 

أفضــل دون المســاومة علــى أي منهمــا.

علــى  وبنــاًءا  ملحــوظ  بشــكل  تنافســية  مزايــا  تحقيــق  مــن  مصــر  بنــك  تمكــن 

ذلــك، تــم دمــج بنــاء مجتمعــات مزدهــرة كمبــدأ توجيهــي فــي قراراتــه التشــغيلية 

واســتراتيجية أعمالــه مــن خــالل نهــج يركــز علــى المســتقبل حيــث يســعى بنــك 

مصــر إلــى االســتدامة، وليــس مجــرد النجــاح.

منــذ إنشــائه فــي عــام 1920، يهــدف بنــك مصــر إلــى تســهيل الوصــول للخدمــات 

التنميــة  لضمــان  المصرييــن،  لجميــع  مناســبة  بأســعار  المصرفيــة 

الشــاملة والمســتدامة لالقتصــاد الوطنــي. االســتدامة فــي بنــك مصــر 

ــر باالســتثمار فــي مســتقبل  ــق األم ــد ولكــن يتعل ــرد عمــل جي ليســت مج

إيجابــي ودائــم علــى المجتمــع، مدفوًعــا بهــدف  تأثيــر  أفضــل وإحــداث 

وقيــم المؤسســة. وقــد اســتمرت هــذه الطريقــة التــي نــؤدي بهــا أعمالنــا 

لقــرن، ممــا مكننــا مــن التكيــف بفعاليــة مــع بيئــة تشــغيل دائمــة التطــور.

كان االلتــزام باالســتدامة فــي صميــم نجــاح البنــك منــذ البدايــة، األمــر 

الــذي دفــع بنــك مصــر إلــى التوافــق مــع أعلــى المعاييــر العالميــة لتحقيــق 

المســتوى األمثــل مــن التميــز للمجتمعــات التــي يخــدم فيهــا. بصفتــة 

علــى  مصــر  بنــك  يعتمــد  المســؤول،  المصرفــي  للنهــج  العلــم  حامــل 

المســؤولية المجتمعيــة بإحــكام فــي أنشــطته المختلفــة.

تماشــًيا مــع ثقافــة االمتثــال، فــإن الحوكمــة الرشــيدة - المتمثلــة فــي 

لبنــك  خاصــة  أهميــة  لهــا   - والفعاليــة  واالتســاق  االســتمرارية  تعزيــز 

مصــر. ففــي إطــار ســعيه لتبنــي أفضــل الممارســات الدوليــة، يعمــل بنــك 

مصــر علــى تفعيــل آليــات الحوكمــة ويؤكــد العمــل بمبــادئ الشــفافية 

والمســاءلة واالســتدامة لتحفيــز األداء. ذلــك مــع التركيــز علــى تحســين 

ــة للتنميــة  اســتراتيجيته، وتخصيــص مــوارد البنــك نحــو خطــة عمــل الدول

المســتدامة ورفاهيــة المجتمــع. فقــد اســتمرت جهــود بنــك مصــر فــي 

العالميــة  المبــادرة  معاييــر  مــع  لتتســق  االســتراتيجية  أولوياتــه  ترتيــب 

ومعاييــر   ،)SDGs( المســتدامة  التنميــة  وأهــداف   ،)GRI( للتقاريــر 

 .)ESG( الشــركات  وحوكمــة  واالجتماعيــة  البيئيــة  الحوكمــة  عمليــات 

يوضــح هــذا الفصــل وضــع بنــك مصــر الحالــي فــي الســوق ومبادئــه 

فــي  دوره  علــى  للحفــاظ  الجديــدة  اســتراتيجيته  جانــب  إلــى  الحاكمــة، 

أيًضــا. المجتمــع  ورفاهيــة  المصرفــي  القطــاع 
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

قرن من الزخم

يشــرفني كرئيــس لمجلــس إدارة بنــك مصــر أن أشــهد الذكــرى المئويــة إلنشــاء 
البنــك، الحــدث الــذى ال ُيمكــن إلنســان أن يشــهده ســوى مــرة واحــدة طيلــة 
حياتــه. لــذا، فــإن هــذا الحــدث يســتحق تقديــًرا خاًصــا. حيــث تولــى االقتصــادي 
البــارز طلعــت حــرب زمــام تحويــل الحلــم المنشــود مــن مجتمــع بأكملــه إلــى 
للمضــي  مســتعدون  نحــن  المتواصــل،  التقليــد  بهــذا  كبيــر  وبفخــر  حقيقــة، 
قدًمــا شــاعرين بالــوالء وااللتــزام، ليــس فقــط لهــذا اإلرث العظيــم ولكــن أيًضــا 
للمجتمــع بأكملــه. فــي هــذا الصــدد، أود أن أعتــرف بالقيمــة الشــاملة لقاعــدة 
ــا  ــا، حيــث أن كل نجاحاتن أصحــاب المصلحــة الواســعة، بمــا فــي ذلــك موظفين
ترجــع بشــكل رئيســي إلــى تفانيهــم وثقتهــم التــي اســتمرت علــى مــر الســنين.

وبنــاًء علــى ذلــك، ســنظل نبــدل قصــارى جهودنــا للحفــاظ علــى هــذا النجــاح 
وإن  الوطنــي.  االقتصــاد  نمــو  عجلــة  دفــع  فــي  يســاهم  الــذي  المســتدام 
مــن  جعــل  المتأصلــة  والقيــم  المهنــي  الســلوك  بقواعــد  الراســخ  االلتــزام 
أن  الطويــل.  المــدى  علــى  المصلحــة  أصحــاب  ووالء  ثقــة  محــل  بنــك مصــر 
نظــل  أن  إلــى  يهــدف  القواعــد  لتلــك  االلتــزام واالمتثــال  مــن  بــه  نقــوم  مــا 
شــريًكا مســئواًل لكافــة األطــراف المعنيــة, ويعــد هــذا االلتــزام بمثابــة حجــر 
الزاويــة لــكل انجــاز نحققــه، حيــث تتضــح مالمــح هــذا االلتــزام المســتمر بكافــة 

مصــر. لبنــك  الوظيفــي  الهيــكل  مســتويات 
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بنــك مصــر ... درب مــن نجاح عريق 

ــا آخــر مــن التقــدم، ملــىء باالنجــازات مــع التركيــز علــى  كان العــام الماضــي عاًم

العمــالء، ودفــع وتيــرة النمــو للســوق. إن تحقيــق التقــدم يتــم دائًمــا مــن خــالل 

التزامنــا تجــاه االقتصــاد والمجتمــع والبيئــة. للســنة الخامســة علــى التوالــي، 

لمعاييــر  وفًقــا  أداءنــا  علــي  الضــوء  يســلط  الســنوي  تقريرنــا  بــأن  نفخــر  نحــن 

المبــادرة العالميــة  للتقاريــر، المعيــار األكثــر اعتمــاًدا عالميــًا لتقاريــر االســتدامة.

 تزيــد المواءمــة مــع تلــك المعاييــر مــن نمــو حجــم أعمــال بنــك مصــر. فقــد 

ســجل بنــك مصــر زيــادة فــي وضعــه المالــي بنســبة 9.4٪ ليصــل إلــى 967 مليــار 

جنيــه فــي نهايــة يونيــو 2019، مقارنــة بـــ884 مليــار جنيــه فــي نهايــة يونيــو 2018، 

أربــاح  وبالتالــي اســتعاد بنــك مصــر معــدالت ربحيتــه، حيــث ســجلت صافــي 

البنــك نحــو 8.6 مليــار جنيــه خــالل العــام المالــي 2019/2018، بعــد إرتفــاع العائــد 

مــن الشــهادات التــي صــدرت كخطــوة داعمــة لالقتصــاد القومــي، ممــا أثــر علــى 

ــة. ــة الماضي ــاح البنــك خــالل الســنة المالي أرب

االقتصــاد المصــري على المســار الصحيح 

بــدأت مصــر فــي جنــي ثمــار النجــاح البــارز لبرنامــج اإلصــالح االقتصــادي الشــامل 

ــا علــى أداء االقتصــاد الوطنــي خــالل عــام 2019. كمــا  ــًرا إيجابًي الــذي كان لــه تأثي

قامــت مصــر بإصالحــات اقتصاديــة تاريخيــة خــالل الســنوات الماضيــة واتخــذت 

اســتمرت  الدولــي.  النقــد  مــع صنــدوق  بالتعــاون  الحكومــة خطــوات شــجاعة 

الخارجــي  العجــز  تضييــق  مــع  وذلــك  التحســن  فــي  الكلــي  االقتصــاد  آفــاق 

تعــد  النمــو.  معــدالت  وتســارع  والبطالــة،  التضخــم  حجــم  وتقليــل  والمالــي، 

النظــرة اإليجابيــة هــي رمــز لإلصالحــات المســتمرة فــي مصــر حيــث اكتســبت 

ــادة تشــكيل  ــًرا موطــئ قــدم قــوي فــي عصــر التحــول الرقمــي، وإع مصــر مؤخ

االبتــكار  خــالل  مــن  الماليــة  التكنولوجيــا  مجــال  فــي  رائــد  كمركــز  مســتقبلها 

القائــم علــى التكنولوجيــا فــي البنيــة التحتيــة الماليــة.

ومــع ارتكازهــا علــى اقتصــاد قــوي ومعــدل نمــو ســريع، ســوف تتحــول مصــر إلــى 

مركــز إقليمــي عبــر القــارات فــي مختلــف القطاعــات بفضــل مواردهــا الهائلــة إلــى 

جانــب المشــاريع الحكوميــة الضخمــة، بمــا فــي ذلــك مشــروع طريــق أفريقــي يمتــد 

مــن شــمال مصــر إلــى كيــب تــاون، وهــو قيــد اإلنشــاء حالًيــا. كمــا تلعــب مصــر دوًرا 

ــل األجــل  ــق. ويدعــم النمــو االقتصــادي طوي ــادرة الحــزام والطري ــا فــي مب محورًي

اســتمرار اإلصالحــات ومشــاريع البنيــة التحتيــة الضخمــة والمشــاريع الوطنيــة 

فــي اإلســكان والصحــة وفــي ســياق متصــل أطلــق البنــك المركــزي المصــري 

ــكار فــي  ــة واالبت ــا المالي ــة للنهــوض بمنظومــة التكنولوجي اســتراتيجيته المتكامل

مــارس 2019، فــي وقــت أصبحــت التكنولوجيــا الماليــة مؤخــًرا صناعــة واعــدة فــي 

جميــع أنحــاء العالــم، وذلــك بهــدف تعزيــز النظــام البيئــي للتكنولوجيــا الماليــة فــي 

مصــر، ووضــع مصــر كمركــز إقليمــي للتكنولوجيــا الماليــة.

يتــم الحفــاظ علــى مســتوى النمــو القــوي لمصــر عنــد مســتويات مواتيــة، فقــد 

بلــغ نمــو إجمالــي الناتــج المحلــي الحقيقــي 5.6٪ فــي الســنة الماليــة 2019، 

الفائــدة،  أســعار  2018. وخفضــت مصــر  الماليــة  الســنة  5.3٪ فــي  بـــ  مقارنــة 

مســتفيدة مــن تباطــؤ التضخــم واســتقرار العملــة وانتعــاش األســهم، وترجــع 

ــر بمعــدل التضخــم الرئيســي فــي  خطــوة التيســير النقــدي إلــى االنخفــاض الكبي

يوليــو 2019 إلــى 7.8٪، وتعكــس المؤشــرات اإليجابيــة ألداء االقتصــاد المصــري 

ســير مصــر علــى الطريــق الصحيــح، وهــو مــا أشــادت بــه كافــة المؤسســات 

الدوليــة. كمــا حققــت مصــر المركــز الثالــث فــي قائمــة االقتصاديــات األكثــر 

ــام 2019.  ــع األول مــن ع ــا فــي الرب ــًوا عالمًي نم

نظــًرا للجهــود المســتمرة لتحســين بيئــة االســتثمار، ال تــزال مصــر أكبــر دولــة 

األول  النصــف  فــي  المباشــر  األجنبــي  االســتثمار  تدفقــات  مــن  مســتفيدة 

ــارة  ــن خــالل مؤتمــر األمــم المتحــدة للتج ــا ُأعل ــا، كم ــام 2019 فــي أفريقي مــن ع

والتنميــة. أن االقتصــاد المصــري سيشــهد نمــًوا اقتصاًديــا قويــًا بفضــل انتعــاش 

ــا لتوقعــات صنــدوق  ــاج الغــاز، وذلــك وفًق ــادة معــدالت إنت قطــاع الســياحة وزي

ــك، مــن المتوقــع أن ينمــو االقتصــاد المصــري  ــى ذل ــي. عــالوة عل النقــد الدول

ــه مــن بيــن  بنســبة 6.8٪ لــكل عــام خــالل الســنوات العشــر القادمــة، ممــا يجعل

االقتصاديــات األســرع نمــًوا حتــى عــام 2027، وذلــك وفًقــا لتقريــر صــادر عــن 

مركــز التنميــة الدوليــة التابــع لجامعــة هارفــارد.

المحلــي  ُتَنــوع اإلنتــاج  أنهــا  المســار نفســه حيــث  ســوف تســتمر مصــر علــى 

وُتشــجع االســتثمارات. تشــير مؤسســة موديــز إلــى أن عجــز الميزانيــة المصريــة قــد 

إنخفــض إلــى نســبة 8.2٪ مــن إجمالــي الناتــج المحلــي فــي الســنة الماليــة 2019 

ــة قدرهــا ٪8.4،  ــل مســتهدفات مبدئي ــة 2018، مقاب مــن 9.8٪ فــي الســنة المالي

وأن الفائــض األساســي ارتفــع  إلــى 1٪ مــن إجمالــي الناتــج المحلــي بعــد تســجيل 

عجــز بســيط فــي الســنة الماليــة 2018. عــالوة علــى ذلــك، يشــير تقريــر موديــز إلــى 

أن االقتصــاد المصــري متنــوع بشــكل جيــد مــع إمكانيــة نمــو عاليــة، وهــو مــا 

يدعــم قــدرة مصــر الكبيــرة علــى امتصــاص الصدمــات. بلــغ معــدل إجمالــي الناتــج 

ــًا. المحلــي لمصــر 5.6٪ علــى الرغــم مــن إرتفــاع التوتــرات التجاريــة عالمي

بعــد  حتــى  إيجابيــة،  الحقيقيــة  الفائــدة  أســعار  تــزال  لوكالــة فيتــش، ال  وفًقــا 

تراجــع فائــدة البنــك المركــزي. تــم تقييــم قــوة اقتصــاد مصــر بأنــه “قــوي جــًدا”، 

مــع توقعــات اســتمرار زيــادة الفائــض األساســي إلــى 2٪ مــن إجمالــي الناتــج 

المحلــي فــي الســنة الماليــة 2021، وتراجــع معــدل العجــز إلــى 7.5٪ فــي الســنة 

بالتزاماتهــا  الوفــاء  2020. وأكــدت وكالــة فيتــش تصنيــف مصــر فــي  الماليــة 

 )+B( ــف ــا  تصني ــة وأعطته ــة األجــل فــي مجــال العمــالت األجنبي ــة طويل المالي

مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة. 

مــن ناحيــة أخــرى، تتوقــع وكالــة فيتــش للتصنيــف أن يظــل نمــو إجمالــي الناتــج 

المحلــي الحقيقــي قوًيــا عنــد حوالــي 5.5٪ فــي الســنة الماليــة 2020. وقــد أثــرت 

ــى القطــاع المصرفــي  ــي عل ــرة بشــكل إيجاب قــرارات اإلصــالح االقتصــادي األخي

والمجتمــع بأكملــه. فــي ضــوء األداء المتميــز للبنــك خــالل عــام 2019، قامــت 

المحليــة  بالعملــة  مؤسســة موديــز بتحســين معــدالت اإليــداع طويــل األجــل 

بالعملــة  األجــل  طويــل  اإليــداع  ومعــدالت   )B2( مســتوى  إلــى  مصــر  لبنــك 

.)B3( األجنبيــة إلــى مســتوى

اســتراتيجية مصــر الجريئــة للتعامــل مــع فيروس الكورونا

وســط تفشــي فيــروس كورونــا المســتجد، أتخــذت الحكومــة المصريــة تدابيــر 

ــاء. وحــث الرئيــس السيســي الحكومــة علــى  حاســمة وســريعة لمنــع انتشــار الوب

اســتراتيجية  مصــر  تتبنــى  المــرض،  تفشــي  مــع  ومســؤولية  بجديــة  التعامــل 

تعليــق  ذلــك  فــي  بمــا  االحترازيــة،  التدابيــر  علــى  للتأكيــد  ومتســقة  شــاملة 

البلــدان  فــي  الوطــن  إلــى  المصرييــن  المغتربيــن  وعــودة  الجويــة  الرحــالت 

يوًمــا.  14 لمــدة  وعزلهــم  بالفيــروس  المصابــة 

عــزز البنــك المركــزي قراراتــه الجريئــة بعــدد مــن التدابيــر لدعــم االقتصــاد المحلــي 

عبــر تقديــم 20 مليــار جنيــه مصــري ألســواق المــال، حيــث قفــز المؤشــر الرئيســي 

ــادرة  ــا مب ــزي أيًض ــك المرك ــق البن ــم. أطل ــي العال ــاع ف ــر ارتف ــي أكث فــي مصــر إل

لتأجيــل ســداد األقســاط لمــدة 6 أشــهر، متضمنــة قــروض التجزئــة وبطاقــات 

إلــى  والمتوســطة.  الصغيــرة  والمشــروعات  الشــركات  وقــروض  الخصــم 

ــد الحــدود القصــوى للســحب النقــدي فــي الفــروع  ــم تحدي ــك، فقــد ت ــب ذل جان

ــة. كمــا  ــات الصــراف اآللــي فــي مصــر لتجنــب االزدحــام وضمــان الحماي وماكين

ــداًل  ــة ب ــالت اإللكتروني ــى المدفوعــات والتحوي ــن لالعتمــاد عل ــم حــث المصريي ت

ــروس. ــال الفي ــب انتق ــد لتجن مــن النق

اســتراتيجية جديــدة للنجــاح في المســتقبل

فــي  شــرع  حيــث  المســتدام،  نجاحــه  فــي  التاليــة  الخطــوة  مصــر  بنــك  اتخــذ 

-2019 مــن  الفتــرة  خــالل  ليتــم تطبيقهــا  اســتراتيجية خمســية جديــدة  اعتمــاد 

2023 لزيــادة حصتــه فــي الســوق وتعزيــز مركــزه المالــي. تعتمــد االســتراتيجية 

ــي  ــز مهمــة أال وهــي: الشــراكة، المســؤولية، النزاهــة، التفان ــى ركائ ــدة عل الجدي

والتميــز. جديــر بالذكــر أن الحــرف األول مــن كل كلمــة يكــون بشــكل جماعــي 

أفضــل  مجتمــع  لبنــاء  القيــم  بهــذه  مرتبطــون  نحــن  “فخر”باإلنجليزيــة.  كلمــة 

لألجيــال القادمــة. وبالتالــي، تتــم إدارة عملياتنــا بشــكل مســؤول فــي محــاذاة 

مــع اســتراتيجيات المجتمــع. ال تحــدد اســتراتيجية بنــك مصــر فقــط األهــداف 

االقتصاديــة، ولكــن أيًضــا تحــدد األهــداف االجتماعيــة مثــل الشــمول المالــي 

والحوكمــة.  االجتماعيــة  والتنميــة  البيئيــة  المســؤول واالســتدامة  واإلقــراض 

 - الــذي  لنهــج عملنــا  المســتدامة والمســؤولة أساســية  الممارســات  تــزال  ال 

بإســتمرار تقاليدنــا - ســيبقى عنصــًرا حاســًما للمبــادئ التوجيهيــة والقيــم لدينــا.

الشــمول المالــي .. مفتــاح التنمية المســتدامة 

لكونــه فــي طليعــة المؤسســات الداعمــة للشــمول المالــي، فــإن بنــك مصــر 

فــي وضــع جيــد لفتــح البــاب إلمكانيــة التنميــة المســتدامة فــي مصــر. فــإن 

بنــك مصــر معتــرف بــه دولًيــا مــن قبــل مجلــة ذا يوربيــان البريطانيــة، وهــي 

المؤسســات  وأداء  البنــوك  تقييــم  فــي  العالميــة  المجــالت  أبــرز  مــن  واحــدة 

الماليــة، بكونــه “أفضــل بنــك فــي الشــمول المالــي فــي مصــر لعــام 2019”. 

لقــد حددنــا نطاقــات مختلفــة وحاســمة للشــمول المالــي، أال وهــي التحــول 

الرقمــي وضمــان إمكانيــة الوصــول للمجموعــات التــي تعانــي مــن نقــص أو 

عــدم وصــول الخدمــات المصرفيــة إليهــا، علــى حــد ســواء، ودعــم المشــروعات 

المــرأة. وتمكيــن  الصغــر،  ومتناهيــة  والمتوســطة  الصغيــرة 
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نحــو التحــول الرقمــي ومجتمــع غير نقدي

حيــث أن التحــول الرقمــي يمــر فــي كل جانــب مــن جوانــب القطــاع المصرفــي، 

تكشــف العمليــات المصرفيــة الرقميــة عــن فــرص جديــدة. وتماشــًيا مــع خطــي 

العالــم نحــو التحــول الرقمــي، اتخــذ بنــك مصــر بنجــاح خطــوات ذات مصداقيــة 

الخدمــات  مــن  واســعة  مجموعــة  خــالل  مــن  المالــي  الشــمول  تســخير  نحــو 

ــد  ــة. لق ــة القليل ــز باالنتشــار والســرعة والتكلف ــي تتمي ــة، والت ــة الرقمي المصرفي

ــادرة فــي مجــال التحــول الرقمــي المصرفــي بنجــاح  اتخــذ بنــك مصــر زمــام المب

مــن خــالل مجموعــة واســعة مــن الخدمــات، والتــي تشــمل خدمــات بنــك مصــر 

أوناليــن لتوفيــر خدمــة أســرع وأكثــر أماًنــا ومالءمــة للمعامــالت النقديــة علــى 

مــدار الســاعة. 

ُتمكــن الخدمــات المصرفيــة الرقميــة لبنــك مصــر العمــالء مــن إجــراء المعامــالت 

المصرفيــة فــي أي وقــت وفــي أي مــكان. إلــى جانــب ذلــك، تســاعد الرقمنــة 

بالفــرع.  الفعلــي  للتواجــد  الحاجــة  دون  المصرفيــة  الخدمــات  انتشــار  علــى 

كجــزء مــن رحلــة النجــاح المســتمر، قــام بنــك مصــر مؤخــًرا وألول مــرة فــي 

 ChatBot لتقديــم خدمــة   الــذكاء االصطناعــي؛  تكنولوجيــا  باســتخدام  مصــر 

“المســاعد اآللــي”. كمــا قــدم بنــك مصــر تكنولوجيــا رمــز االســتجابة الســريع 

تمكــن  التــي  مصــر  بنــك  محفظــة  إلــى  باإلضافــة  اإللكترونيــة،  للمدفوعــات 

 BM(  ــي العمــالء مــن تســديد المدفوعــات بأمــان مــن خــالل الموقــع االلكترون

online(، وماكينــات الصــراف اآللــي فــي جميــع أنحــاء مصــر.

لتعزيــز خدمــات بنــك مصــر الرقميــة، يقــدم البنــك خدمــات الرواتــب الفوريــة 

والخدمــات اإللكترونيــة للمدفوعــات الحكوميــة والضرائــب والتأميــن والجمــارك 

لتجنــب المعامــالت التــي تســتغرق وقًتــا طويــاًل. يقــوم بنــك مصــر بإنشــاء قســم 

ــة سلســلة  ــل تقني ــة مث ــة الرقمي ــد إلدارة اعتمــاد أحــدث الخدمــات المصرفي جدي

الكتــل “البلــوك تشــين” والتكنولوجيــا الماليــة. كمــا وقــع البنــك بروتوكــوالت 

تعــاون مــع 23 جامعــة مصريــة عامــة وخاصــة لتقــدم بطاقــات “ميــزة” مســبقة 

الدفــع بــدون رســوم، ليدفــع طــالب الجامعــات الرســوم الدراســية لفتــح المزيــد 

مــع  يتماشــى  نقــدي،  غيــر  مجتمــع  نحــو  االنتقــال  لتســريع  اإلمكانيــات  مــن 

االســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي.

إتاحــة أفضل الخدمــات للعمالء

ــر مــن  ــى أكث ــا األساســي للوصــول إل ــى العمــالء هــو هدُفن ــز عل نظــًرا ألن التركي

12 مليــون عميــل فــي مصــر أينمــا كانــوا، اعتمــد بنــك مصــر اســتراتيجية توســع 

الشــرق  فــي منطقــة  الفــروع  أكبــر شــبكات  مــن  واحــدة  تشــغيل  مــن  تمكنــه 

األوســط وشــمال أفريقيــا، والتــي تبلــغ حوالــي 700 فــرع. يشــتهر بنــك مصــر 

بتقديــم أفضــل الخدمــات المصرفيــة بــدًءا مــن أكبــر شــبكة مــن الفــروع وصــواًل 

إلــى الخدمــات اإللكترونيــة عبــر اإلنترنــت. يخطــط بنــك مصــر لتوســيع نطاقــه 

الجغرافــي فــي مصــر ليصــل إلــى 875 فرًعــا بحلــول عــام 2022، هــو أيًضــا أول 

بنــك يقــدم فروًعــا للصيرفــة اإلســالمية )فــروع كنانــة( والتــي تصــل إلــى حوالــي 

ــا فــي كل مــكان  فــي مصــر. 44 فرًع

توســيع االنتشــار العالمي 

ــة قــارات. تحــدد اســتراتيجية  ــك مصــر بحضــور عالمــي راســخ فــي ثالث ــع بن يتمت

ــد مــن  ــة قصــوى لضمــان المزي ــا أولوي ــى أنه ــك مصــر التواصــل العالمــي عل بن

االنتشــار. يمتــد التواصــل العالمــي لبنــك مصــر بقــوة عبــر تســع دول: مصــر، 

ــا، فرنســا،  ــة، إيطالي ــا الجنوبي ــن، كوري ــان، الصي ــدة، لبن ــة المتح ــارات العربي اإلم

ألمانيــا، وروســيا. مــن خــالل نشــر مبــدأ الشــمول المالــي، يتمتــع بنــك مصــر 

بحضــور قــوي فــي الســوق فــي جميــع أنحــاء العالــم مــن أجــل تلبيــة مطالــب 

شــريحة أوســع مــن العمــالء وخاصــة المصرييــن المغتربيــن. قــام بنــك مصــر 

ــاح مكاتــب تمثيليــة  بتحديــد خطــة تنطــوي علــى توســيع انتشــاره العالمــي الفتت

جديــدة فــي الصومــال وكينيــا. ســيعمل البنــك علــى خطــة توســع فــي أكثــر مــن 

15 دولــة خــالل المراحــل األربــع الالحقــة لهــذه االســتراتيجية.

تطويــر منظومــة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة 
الصغــر لدعــم الرخــاء الشــامل

برؤيــة  المســتقبل  تشــكيل  إعــادة  فــي  االســتمرار  علــى  مصــر  بنــك  يعمــل 

شــاملة تتماشــى مــع أفضــل الممارســات الوطنيــة والعالميــة. يعتــرف بنــك 

ومتناهيــة  والمتوســطة  الصغيــرة  للمشــروعات  األساســي  بالــدور  مصــر 

الصغــر بكونهــم عامــاًل مســاعًدا فــي تســريع وتيــرة النمــو االقتصــادي. وفًقــا 

لذلــك، بــذل بنــك مصــر جهــوًدا جــادة لدعــم نمــاذج األعمــال المنتجــة ودعــم 

ــة فــي هــذا  ــة المصري ــا. وتماشــًيا مــع االســتراتيجية الوطني ــادة األعمــال أيًض ري

ــرة والمتوســطة  ــة لقطــاع المشــروعات الصغي ــل األولوي الصــدد، يعطــي التموي

ومتناهيــة الصغــر فــي بنــك مصــر. وفــي المقابــل، رفــع بنــك مصــر معــدل 

محفظــة قــروض المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر وفًقــا 

لتوجيهــات البنــك المركــزي لدعــم هــذا القطــاع. ارتفعــت محفظــة الشــركات 

الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر فــي بنــك مصــر بنســبة 120٪ خــالل 

.2019/2018 الماليــة  الســنة 

وبلــغ حجــم المحفظــة 23.3 مليــار جنيــه مقارنــة بـــ 10.6 مليــار جنيــه بنهايــة يونيــو 

2018. عــالوة علــى ذلــك، تعــاون بنــك مصــر مــع وزارة التنميــة المحليــة لتطويــر 

والمتوســطة ومتناهيــة  الصغيــرة  المشــروعات  لتمويــل  برنامــج “مشــروعك” 

الصغــر مــن خــالل وحــدات “النافــذة الواحــدة” علــى الصعيــد الوطنــي حيــث أصــدر 

ــل. كمــا  ــه مصــري  لـــ 78000 عمي ــار جني ــي قــروض بقيمــة 6.4 ملي ــك إجمال البن

فــي  الصغــر  والمتوســطة ومتناهيــة  الصغيــرة  المشــروعات  قدمــت محفظــة 

ــة بـــ 85000  ــو 2019، مقارن ــى يوني ــل حت ــا لنحــو 121000 عمي ــك مصــر خدماته بن

فــي يونيــو2018. علــى هــذا النحــو، ازدادت قاعــدة عمــالء محفظــة المشــروعات 

الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر إلــى 36000 عميــل، مســجلة معــدل 

العوائــق  مــن  خالــي  انتقــال  لتســهيل  أيًضــا  مصــر  بنــك  ويســعى   .٪41 نمــو 

للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر إلــى االقتصــاد الرســمي. 

ــا إطــالق الخدمــات والحلــول المصرفيــة المبتكــرة لهــذا  يحــاول بنــك مصــر دائًم

الغــرض، ممــا يــؤدي إلــى توســيع قاعــدة العمــالء فــي هــذا المجــال. فــي خطــوة 

التمويــل  لخدمــات  اآللــي  التشــغيل  مصــر  بنــك  أتــم  مثيــل،  لهــا  يســبق  لــم 

متناهــي الصغيــر، وذلــك ســعًيا لتعزيــز جــودة الخدمــات المقدمــة لهــذا القطــاع. 

ــا بتوجيهــات البنــك  ــادرات التزاًم ــد مــن المب شــارك بنــك مصــر أيًضــا فــي العدي

بمــا  الصغــر،  ومتناهيــة  والمتوســطة  الصغيــرة  المشــروعات  لدعــم  المركــزي 

ــادرة “رواد النيــل” حيــث افتتــح البنــك أول بيــت للتصميــم ضمــن  فــي ذلــك مب

ــادرة فــي عــام 2018. المب

كمــا يدعــم البنــك أيًضــا عمالئــه للمشــاركة فــي المعــارض المحليــة والدوليــة، 

باإلضافــة إلــى تقديــم خدمــات استشــارية لضمــان االســتدامة لعمالئــة. تقــوم 

جهــود بنــك مصــر الداعمــة للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر 

ــر المســتدام. ــز معــدل نمــو إجمالــي الناتــج المحلــي والتطوي فــي النهايــة بتعزي

تمكيــن المــرأة مــن خالل االبتــكارات المصرفية

يعتــرف بنــك مصــر بالمســاواة بيــن الجنســين باعتبــاره جانًبــا أساســًيا للتنميــة 

بنــك  فــإن  وهكــذا،  أفضــل.  نحــو مســتقبل  أهميــة  ذات  وركيــزة  المســتدامة 

التمويــل  وتوفيــر  جهــة  مــن  المــرأة  تمثيــل  تعزيــز  علــى  دائًمــا  حريــص  مصــر 

ــن المــرأة  ــر تمكي ــة أخــرى. يعتب ــاث مــن جه ــي تقودهــا اإلن ــة الت لألعمــال التجاري

أمــًرا ضرورًيــا لتســريع التنميــة المســتدامة. كونــه جوهــر إســتراتيجية مصرفنــا، 

فــإن تمكيــن المــرأة يتوافــق مــع هــدف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة 

رقــم 5 لتعزيــز المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن جميــع النســاء، وهــو مــا يعكــس 

صــدى “رؤيــة مصــر 2030”. عــالوة علــى ذلــك، فــإن لبنــك مصــر دوًرا داعًمــا 

ــي تملكهــا أو تقودهــا  ــر الرســمية، الت ــر غي ــة الصغي فــي دمــج الشــركات متناهي

النســاء فــي االقتصــاد الرســمي. 

وتمثــل رائــدات األعمــال جــزًء كبيــًرا مــن قطــاع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة 

ــة.  ــى الخدمــات المالي ــزال تكافــح للوصــول إل ــك فهــي ال ت فــي مصــر، ومــع ذل

لذلــك، يبــذل بنــك مصــر الجهــود مــن خــالل التعــاون مــع المؤسســات الدوليــة 

ــة المســتدامة.  ــى التنمي ــدوره عل ــدات األعمــال، ممــا ينعكــس ب ــن رائ نحــو تمكي

ــة  ــم خدمــات مصرفي ــة تقدي ــك فــى مصــر يوقــع اتفاقي ــك مصــر أول بن يعــد بن

الدوليــة إلدمــاج المزيــد مــن  التمويــل  رائــدات األعمــال مــع مؤسســة  لدعــم 

المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة التــي تقودهــا النســاء فــي القطــاع المصرفــي 

ــة.  ــك تماشــًيا مــع توجيهــات الدول الرســمي، وذل

المشــاركة المجتمعــة .. دور رائد 

ــز  ــا علــى تعزي ــا، فــإن بنــك مصــر حريــص دائًم بمــا أن المجتمــع هــو أصــل وجودن

التزامــه بالتنميــة االجتماعيــة. يشــارك بنــك مصــر دائًمــا فــي المبــادرات الوطنيــة 

التــي تســتهدف حيــاة أفضــل للفئــات الضعيفــة فــي مجتمعنــا. يتمتــع بنــك مصــر 

ــر البنــوك التــي لهــا  ــر مــن أكب ــرة فــي النمــو االقتصــادي، حيــث يعتب ببصمــة كبي

بــاع فــي مجــال المســؤولية المجتمعيــة، ممــا يكمــل معاييــر األداء الخاصــة بــه.

ــر الدوليــة  يلتــزم بنــك مصــر، وهــو أول بنــك مصــري مملــوك للدولــة، بالمعايي

ــاق العالمــي لألمــم المتحــدة. تماشــًيا  ــادئ الميث ــر االســتدامة )GRI( ومب لتقاري

التنميــة  فــي  إيجابًيــا  تغييــًرا  بنــك مصــر  يحــدث  الثالثــي،  األســاس  خــط  مــع 
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االجتماعيــة مــن خــالل دوره الرائــد فــي مجــال المســؤولية المجتمعيــة. يقــدر 

حجــم إنفــاق بنــك مصــر علــى أنشــطة المســؤولية المجتمعيــة حوالــي 760 مليــون 

المجتمعيــة  المســؤولية  يتــم دمــج  أنــه  بالذكــر  2019، وجديــر  عــام  فــي  جنيــه 

بإحــكام فــي أنشــطته، إمــا مباشــرة مــن خــالل البنــك نفســه مــع موظفيــه أو 

بشــكل غيــر مباشــر مــن خــالل مؤسســة بنــك مصــر لتنميــة المجتمــع بالتعــاون 

تنميــة  فــي  بنشــاط  يســاهم  مصــر  بنــك  المدنــي.  المجتمــع  منظمــات  مــع 

المجتمــع فــي مختلــف القطاعــات: الصحــة، التعليــم، تنميــة األحيــاء الفقيــرة 

ودعــم المجتمــع المدنــي فــي تنفيــذ مشــاريع التنميــة، إلــخ.

بالعــودة إلــى أمتنــا، يتبلــور دور موظفــوا بنــك مصــر كونهــم قيمتــه األساســية 

فــي تعزيــز رفاهيــة المجتمــع مــن خــالل األنشــطة الخيريــة والتطوعيــة. عــالوة 

مجــال  فــي  بنــك  أفضــل  بجائــزة  مصــر  بنــك  مجهــودات  ُكللــت  ذلــك،  علــى 

المســؤولية المجتمعيــة فــي مصــر لعــام 2019 مــن مجلــة انترناشــيونال فاينانــس 

العالميــة. أثبــت بنــك مصــر التزامــه بالمســؤولية المجتمعيــة مــن خــالل الجهــود 

ــه.  ــل موظفي ــان أو مــن قب ــك ككي ــا البن ــي يبذله ــة الت المختلف

التمويــل المســؤول .. تحســين البصمــة البيئية

مــع االلتــزام بالمســؤولية المجتمعيــة والبيئيــة، يعتبــر بنــك مصــر هــو أول بنــك 

مصــري فــي مصــر يلتــزم بالمبــادئ العشــرة للميثــاق العالمــي لألمــم المتحــدة، 

ــألداء المســتدام للســنة الخامســة  ــر ل ــة للتقاري ــادرة العالمي ــر المب ــك معايي وكذل

علــى التوالــي. باإلضافــة إلــى توقيــع مبــادرة تمويــل برنامــج األمــم المتحــدة 

للبيئــة، كمــا انضــم بنــك مصــر إلــى مبــادرة الصيرفــة المســؤولة  لكــي يعــزز 

ــة. دوره فــي الســاحة العالمي

البيئيــة  بــإدارة بصمتنــا  درايــة  علــي  نحــن  المجتمــع،  تخــدم  كوننــا مؤسســات 

الممارســات  تجــاه  المصلحــة  أصحــاب  علــى  للتأثيــر  والســعي  المباشــرة 

ــا علــى المــواد المصنعــة. يقــدم بنــك مصــر برامــج  المســتدامة واالعتمــاد محلًي

تمويليــة لمشــاريع صديقــة للبيئــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة. باإلضافــة إلــى 

التعــاون فــي مجــال حمايــة البيئــة، ينفــذ بنــك مصــر أيًضــا ممارســات فعالــة 

فــي عملياتــه الداخليــة للحــد مــن انبعاثــات الكربــون وحمايــة المــوارد. كمؤسســة 

ماليــة رائــدة، يعمــل بنــك مصــر للحــد مــن اآلثــار البيئيــة الســلبية لعملياتــه مــن 

خــالل تحســين بصمتــه البيئيــة.

تســاعد برامــج الحفــاظ علــى مواردنــا، فــي اســتخدام الميــاه واســتهالك الطاقــة، 

الكربــون.  أكســيد  ثانــي  غــاز  انبعاثــات  خفــض  علــى  النفايــات  تدويــر  وإعــادة 

ولبنــك مصــر بصمــة كبيــرة فــي نمــو اإلقتصــاد، حيــث يتخطــى بنــك مصــر 

ــى اقتصــاد أخضــر  ــال إل ــدي ويســهل االنتق ــة التقلي ــج المســؤولية المجتمعي نه

ــادرة  منخفــض الكربــون متكافــئ الفــرص ضمــن إطــار أخالقــي. كعضــو فــي مب

ــا  ــد التزاًم ــك مصــر بشــكل فري ــة، ُيظهــر بن ــل برنامــج األمــم المتحــدة للبيئ تموي

ــة  ــة اقتصادي ــى تنمي ــال إل ــى االنتق ــي تســاعد عل ــة الت ــادئ الدولي ــاه المب ــر تج آخ

قــادرة علــى التكيــف مــع التغيــر المناخــي. وبالتــوازي، يــرد موظفينــا الجميــل مــن 

خــالل العمــل الخيــري والتطوعــي باإلضافــة إلــى تعاوننــا مــع المنظمــات غيــر 

الهادفــة للربــح، والمشــاركة فــي مبــادرات المســؤولية المجتمعيــة.

  تحقيــق نجــاح مــرن وتكيفي

نجــاح  المســتدامة.  التنميــة  لتعزيــز  المرونــة  تحقيــق  علــى  مصــر  بنــك  يركــز   

المصلحــة.  وأصحــاب  الموظفيــن  مــع  فريــد مشــترك  نجــاح  هــو  بنــك مصــر 

هــذا النجــاح التعاونــي هــو نتــاج العمــل الجماعــي عالــي األداء. حيــث أن التركيــز 

ــم  ــا بالتنظي ــزم موظفين ــك مصــر، يلت ــة القصــوى لبن ــى العمــالء هــو األولوي عل

وبتقديــم ميــزة تنافســية باســتمرار للعمــالء مــع االهتمــام بالتفــوق التقنــي، 

العمــل  فريــق  يضمــن  المالــي،  الشــمول  ضــوء  فــي  والشــفافية.  االحتــرام، 

ــة  ــرة زمني ــة للعمــالء فــي فت ــة الرقمي ــم الخدمــات المصرفي البســاطة فــي تقدي

أقصــر. ليكــون هنــاك قابليــة للتكيــف مــع أي نــوع مــن التغييــر، قــرر بنــك مصــر 

مضاعفــة أنشــطة التدريــب لموظفيــه مــع تقديــم المزيــد مــن الحوافــز لتحســين 

كفاءاتهــم والســعي لتقديــم األفضــل.

أصحــاب المصلحــة .. ثقــة متبادلــة على مر الســنين 

يمثــل أصحــاب المصلحــة فــي بنــك مصــر األصــل األكثــر قيمــة لمواصلــة تحقيــق 

نجاحنــا باســتمرار. ال يمكــن الوصــول لمكانــة بنــك مصــر الرائــدة بــدون مشــاركة 

أصحــاب المصلحــة والموظفيــن، فــال غنــي عــن تعزيــز قيمــة أصحــاب المصلحــة 

أساســية،  كقيمــة  االســتدامة،  أن  القــول  أود  األساســية.  اســتراتيجيتنا  فــي 

تعتمــد حًقــا علــى موظفينــا. نحــن نؤيــد كذلــك التزامنــا الثابــت لمبــادئ األخــالق 

والمبــادئ األساســية لدينــا لضمــان كوننــا شــريك مســؤول ألصحــاب المصلحــة. 

إن مجلــس إدارة البنــك وكبــار اإلدارييــن يمتلكــون رؤى واضحــة حــول الــدور الــذي 

يلعبونــه؛ نحــن نحــدد النهــج الصحيــح مــن اإلدارة العليــا لخلــق 

ثقافــة تدفــع للنجــاح فــي جميــع الجبهــات. يعتبــر موظفينــا أغلــى 

ــذي  ــزام ال ــا بالــوالء وااللت األصــول؛ فهــم يغرســون شــعوًرا قوًي

ينعكــس بعمــق فــي كل نجاحاتنــا. وبالتالــي، فــإن بنــك مصــر 

حريــص علــى تحقيــق التــوازن بيــن العمــل والحيــاة للحفــاظ علــى 

ــس  ــادة مجل ــزي لقي ــه ومشــاركتهم، كمحــور تركي ــي موظفي تفان

اإلدارة. يأتــي الحفــاظ علــى األداء األمثــل جنًبــا إلــى جنــب مــع 

ــط، والتعاقــب  ــذي يتحقــق مــن خــالل التخطي رضــا الموظــف ال

ــادة. ــر القي ــم المــرن، وإدارة المواهــب، وتطوي الفعــال، والتعل

نيابــة عــن بنــك مصــر أود أن أعبــر عــن تقديــري لــكل مــن ســاهم 

البنــك  المصلحــة،  ألصحــاب  وباألخــص  نجاحنــا،  طريــق  فــي 

المركــزي المصــري ووزارة الماليــة. نحــن نتطلــع إلــى بــدء قــرن 

هــذا  الغنــي.  تاريخنــا  قيــم  أســاس  علــى  التمييــز  مــن  جديــد، 

ــا بمســتوى ال مثيــل لــه مــن االســتدامة،  ســوف يكــون مصحوًب

فــي  لشــركائنا  المســبوق  غيــر  وااللتــزام  الشــفافية  النزاهــة، 

النجــاح أال وهــم موظفينــا حيــث إنهــم يغرســون الشــعور بالــوالء 

وااللتــزام، وهــو مــا ينعكــس بعمــق فــي كل النجــاح المنســوب 

ــك مصــر.  لبن

مع أطيــب التحيات

محمــد محمود األتربي 

رئيــس مجلس اإلدارة
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أبرز المالمح المالية
للعام المالي 2019-2018

المركــز المالي

)30 يونيــو 2019(

967 مليــار جنيه

2019 2018 2017 2016

967

884
787

430

محفظــة التجزئة

)30 يونيــو 2019(

32.4 مليــار جنيه

2019 2018 2017 2016

32,4

22,9
18,3

14,7

الفروع

أكثــر من 700 فــرع محلي ودولي

2019 2018 2017 2016

700

620
600

580

العمالء ودائع 

)30 يونيــو 2019(

745.8 مليــار جنيه 

2019 2018 2017 2016

745,8

669,6
532,5

341

المشــروعات الصغيرة 

والمتوســطة ومتناهيــة الصغر

)30 يونيــو 2019(

23.3 مليــار جنيه 

23,3

10,6
4

2,8

2019 2018 2017 20162019 2018 2017 2016

معــدل االنفاق على أنشــطة

الخدمــة المجتمعية

)30 يونيــو 2019(

760 مليــون جنيه 

760

600
351,35

122,58

أبرز مالمح االستدامة
للعام المالي 2019-2018

تحســين بيئــة العمل

عاملــة مســتدامة،  قــوة  بنــاء  علــى  بنــك مصــر  يركــز 
يعــد جــو العمــل اإليجابــي أمــًرا بالــغ األهميــة لزيــادة 
الفعــال  التواصــل  علــى  الحفــاظ  يعتبــر  اإلنتاجيــة. 
الثقــة  علــى  القائمــة  اإليجابيــة  العالقــات  لترســيخ 
نجــاح  ركائــز  أحــد  والتفرقــة  التمييــز  مــن  والخاليــة 
بنــك مصــر. يقــدم البنــك مجموعــة مــن أكثــر المزايــا 
جانــب  إلــى  هــذا  بالحوافــز.  يتعلــق  فيمــا  التنافســية 
العمــل  بيئــة  تشــكل  التــي  الترفيهيــة  األنشــطة 

مصــر. بنــك  فــي  اإليجابيــة 

التدوير إعادة 

تــم خفــض معــدل االســتهالك الســنوي للــورق بنســبة 
تــم  الــورق  مــن  طــن   166.24 مــن  يقــرب  مــا   ،٪20
تمزيقــه ليتــم إعــادة تدويــره فــي 2019/2018، مقارنــة 

بـــ 210 طــن مــن الــورق فــي 2018/2017.

دور بيئــي رائد

اإليجابيــة  بيئتــه  توســيع  علــى  مصــر  بنــك  يعمــل 
ليشــمل كامــل عملياتــه، ممــا يحفــز مشــاركة المورديــن 
البارزيــن. وقــع بنــك مصــر علــى مبــادرة تمويــل برنامــج 
بنــك  أول  ليصبــح  المتحــدة،  لألمــم  التابعــة  البيئــة 
ــة التابعــة لبرنامــج  ــادرة المالي ــى المب مصــري يوقــع عل
ــة  ــادئ المصرفي ــة إلطــالق »المب األمــم المتحــدة للبيئ

المســؤولة«.

دعــم الصناعــة المحلية

المتعلقــة  المحليــة  للصناعــة  الكامــل  الدعــم  مــع 
ومتناهيــة  والمتوســطة  الصغيــرة  بالمشــروعات 
الصغــر، حقــق بنــك مصــر جهــوًدا رائــدة لتعزيــز النظــام 
البيئــي للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة 
الصغــر، والــذي يدعــم فــي المقابــل الشــمول المالــي. 
ــك مصــر فــي دعــم الشــركات الناشــئة  يســاهم دور بن
تحقيــق  فــي  كبيــر  بشــكل  اليدويــة  الحــرف  وصناعــة 
أيًضــا. االقتصــادي  النمــو  وتعزيــز  المهنيــة،  التنميــة 

تمكيــن المرأة

عــدد  إجمالــي  مــن   ٪35.5 الموظفــات  عــدد  يمثــل 
الموظفيــن ببنــك مصــر حيــث  بلغــت نســبة تمثيــل 

الســابق. العــام  فــي   ٪34.31 اإلنــاث 

أهــداف التنمية المســتدامة

تســاهم اســتراتيجية بنــك مصــر وخطــط العمــل بنشــاط 
الرفاهيــة  المســتدامة لضمــان  التنميــة  أهــداف  فــي 

الشــاملة للمجتمــع بأكملــه.

المواهب دعم 

ــات  ــف القطاع ــك مصــر المواهــب فــي مختل ــم بن يدع
بنــك مصــر  يدعــم  التدريــب. كمــا  تقديــم  خــالل  مــن 
الرياضييــن الموهوبيــن. لذلــك، يرعــى البنــك االتحــاد 
المصــري للتنــس لموســم 2020/2019 وكأس ديفيــس، 
باإلضافــة إلــى دعــم الرياضييــن المصرييــن المؤهليــن 

إلــى أولمبيــاد طوكيــو 2020.
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استراتيجية
بنك مصر

تبنــى بنــك مصــر اســتراتيجية نمــو طموحــة لخمــس ســنوات )2019-2023(، مســتفيدين مــن تراثنــا وخبراتنــا. تركــز اســتراتيجيتنا علــى النمــو المســتدام مــن خــالل توفيــر 

منتجــات وخدمــات مربحــة تتمحــور حــول احتياجــات عمالئنــا وتقديمهــا لهــم مــن خــالل القنــوات الُمبتكــرة المتنوعــة وتوســع تواجدنــا المحلــي واإلقليمــي والعالمــي. 

ــى  ــي فــي مصــر، مــع الحفــاظ عل ــة، ودعــم الشــمول المال ــة الوطني ــدة االقتصادي ــا االساســي فــي األجن ــة دورن ــا مــن مواصل ــة شــاملة تمكنن اســتراتيجيتنا أداة تحويلي

بصمتنــا االجتماعيــة والبيئيــة واالقتصاديــة.

رؤيتنا: 

أداؤنا المتميز طريقنا نحو ريادة نستحقها اسًما وتراًثا.

 : مهمتنا

التميــز فــي توفيــر كافــة االحتياجــات المصرفيــة لعمالئنــا، تعظيــم القيمــة ألصحــاب 
رأس المــال، تنميــة والء العامليــن مــع القيــام بــدور رائــد فــي رخــاء وتنميــة مصــر.

 : قيمنا

ــي  ــة فــي الشــراكة والمســؤولية والنزاهــة والتفان ــا األساســية المتمثل تحــدد قيمن
ــا مــن أجــل  ــا جوهــر مهمتن ــا. تعكــس قيمن ــز مــن نحــن وكيــف نقــوم بعملن والتمّي
االســتدامة مــن خــالل االســتثمار فــي المجتمعــات، والدعــم المســتمر للتنميــة 

المســتدامة.

قيمنا:

تتمثــل الشــراكة فــي ثقافــة العمــل المشــترك بيــن اإلدارات والقطاعــات المختلفــة، حيــث أن العمــل كوحــدة واحــدة داخــل فريــق العمــل يحقــق نتائــج أفضــل مــن 
العمــل الفــردي، وروح التعــاون المثمــر بيــن أعضــاء الفريــق تســهم فــي تنميــة المعرفــة والخبــرة لــدى الفريــق، وتســاعد فــي نجــاح العالقــة بيــن البنــك والعميــل 

بحيــث تكــون عالقــة مثمــرة ومربحــة للطرفيــن.

نحن نقدر روح الشراكة والتعاون والوحدة داخل الفريق والبنك والمجتمع.

نحن:

- نؤمن بالعمل مًعا ونحترم االختالف للوصول إلى أفضل النتائج
- نبني فرق عمل شاملة ومتنوعة تتبادل الثقة وتتشارك الحقوق والواجبات

الشراكة 

المســئولية هــي اإلحســاس الكامــل لــكل فــرد بــدوره تجــاه البنــك، بحيــث يكــون كل موظــف مســئول عمــا يؤديــه مــن أعمــال تخــدم العميــل الداخلــي 
والخارجــي وبمــا يضمــن مســاهمة كل فــرد فــي تحقيــق أهــداف البنــك االســتراتيجية.

نحــن نتحمــل المســئولية فــي كافــة األعمال التــي نقوم بها. 

نحن:

- نتعلــم مــن نجاحاتنــا وأخطائنــا ونركــز علــى األداء الفّعــال لتــرك أثــر إيجابي يســاعد على التطور المســتقبلي 
- نعظــم القيمــة المضافــة للمســاهمين والعمــالء مــن خــالل تحديد أولوياتهــم الحالية والمســتقبلية

المسئولية
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ــارض  ــدم تع ــث تتســم بالصــدق والشــفافية وع ــع العمــالء، بحي ــة م ــن والخارجي ــن الموظفي ــة بي ــة التعامــالت الداخلي ــت فــي كاف ــدأ الثاب النزاهــة هــي المب
المصالــح بيــن الفــرد والمؤسســة وإعــالء المصلحــة العامــة علــى المصلحــة الشــخصية.

نحــن نــؤدي كافــة أعمالنا بنزاهة وأمانــة ومصداقية.

نحن:

- نتواصــل بشــفافية ونزاهة
- نتأكــد بــأن االنضبــاط والمصداقيــة يتحكمــان في جميــع أعمالنا

النزاهة

ــه  ــارج نطــاق وظيفت ــد مــن الجهــد والوقــت خ ــذل مزي ــادرة بب ــام والمب ــه بإتقــان ت ــة إلي ــة الموكل ــام الوظيفي ــك فــي أداء المه ــرد داخــل البن ــى كل ف أن يتفان
ــّوة.  ــات المرج ــى التطلع ــة للتفــوق عل ــر تقليدي ــكار غي ــق أف وخل

نحــن نتفانــي فــي أداء دورنــا لنجــاح مصرفنا وعمالئنــا ومجتمعنا.

نحن:

- ملتزمــون بالتنميــة الوطنيــة واالقتصاديــة والبيئيــة لخدمــة بلدنا
- نقــوم ببــذل أقصــى جهــد لخدمــة بلدنــا ومصرفنــا وعمالئنا وزمالئنــا في العمل

التفاني

التمّيــز فــي تقديــم منتجــات وخدمــات ذات جــودة عاليــة للعمــالء، وأن يكــون لنــا األســبقية فــي تقديــم حلــول رقميــة مبتكــرة وأفــكار غيــر تقليديــة للوصــول 
ألعلــى معــدالت رضــا العمــالء، والخــروج عــن المألــوف فــي تقديــم المنتجــات االبتكاريــة وتقديــم المســاعدة الممكنــة لفريــق عمــل التحــول داخــل البنــك.

نحــن نســعى للتمّيــز والجــودة في كافة الخدمــات الُمقدمة. 

نحن:

- نســعى أن نكــون األفضــل للمســاهمين والعمــالء والزمــالء والمجتمع
- نؤمــن بــأن االبتــكار المصرفــي يضاعــف التأثيــر اإليجابــي على عمالئنا ونتائــج أعمالهم

لتمّيز  ا

جوائز
وتصنيفات

تقديــرًا لتميزنــا، تــم اإلشــادة بقيــادة بنــك مصــر محلًيــا وإقليمًيــا ودولًيــا. وبشــعور مــن الفخــر بإرثنــا البالــغ 100 عــام، نحتفــل بالذكــرى المئويــة لبنــك مصــر هــذا العــام. 

يكــرم عــام 2020 التاريــخ الثــري للبنــك، حيــث حصــد البنــك هــذا العــام علــى 23 جائــزة عالميــة مــن 14 مؤسســة رائــدة.

باعتبــاره تتويًجــا لجهــود بنــك مصــر الدؤوبــة، يتلقــى بنــك مصــر دائًمــا جوائــز قيمــة. يتــم ترشــيح بنــك مصــر مــن قبــل مجموعــة مــن الخبــراء، ويحصــل دائًمــا علــى جوائــز 

ــز بنــك مصــر إلــى العمــل بــال  فــي فئــات مختلفــة بســبب أداءه المتميــز مــن الدرجــة األولــى، ونهــج اإلدارة الشــمولي فــي قطاعــات مختلفــة. تدفــع مثــل هــذه الجوائ

َكلــل مــن أجــل تلبيــة متطلبــات عمالئــه، والحفــاظ علــى ثقــة أصحــاب المصلحــة.
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حصــل بنــك مصــر علــى 23 جائــزة ولقب  في عام 2019
نواصــل الريــادة، واليــوم نحتفل بمــا أنجزناه مًعا

مجلــة جلوبــال بيزنس أوت لوك 

أفضــل بنــك فــي مجال االســتدامة البيئية – مصر 
أفضــل بنــك للمعامــالت المصرفية اإلســالمية – مصر

-------------------------------

مجلــة إنترناشــيونال فاينانس

أفضــل بنــك فــي مجــال المســؤولية المجتمعية – مصر 
أفضــل بنــك للمعامــالت المصرفية اإلســالمية – مصر 

----------------------------

مجلــة آســيا مونــي العالمية “يوروموني”

أفضــل بنــك مصــري للتعامــالت المصرفية مع قارة آســيا 
ــق -  الشــرق األوســط  ــادرة الحــزام والطري ــي ضمــن مب ــك محل أفضــل بن

وأفريقيــا

---------------------------------------

مجلــة إنترناشــيونال بيزنس

أفضــل بنــك فــي مجــال المســؤولية المجتمعية – مصر 
أفضــل بنــك للمعامــالت المصرفية اإلســالمية – مصر 

---------------------------

االتحــاد الدولــي للمصرفيين العرب

أفضــل بنــك مصــري في تمويل المشــروعات الكبرى والشــركات
----------------------------------

مؤسســة ذا أســيان بانكر

ضمــن أقــوى 5 بنــوك – أفريقيا 
------------------------

مجلــة ذا بانكــر “فاينانشــال تايمــز العالمية”

جائــزة عمليــة العــام للتمويل اإلســالمي – أفريقيا 
------------------------------------------

مجلــة كوربــورات اليف واير

بنــك العــام فــي تمويــل المشــروعات الصغيرة والمتوســطة - أفريقيا 
-------------------------------

مجلــة جلوبــال فاينانس

أفضــل بنــك فــي إدارة صناديــق أســواق النقــد واالســتثمارات قصيــرة 
األجــل - أفريقيــا والشــرق األوســط

-----------------------

مجلــة جلوبال براندز 

أفضــل بنــك فــي المســؤولية المجتمعية – مصر 
أفضــل عالمــة تجارية للشــركات – مصر

--------------------

مجلــة ذا يوروبيان 

بنــك العام – مصر 
أفضــل بنــك فــي مجال الشــمول المالي – مصر 

------------------

مجلــة جلوبــال بانكينــج آنــد فاينانس ريفيــو العالمية  

أفضــل بنــك فــي مجــال المســؤولية المجتمعيــة  –  مصر 
أفضــل بنــك للمعامــالت المصرفيــة اإلســالمية للشــركات  – مصر 

أفضــل بنــك للمعامــالت المصرفية اإلســالمية – مصر 

--------------------------------------------------

اســتقصاء إدارة الحلــول النقديــة للشــركات مــن مجلة يوروموني

رائــد فــي إدارة الحلــول النقديــة للمؤسســات غيــر المالية – مصر
أفضــل مقــدم للخدمــة للمؤسســات غيــر المالية – مصر

----------------------------------------------------------

موقــع يوتيــوب )التابع لمؤسســة جوجــل العالمية(

الــدرع الفضــي لتخطــي عــدد المشــتركين أكثر من 100 ألف مشــترك 
-------------------------------------------------
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التواجد المحلي والدولي

مصر
عدد الفروع 
يصل إلى  
700 فرًعا 

اإلمــارات العربية 
المتحدة

 5 فروع

لبنان
تابع  بنك 

يتولــى إدارة 20 
فرع

ألمانيا
بنــك تابع في 

فرانكفورت

فرنسا
فرع في 

باريس

الصين
مكتــب تمثيل 
بمدينــة غوانزو

إيطاليا 
مكتــب تمثيل 
بمدينــة ميالن 

كوريــا الجنوبية 
مكتــب تمثيل 
بمدينة ســيول 

روسيا 
مكتــب تمثيل 

بمدينة 
موسكو 

يتبنــى بنــك مصــر مبــدأ التوســع داخــل األســواق كاســتراتيجية رئيســية لتوفيــر 

الخدمــات المصرفيــة. يلتــزم البنــك بجــذب المزيــد مــن العمــالء فــي أســواقه الحالية 

أو فــي األســواق المســتهدفة. عــزز بنــك مصــر تواجــده فــي الســوق المصريــة 

والعالميــة بنجــاح علــى مــدار القــرن الماضــي، عــالوة علــى ذلــك؛ ينفــذ بنــك مصــر 

اســتراتيجية جديــدة لتوســيع نطاقــه مــع المســاهمة فــي التنميــة االقتصاديــة فــي 

المجتمعــات المحليــة والعالميــة التــي يخــدم فيهــا.

يقــدم بنــك مصــر قنــوات مختلفــة تضمــن وصــول الخدمــات المصرفيــة لــكل مــن 

قاعــدة العمــالء الحاليــة والمحتملــة علــى مــدار الســاعة طــوال أيــام األســبوع، بمــا 

ــي  ــاز صــراف آل ــي 2800 جه ــي 700 فــرع وحوال ــك شــبكة واســعة مــن حوال فــي ذل

متطــور فــي جميــع أنحــاء الدولــة. لضمــان القــرب مــن عمالئــه، ومــن المســتهدف 

أن تتجــاوز شــبكة فــروع بنــك مصــر المحليــة 875 فــرع فــي جميــع أنحــاء مصــر بحلــول 

عــام 2022.

يضــع بنــك مصــر الرفاهيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة واالزدهــار للمجتمــع كقيمتــه 

األساســية المســتدامة. علــى خلفيــة ذلــك، يضمــن بنــك مصــر دائًمــا كفــاءة أعلــى 

وتجربــة أفضــل للعمــالء، ويفتخــر بنــك مصــر بامتالكــه أكبــر شــبكة مــن الفــروع 

بالشــرق األوســط وأفريقيــا. كمــا ال يــزال ضــخ االســتثمارات مســتمًرا لتقديــم 

خدمــات مخصصــة عبــر الهاتــف المحمــول، والفــروع، وأجهــزة الصــراف اآللــي، 

ــب الخدمــات المخصصــة. ــى جان ــت، إل ــر اإلنترن ــة عب والخدمــات المصرفي

يؤكــد حضــور بنــك مصــر العالمــي فــي ثــالث قــارات علــى ميزتــه التنافســية لدمــج 

نجاحــه المســتدام فــي جميــع أنحــاء العالــم. يديــر بنــك مصــر خمســة فــروع فــي 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وفــرع فــي باريــس، وبنــك تابــع فــي ألمانيــا، و20 فــرع 

يتولــى إدارتهــا بنــك تابــع فــي لبنــان، وأربعــة مكاتــب تمثيليــة فــي روســيا )موســكو(، 

الصيــن )غوانــزو(، كوريــا الجنوبيــة )ســيول(، وإيطاليــا )ميــالن(.

ولالســتفادة مــن بصمتــه الماليــة فــي أفريقيــا، وضــع بنــك مصــر اســتراتيجية 

توســع جديــدة عالمًيــا علــى مــدار الخمــس ســنوات، خاصــة فــي قارتنــا األم أفريقيــا. 

هدفنــا هــو توســيع تواجــد البنــك فــي الســوق األفريقــي خــالل الســنوات الخمــس 

القادمــة. يهــدف البنــك إلــى تعزيــز تواجــده فــي األســواق األفريقيــة مــن خــالل 

إنشــاء مكتــب تمثيلــي أو فــرع أو بنــك تابــع أو مــن خــالل ممارســة األنشــطة الدوليــة 

بالتعاون مع مؤسســات مالية أخرى ولذلـــك يعمـــل بنـــك مصـــر حاليـــًا علـــي إنهـــاء 

اجـــراءات تواجـــده فـــي كل مـــن الصومـــال )مقديشـــيو( وكينيـا )نيروبـــي(، حيـث نجـح 

بنـــك مصـــر فـــي تطويـــر العديـــد مـــن األنشطة وخلـــق فـرص التعـــاون التجـاري مـن 

خـــالل التواصـــل العالمـي.

تواجد بنك مصر في دولة اإلمارات العربية المتحدة:

لــدي بنــك مصــر تواجــد قــوي فــي منطقــة الشــرق األوســط، حيــث يمتلــك خمســة 
العاميــن  خــالل  والشــارقة.  الخيمــة  ورأس  ودبــي  والعيــن  أبوظبــي  فــي  فــروع 
الســابقين، تــم إجــراء أعمــال تجديــدات فــي كافــة فــروع بنــك مصر باإلمــارات العربية 
المتحــدة لتفعيــل المزيــد مــن األنظمــة الرقميــة وزيــادة التركيــز علــى الخدمــات 
المقدمــة بمــا يتماشــى مــع هويــة العالمــة التجاريــة لبنــك مصــر. هــذا إلــى جانــب 
تطويــر المنظومــة المصرفيــة الرئيســية بكافــة فــروع بنــك مصــر باإلمــارات بنهايــة 
ــك التوســعية فــي قطاعــي الخدمــات  ــك بهــدف دعــم خطــط البن ــام 2018، وذل ع
المصرفيــة للتجزئــة والشــركات. ويطمــح بنــك مصــر – اإلمــارات لتلبيــة احتياجــات 
العمــالء المتناميــة، وتحديــًدا مــن المصرييــن المغتربيــن، إلــى جانــب دعــم التواصــل 
مــع تواجــد بنــك مصــر حــول العالــم فــي كل مــن فرنســا ولبنــان وألمانيــا وروســيا 

والصيــن.

وبهــدف تقديــم خدمــات مصرفيــة تفــي بمتطلبــات المصرييــن المقيميــن فــي 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، يقــدم لهــم بنــك مصــر- اإلمــارت قروض تمويــل عقاري 
تمكنهــم مــن حجــز وحــدات ســكنية داخــل مصــر بالعملــة المصريــة. هــذا إلــى جانــب 
تقديــم قــروض تمويــل عقــاري للســكان المحلييــن باإلمــارات العربيــة المتحــدة 
وعــدد مــن األجانــب أصحــاب الدخــول المرتفعــة، بهــدف زيــادة قاعــدة أصــول البنــك 

مــن خــالل المنتجــات المصرفيــة المكفولــة بضمانــات علــى المــدى الطويــل.

ــة  تطــرح فــروع بنــك مصــر باإلمــارات مجموعــة عريضــة مــن المنتجــات المصرفي
الشــهادات  مــن  العديــد  إلــى  باإلضافــة  والخزانــة،  التجزئــة  وقطــاع  للشــركات 
باليــورو والــدوالر  البنــك شــراء شــهادات اإلدخــار  يتيــح  الحكوميــة.  والصناديــق 

األمريكــي. 

كمــا يقــدم البنــك شــهادات مرتفعــة العائــد بالعملــة المصريــة، والصــادرة عــن 
المركــز الرئيســي لبنــك مصــر. وخــالل العــام المالــي 2018/2017، رحــب بنــك مصــر 
بعــدد مــن القيــادات الجــدد لــإلدارات، وذلــك بهــدف مضاعفــة العمليــات المتناميــة 
لتقديــم الخدمــات. تتميــز القيــادات العليــا بالمهــارات القياديــة المطلوبــة والخبــرات 
المكثفــة الواجبــة لترســيخ مكانــة البنــك بالســوق اإلماراتــي. وجديــر بالذكــر أن بنــك 
مصــر يدعــم إعــادة الهيكلــة الرأســمالية بفروعــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن 

خــالل تقديــم قرًضــا مســانًدا لدعــم رأس المــال المدفــوع.

تواجد بنك مصر في لبنان: 

ــان  ــان. تأســس بنــك مصــر لبن ــوك فــي لبن ــان أحــد أقــدم البن يعــد بنــك مصــر لبن
فــي عــام 1929، لدعــم سياســة البنــك التوســعية إقليمًيــا وعالمًيــا، ويقــع فــي قلــب 
ــك  ــد العناصــر األساســية الســتراتيجية أعمــال بن ــل أح ــاري. يمث ــروت التج ــز بي مرك
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مصــر لبنــان فــي توســيع شــبكة فروعــه وشــبكة الصــراف اآللــي بوتيــرة ثابتــة، بمــا 
يتماشــى مــع فــرص ومتطلبــات الســوق. يصــل العــدد اإلجمالــي لفــروع البنــك إلــى 
أكثــر مــن 20 فرًعــا، كمــا يقــوم البنــك بافتتــاح فــروع جديــدة، علــى األقــل فــرع واحــد 
كل عــام. باإلضافــة إلــى ذلــك، ظــل البنــك ملتزًمــا بتطبيــق أحــدث التقنيــات لزيــادة 

اإلنتاجيــة وتحســين جــودة وســرعة خدماتــه.

وعلــى مــدار تســعين عــام، نجــح بنــك مصــر لبنان في الحفــاظ على مكانته بالســوق، 
حيــث يقــدم مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات المصرفيــة المتميــزة لقطاعــات 
الشــركات والتجزئــة والخزانــة واالســتثمارات، فضــاًل عــن الخدمــات االستشــارية 
المصرفيــة الخاصــة التــي تجســد أحــدث التقنيــات والمنهجيــات المصرفيــة. وفــي 
هــذا الصــدد، أنشــأ بنــك مصــر لبنــان »شــركة مصــر لبنــان للتأميــن« فــي ديســمبر 
2010. وذلــك بهــدف تطويــر مجموعــة متكاملــة مــن الخدمــات، وتحديــًدا الخدمــات 
التــي ترتكــز علــى قطــاع التأميــن البنكــي. وتــؤدي الشــركة دور متكامــل لتوفيــر 
ــة  ــة والخزان ــة لقطاعــات الشــركات والتجزئ ــة واألنشــطة البنكي الخدمــات المصرفي

واالســتثمارات والقطــاع الخــاص.

ــي  ــي، والت ــان مجموعــة مــن إجــراءات اإلصــالح الداخل ــى بنــك مصــر- لبن وقــد تبن
تتضمــن إعــادة هيكلــة القيــادة التنفيذيــة العليــا وتنفيــذ خطــة توســعية شــاملة 
ومتكاملــة لتطويــر الخدمــات والعمليــات المصرفيــة لمواكبــة القطــاع المصرفــي 
العالمــي. ونظــًرا لتلــك اإلصالحــات، ارتفــع إجمالــي األصــول بنســبة ٪105.07، 

وزادت الودائــع بنســبة ٪67.84.

كمــا أن القــروض المقدمــة للعمــالء ارتفعــت بنســبة 117.26٪، مقارنــة بالخمــس 
أعــوام الماضيــة. كمــا شــهد بنــك مصــر- لبنــان زيــادة هائلــة فــي الودائــع عــام 2013، 
حيــث مكنــت البنــك مــن االنضمــام إلــى مجموعــة ) بيتــا ( Beta أي اإلنتقــال مــن 

فئــة البنــوك الصغيــرة إلــى فئــة البنــوك متوســطة الحجــم.

كمــا أن مثــل هــذه التطــورات صــارت ممكنــة مــن خــالل زيــادة قيمــة رأس المــال 
المدفــوع لبنــك مصــر- لبنــان، ليســجل 120 مليــار ليــرة لبنانــي. كمــا أن بنــك مصــر- 
لبنــان حريــص علــى تعزيــز محفظــة القــروض ودعــم المخصصــات واالحتياطيــات. 

االقتصاديــة  بالتنميــة  الوثيــق  وارتباطــه  الطويــل  البنــك  تاريــخ  ســاهم  لقــد 
واالجتماعيــة فــي لبنــان فــي التركيــز علــى أهميــة رد الجميــل للمجتمــع. تحــت مظلــة 
“كــن التغييــر”، أنشــئ البنــك فــي عــام 2017 ذراع المســؤولية المجتمعيــة للشــركات 

ــي حــددت فلســفته والتزامــه بخدمــة المجتمــع. الت

الحملــة  تجمــع  للبنــك.  المجتمعيــة  المســؤولية  جهــود  “دافــا”  حملــة  تتصــدر 
التبرعــات لتزويــد االحتياجــات األساســية مثــل الغــذاء والمالبــس ومنتجــات النظافــة 
وغيرهــا مــن الضروريــات لألســر واألفــراد فــي لبنــان الذيــن يعيشــون تحــت خــط 
ــع  ــات فــي جمي ــع التبرع ــرز وتوزي ــد لف ــوم واح ــن لي ــر. يجتمــع آالف المتطوعي الفق

أنحــاء لبنــان. يدعــم البنــك شــركة دافــا منــذ عــام 2016. يشــارك البنــك فــي التخطيــط 
ســنوًيا  أيًضــا  البنــك  موظفــو  يتطــوع  الحــدث.  لهــذا  اللوجســتية  والخدمــات 
للمســاهمة فــي القضيــة. منــذ إصدارهــا األول فــي عــام 2015، ســاعدت دافــا أكثــر 

مــن 80.000 عائلــة.

فــي عــام 2017، افتتــح بنــك مصــر مكتــب تمثيــل فــي أبيدجــان- كــوت ديفــوار، 
ــا  ــة المقيمــة بغــرب أفريقي ــة اللبناني ــه للجالي ــك ليقــدم خدمات ــا، وذل بغــرب أفريقي
إلــى جانــب تقديــم كافــة الخدمــات اللوجيســتية ألصحــاب الجنســيتين المصريــة 
ــا. هــذا إلــى جانــب دعــم  ــودون اســتثمار أموالهــم بغــرب أفريقي ــن ي ــة الذي واللبناني

الشــركة المصريــة اللبنانيــة للتجــارة واالســتثمار بأفريقيــا.

منحــت منظمــة “World Finance” البريطانيــة بنــك مصــر لبنــان جائــزة أفضــل 
بنــك تجــاري فــي عــام 2012، تقديــًرا ألدائــه المتميــز، كمــا حصــل البنــك أيًضــا فــي 
العــام نفســه علــى جائــزة  The Best Visual Award عــن موقعــه اإللكترونــي 

ــز. ــد والمتمي الفري

ويأتــي نمــو أعمــال بنــك مصــر لبنــان نتيجــة لقيامــه بتطبيــق أعلــى معاييــر الحوكمة، 
وااللتــزام الدقيــق بجميــع المتطلبــات والمعاييــر التنظيميــة، والمبــادئ التوجيهيــة 
الصارمــة إلدارة المخاطــر، فضــاًل عــن الوضــع المالــي القــوي للبنــك. ويتطلــع 
بنــك مصــر لبنــان إلــي فتــرة واعــدة مــن النمــو المطــرد والتنميــة المســتمرة لكافــة 
األنشــطة والخدمــات التــي يقدمهــا، لتحقيــق خطــى ثابتــة علــى طريــق التقــدم 
ومواصلــة التفانــي فــي خدمــة عمالئــه بأفضــل الطــرق الممكنــة، وذلــك تحــت 

ــا المميــز. ــادة مجلــس إدارتــه، وبدعــم مــن فريــق اإلدارة العلي قي

تواجد بنك مصر في ألمانيا:

بعــد تجربــة بنــك مصــر الناجحــة فــي األســواق الدوليــة، قــررت اإلدارة تأســيس بنــك 
مصــر أوروبــا GmbH بفرانكفــورت، ألمانيــا عــام 1992، ويمتلــك بنــك مصــر ٪84.75 
مــن أســهم بنــك مصــر أوروبــا حيــث إن 74.75٪ مــن أســهم بنــك مصــر أوروبــا 
مملوكــة لــه بشــكل مباشــر، و 10٪ مــن األســهم مملوكــة لــه مــن خــالل بنــك 

القاهــرة. 

وُيعتبــر بنــك مصــر – أوروبــا أول بنــك مصــري فــي ألمانيــا يمتلــك رخصــة مصرفيــة 
كاملــة، برأســمال مدفــوع، يصــل إلــى 60 مليــون يــورو، كمــا إنــه عضــو فــي اتحــاد 
المصــارف األلمانيــة، ويتــم تغطيــة جميــع ودائــع العمــالء مــن خــالل تأميــن الودائــع 

الخــاص باالتحــاد.

كمــا أن بنــك مصــر- أوروبــا عضــًوا بعــدد مــن المؤسســات المصرفيــة المحليــة 
والعربيــة والدوليــة، ومــن بينهــا: اتحــاد البنــوك الخارجيــة ومقــره ألمانيــا، غرفــة 
التجــارة والصناعــة األلمانيــة، جمعيــة أربــاب صناعــة الخدمــات المصرفيــة الخاصــة، 

اتحــاد   ،)NUMOV( األلمانيــة  واألوســط  األدنــى  الشــرق  دول  أعمــال  جمعيــة 
ــة فــي  ــة األلماني ــة العربي ــارة والصناع ــة التج ــروت، غرف ــي بي ــة ف المصــارف العربي

القاهــرة، وغرفــة التجــارة النمســاوية العربيــة فــي فيينــا.

األنشــطة  فــي  المنخرطيــن  العمــالء  دعــم  علــى  اليــوم  البنــك  أعمــال  ترتكــز 
التجاريــة بيــن أوروبــا ومصــر والعمــالء الذيــن يســتثمرون فــي مشــروعات تنمويــة 

ومســتدامة فــي مصــر.

ــات، نجــح البنــك  ــل التجــاري والضمان ــه فــي التموي ــز علــى قوت مــن خــالل التركي
فــي تحقيــق أداء قــوي علــى مــدار فتــرة طويلــة، مــن معــدالت الفائــدة المنخفضــة 

التــي شــهدتها الســنوات القليلــة الماضيــة.

ــوم إدارة المخاطــر  ــث ومفه هــذا ويســاهم النظــام المصرفــي األساســي الحدي
التطلعــي أيًضــا فــي تعزيــز الوعــي بالمخاطــر. وفــي هــذا الصــدد، لعــب التخصيص 
الســتراتيجية  الســنوي  التحديــث  إطــار  فــي  المخاطــر  مــال  لــرأس  المحــدود 
ــا فــي ضمــان وجــود نظــام إدارة صــارم. ســاهمت األنشــطة  المخاطــر دوًرا هاًم
ــن  ــاري بي ــادة النشــاط التج ــي فــي زي ــك بشــكل إيجاب التســويقية المســتمرة للبن

ــا.  ــدول المســتهدفة فــي أوروب مصــر وال

يقــدم البنــك كافــة خدمــات التمويــل التجــاري وضمانــات ائتمــان الصــادرات، 
ــا لحســابات الصــادرات الخاصــة  والتــي تتضمــن تقديــم تمويــالت ُمغطــاة تأمينًي
بالُمصدريــن المصرييــن. كمــا أنــه يقــدم خدمــات مصرفيــة للبنــوك المراســلة 
فــي مصــر والشــرق األوســط، إلــى جانــب تمويــل عوائــد الصــادرات الــواردة مــن 
مصــر. وبالتعــاون مــع الغرفــة األلمانيــة العربيــة للصناعــة والتجــارة بالقاهــرة، 
فقــد طــور البنــك منتــج مصرفــي مخصــص تحديــًدا لتلبيــة متطلبــات المصدريــن 

ــة. ــدان األوروبي ــة مــع البل ــن لديهــم تعامــالت تجاري ــن الذي المصريي

مشــروعات  فــي  المصريــة  االســتثمارات  تمويــل  علــى  حالًيــا  البنــك  يركــز 
الجديــدة،  الفعالــة  اآلالت  فــي  االســتثمارات  ذلــك  فــي  بمــا  االســتدامة، 
تحليــة  الصحــي، ومشــاريع  الصــرف  المتجــددة، ومشــاريع  الطاقــة  وإمــدادات 
الميــاه، وخفــض غــازات االحتبــاس الحــراري، عبــر مشــاريع الحــد مــن انبعاثــات 
المســتثمرين  مــع  راســخة  اتصــاالت  أيًضــا  نمتلــك  كمــا  لعمالئنــا.  الكربــون 

المشــترك. التعــاون  لتعزيــز  المصريــة  باألعمــال  المهتميــن 

ســاهمت جهــود البنــك المســتمرة فــي حجــم كبيــر مــن األصــول عاليــة الجــودة فــي 
القــروض المشــتركة وإنشــاء محفظــة أصــول ماليــة عاليــة الســيولة. وهــذا بــدوره 
ــدر إيــرادات تضمــن اســتمرار التدفــق الثابــت للدخــل وزيــادة فــي حجــم األعمــال،  ُي
ممــا ينعكــس إيجاًبــا علــى األداء المالــي العــام. يهــدف البنــك، لتبعيتــه لكيــان 
مؤسســي مصــري عريــق، إلــى أن يكــون أول جهــة اتصــال ألي نشــاط تجــاري فــي 
ــوان الرئيســي لألطــراف المهتمــة باالســتثمارات فــي مصــر. مصــر، وكذلــك العن

تواجد بنك مصر في فرنســا:

تــم افتتــاح بنــك مصــر- فــرع باريــس فــي عــام 1922 فــي شــارع دانييــل كازانوفــا، 
المعــروف ســابًقا بشــارع بيتيــت شــامبس، وتــم تغييــر المقــر فــي عــام 1984 
ليتواجــد البنــك فــي شــارع أوبــر فــي باريــس. البنــك عضــو فــي الجمعيــة المصرفيــة 

ــة البنــك المركــزي الفرنســي. الفرنســية تحــت مظل

ــن  ــة بي ــة واالقتصادي ــك تفويــض واضــح لدعــم العالقــات التجاري ــح البن ــد ُمن وق
التمويــالت  تقديــم  خــالل  مــن  األوروبــي  واالتحــاد  األوســط  الشــرق  منطقــة 
باريــس  بنــك مصــر  التجاريــة والخدمــات المصرفيــة للشــركات. تتمثــل مهمــة 
ــا وفرنســا والــدول الناطقــة  فــي المشــاركة فــي تنميــة التجــارة بيــن مصــر وأوروب
بالفرنســية. وتزويــد عمــالء االســتيراد والتصديــر بخدمــات وحلــول مصرفيــة عاليــة 
الجــودة تتكيــف مــع احتياجاتهــم. كمــا أن فــرع بنــك مصــر فــي باريــس يقــدم 
خدمــات التجزئــة المصرفيــة للعمــالء مــن أصحــاب العالقــات التجاريــة مــع مصــر.

المصرفيــة  الســلطات  قبــل  مــن  معتمــًدا  فرنســا  فــي  يعمــل  بنــًكا  بصفتــه 
الفرنســية، يقــدم بنــك مصــر ضمــان البنــك المركــزي الفرنســي فــي ودائــع عمالئــه 
حتــى مبلــغ 100 ألــف يــورو. هــذا ويعمــل البنــك علــى تطويــر خدماتــه المصرفيــة 
اإللكترونيــة، لتقديــم خدمــات متطــورة علــى نحــو أفضــل لتلبيــة متطلبــات كافــة 

ــه. عمالئ

المكاتــب التمثيليــة لبنك مصر:

أســس بنــك مصــر أربعــة مكاتــب تمثيليــة كجــزء مــن اســتراتيجيته التوســعية. يديــر 
ــا  ــزو(، وروســيا )موســكو(، وكوري ــا مكاتــب تمثيليــة فــي الصيــن )غوان البنــك حالًي

الجنوبيــة )ســيول(، وإيطاليــا )ميــالن(.

وتتمثــل األنشــطة التجاريــة الخاصــة بالمكاتب التمثيليــة لبنك مصر فيما يلي:

البنــوك المراســلة والبنــوك  الرئيســي بيــن  • العمــل كقنــاة اتصــال بالمكتــب 
والمنظمــات والشــركات  الماليــة  والمؤسســات  الخاصــة 

بنــك مصــر فــي مصــر  التجاريــة  لفــروع ووحــدات  الفــرص  • االســتفادة مــن 
واإلمــارات ولبنــان وفرنســا وألمانيــا، والتــي توفــر مجموعــة شــاملة مــن المنتجــات 
والخدمــات المصرفيــة تتضمــن التمويــل التجــاري )اعتمــادات مســتندية- خطابــات 
ــالت وائتمــان  ــب أوامــر الدفــع والتحوي ــى جان ــالت مســتندية(، إل ضمــان - تحصي

الشــركات، ... إلــخ
• تعزيــز العالقــات بين البنك والبنوك المراســلة

• القيام بأبحاث وتحليل األســواق
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خوفــو، ابــن ســنفرو وحتــب حــرس، أول ملــك يقــوم باختيــار هضبــة الجيــزة كموقــع لمقبرتــه. أطلــق مشــروع 
بنــاء ســيظل ال مثيــل لــه فــي التاريــخ .أدى نجاح خوفو فــي التغلــب علــى العقبــات األوليــة إلــى إنشــاء هــرم 
بقاعــدة 230.33 متــًرا وارتفــاع 146.6 متــًرا فــي األصــل بحجــم حوالــي 2.583.283 متــر مكعــب مــن الحجــر 

ــر. ــة، ُيعــرف هرم خوفو اليــوم باســم الهــرم األكب المبني . بســبب أبعــاده الهائل

 هرم خوفو فــي حالــة جيــدة، وعلــى الرغــم مــن أنــه ًفقــد كل كتــل كســائه الخارجــي تقريًبــا،. وُفقــدت 
المعابــد التــي كانــت جــزًءا مــن مجموعــة الهــرم الجنائزيــة. كان اســم هرم خوفو هــو »أفق خوفــو«. تــم 
نســبة المجموعــة الهرميــة إلى خوفو مــن خــالل نقــوش عمــال المحاجــر الموجــودة علــى كتــل أعلــى حجــرة 
دفــن الملــك داخــل وفًقــا للمعلومــات التاريخيــة الالحقــة ال يوجــد دليــل علــى أن عبادة خوفو قــد اســتمرت 
خــالل الدولــة الوســطى أو الدولــة الحديثــة. ومــع ذلــك، تــم إحيــاء العبــادة فــي األســرة السادســة والعشــرين 
ــد  ــم يع ــه ل ــه فــي دهشــور ألن ــاء هرم ــن بن ــح تخلى خوفو ع ــى األرج ــة باســم العصــر الصاوي. عل المعروف
ــداًل مــن  ــة. وب ــات المنخفــض للترب ــري فــي الجــوار وبســبب انخفــاض ثب ــاك مــا يكفــي مــن الحجــر الجي هن
ذلــك، قــرر بنــاء هرمــه علــى هضبــة صخريــة ضخمــة فــي الصحــراء الغربيــة بالقــرب مــن الجيــزة حاليــًا. مــن 

حيــث الحجــم واإلنجــاز الفنــي والتنظيــم المطلــوب لبنائــه، يمثــل هــذا الهــرم قمــة بنــاء األهرمــات.

الجــدران الخارجيــة  للهرم  مبنيــة مــن كتــل تــم وضعهــا فــي طبقــات أفقيــة. يتــراوح ارتفــاع هــذه الكتــل بيــن 
)0.80 و 1.20 ( متــر فــي المتوســط. بيــن النــواة والكســاء، تــم ربــط طبقــة أخــرى مــن األحجــار الصغيــرة إلــى 

حــد مــا بالمونــة، ممــا زاد مــن تماســك كلتــا الطبقتيــن.

الترويج
 لكنوز

 مصر القديمة

خوفو
2589 - 2566 قبل الميالد ؛ األسرة الرابعة

هرم خوفو في منطقة الجيزة
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فــي المصطلحــات األثريــة، ُتعــرف هــذه الطبقــة الوســيطة باســم »أحجــار الدعــم«. كان الغــالف مصنوًعــا 
ــزال فــي  ــرة مــن الحجــر الجيــري األبيــض الناعــم المجلــوب مــن طــره، لكــن القليــل منهــا ال ي مــن كتــل كبي
مكانــه، معظمــه فــي القاعــدة. لــم يبــق مــن الهــرم الجانبــي ،  ســوى القليــل، وثالثــة أهرامــات للملــكات 
صغيــرة تقــع علــى الجانــب الشــرقي  ويبلــغ ارتفــاع المدخــل األصلــي مــع الممــر الهابــط حوالــي 17 متــًرا بــدًءا 

مــن مســتوى المدمــاك الثالــث عشــر فــي الجانــب الشــمالي مــن الهــرم.

ــم نقــل  ــك، ت ــة. بعــد ذل ــر مكتمل ــى فــي هرم خوفو فــي أســفل الهــرم وُتركــت غي تقــع حجــرة الدفــن األول
غرفــة دفــن الملــك إلــى أعلــى داخــل الهــرم إلــى مــا يعــرف باســم حجــرة الملكــة.

ولكــن ألســباب قــد تكــون مرتبطــة بتغييــر دينــي قــام به خوفــو، تــم نقــل غرفــة الدفــن التــي تحتــوي علــى 
التابــوت الحجــري إلــى مســتوى أعلــى فــي الهــرم  . وال يــزال التابــوت الجرانيتــي األحمــر فــي موقعــه، ويتجــه 
بيــن الشــمال والجنــوب. يبلــغ طولــه 2.24 متــر وعرضــه 0.96 متــر و غطــاءه مفقــود. تــم تركيــب هــذا التابــوت 
الحجــري الكبيــر أثنــاء بنــاء غرفــة الجرانيــت. كمــا أن جــدران حجــرة الدفــن وغــرف تخفيــف الضغــط الموجــودة 

فوقهــا كلهــا مصنوعــة مــن كتــل جرانيتيــة كبيــرة تــم إحضارهــا كلهــا مــن أســوان.

يقــع معبد خوفو الجنائــزي فــي الجانــب الشــرقي مــن الهــرم، والــذي تبقــى منــه فقــط  األرضيــة الخاصــة بــه 
مــن البازلــت األســود- مســاحته تزيــد عــن 2000 متــر.

خوفو
2589-2566 قبل الميالد؛ األسرة الرابعة

الترويج
 لكنوز

 مصر القديمة

هرم خوفو في منطقة الجيزة
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ويطلــق عليــه أيضــًا “جــدف رع” بــدأ بنــاء هرمــه فــي شــمال منطقــة الجيــزة، فــي أبــو رواش بقاعــدة 106 
ــة مــن  ــى قمــة هضب ــة عل ــزًا للغاي ــا ممي ــر مكعــب. يشــغل الهــرم موقًع ــع، ويشــغل 131.043 مت ــر مرب مت
الحجــر الجيــري تطــل علــى المنطقــة علــى الرغــم مــن أن االرتفــاع الحالــي يبلــغ 11.4 متــًرا، إال أن الهــرم كان 

ارتفاعــه مــا بيــن 57 - 67 متــًرا.

ــذي أدخــل العنصــر الخامــس مــن اإلســم الملكــي الرســمي، وهــو إســم  ــه الملــك ال اشــتهر جــدف رع بأن
»ابــن رع « الــذي يؤكــد ارتبــاط الملــك بوالــده األســطوري، إلــه الشــمس رع. األهــم مــن ذلــك، أن موقــع 
هضبــة أبــو رواش، علــى ارتفــاع 160 متــًرا فــوق مســتوى ســطح البحــر، كان أعلــى موقــع لهــرم فــي الدولــة 
ــا  ــذي يســافر يومًي ــود رع( ال ــده الشمســي )المعب ــى وال ــي كان جــدف رع هــو األقــرب إل القديمــة، وبالتال

عبــر الســماء.

تــم العثــور علــى أقــدم تمثــال ألبــي الهــول حتــى اآلن فــي أبــو رواش. وكان يخــص زوجــة جــدف رع “حتــب 
حــرس الثانيــة”. خلــف جــدف رع أخــوه خفــرع وبعــد ذلــك منــكاورع، وكالهمــا أعــادا مجموعتيهمــا الجنائزيــة 

إلــى الجيــزة.

رع جدف
 2558-2566 قبل الميالد؛ األسرة الرابعة

الترويج
 لكنوز

 مصر القديمة

هرم دجيدف رع في منطقة أبو رواش
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عــاد خفــرع إلــى الجيــزة ليبنــي ثانــي أكبــر هــرم فــي التاريــخ المصــري، هــذه المــرة بقاعــدة 215 متــر، وارتفــاع 
143.5 متــر، وحجــم 2،211،096 متــر مكعــب. لتقويــة عالقاتــه مــع إلــه الشــمس.

 قــام بتشــكيل صخــرة طبيعيــة بــارزة علــى شــكل أبــو الهــول وبنــى إلــى الشــرق منهــا معبــدًا مخصًصــا إللــه 
الشــمس رع بنــي الهــرم علــى مســتوى أعلــى بمقــدار 10 أمتــار مــن مســتوى هــرم خوفــو، وبالتالــي اعتمــادًا 

علــى الرؤيــة الظاهريــة، يبــدو أنــه أكبــر.

 تــم تغليــف المســتويات الســفلى مــن كســاء الهــرم بكتــل مــن الجرانيــت الــوردي مــن منطقــة محاجــر 
أســوان. المســتويات األعلــى واألصغــر بنيــت مــن الحجــر الجيــري الناعــم وفــي الجــزء العلــوي مــن الهــرم  ال 

يــزال متبقــي جــزء مــن الكســاء األصلــي فــي مكانــه.

يقــع أقــدم المدخليــن المؤدييــن للغــرف الداخليــة للهــرم علــى ارتفــاع حوالــي 30 متــًرا  فــي الجهــة الشــمالية 
ــي فــي الجانــب الشــمالي  ــه بالكامــل خــارج صخــور باطــن األرض. يقــع المدخــل الثان ــم نحت للهــرم وقــد ت
مــن الهــرم بحوالــي 12متــًرا فــوق مســتوى ســطح األرض ومنــه إلــى ممــر هابــط مبطــن بالجرانيــت األحمــر 
ثــم ممــر أفقــي يصــل إلــى حجــرة الدفــن فــي نهايــة هــذا الممــر، ومحورهــا مــن الشــرق إلــى الغــرب، تــم 
حفرهــا بالكامــل فــي الصخــر. بالقــرب مــن جدارهــا الغربــي يوجــد تابــوت مــن الجرانيــت األســود كان مغطــى 
فــي األصــل. تــم العثــور علــى الغطــاء فــي مــكان قريــب مــن قطعتيــن. يقــع الهــرم الجانبــي الصغيــر فــي 

الجانــب الجنوبــي مــن الهــرم.

ــع مــن  ــر مرب ــا تشــغل فقــط أقــل مــن 200 مت ــرع ولكنه ــد خف ــور فــي عه ــن فــي الظه ــرف التخزي ــدأت غ ب
مســاحة 1265 متــًرا مربًعــا وهــي مســاحة المعبــد الجنائــزي، لذلــك لــم تكــن العبــادة الجنائزيــة اليوميــة 

للملــك بنفــس األهميــة التــي أصبحــت عليهــا فــي األســرة الخامســة. 

خفرع
2532-2558 قبل الميالد؛ األسرة الرابعة

الترويج
 لكنوز

 مصر القديمة

هرم خفرع في منطقة الجيزة
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األستاذ/ محمــــد األتربي
رئيــس مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة
اعتباًرا من مارس 2020

األســتاذ/ عاكف المغربي
نائــب رئيس مجلس اإلدارة

األســتاذ/ حســام الدين عبد الوهاب
نائــب رئيس مجلس اإلدارة 

األستاذ/ أحمــــد عالء الدين الجنــــدي
عضــو مجلس اإلدارة

الدكتــورة/ مايا محمد عبدالمنعم مرســى
عضــو مجلس اإلدارة

األستاذ/ محمــــود منتصــــر ابراهيم السيد
عضــو مجلس اإلدارة

الدكتورة/ ريهــــام مصطفــــى حسن مصطفــى
عضــو مجلس اإلدارة

األستاذ/ تامـــر عبد العزيز جــــاد الله
عضــو مجلس اإلدارة

األســتاذة/ مها هبة عنايت الله
رئيس قطاع اإلســتراتيجية والتطوير

األســتاذ/ أحمد إبراهيم
رئيــس قطاع معالجة الديون

األســتاذ/ عمرو األعصر
رئيس قطاع ائتمان الشــركات والقروض المشــتركة

األســتاذ/ عمرو هاشم 
رئيــس قطاع الرقابة الداخلية

األســتاذ/ أشرف طلبة
رئيــس قطاع المخاطر

األســتاذة الدكتورة/ فاطمة الجولي
رئيس قطاع اتصاالت المؤسســة

األســتاذ/ هاني السمرة
رئيس قطاع الموارد البشــرية

األســتاذ/ حسام رؤوف
رئيــس قطــاع العمليــات الدولية والفروع الخارجية

األســتاذ/ إبراهيم الشربيني
رئيــس قطــاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

والقائــم بأعمال رئيــس قطاع التحول الرقمي 

األســتاذ/ إيهاب درة
رئيــس قطاع الفــروع والتجزئة المصرفية

األســتاذ/ خالد عتريس عبد العزيز
رئيــس القطاع القانونى

األســتاذ/ محمد عفيفي
رئيــس قطاع االلتزام والحوكمة المؤسســية

األســتاذ/ محمد شريف
رئيــس القطاع المالي

األســتاذ/ محمد يحيى
رئيس قطــاع المراجعة الداخلية

األســتاذ/ مصطفى جمال
 رئيس قطاع إدارة األموال والمراســلين

المهندســة / سيوناره األسمر
رئيــس قطــاع العمليات المصرفية

األســتاذ/ شهاب زيدان
رئيــس قطاع المنتجات المصرفيه للشــركات 

والمؤسســات الماليــه ورئيــس قطاع التحول الرقمي

األســتاذ/ شريف البحيري
 رئيــس قطــاع المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة 

واالئتمــان االســالمي

األســتاذة الدكتورة/ ســوزان فؤاد حمدي
رئيس قطاع االســتثمار

المهنــدس/ طارق علي
رئيس قطاع الشــئون اإلدارية والهندســية

الُمدراء التنفيذيون
اعتباًرا من مارس 2020
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أعضاء بنك مصر 
أعضاء مجلس اإلدارة
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األســتاذ/ عاكف المغربي 
نائــب رئيس مجلس اإلدارة

األســتاذ/ حســام الدين عبد الوهاب 
 نائــب رئيس مجلس اإلدارة

انضــم األســتاذ/ حســام الديــن عبــد الوهــاب لبنــك مصــر اعتبــارًا مــن أكتوبــر 2018 كنائــب 
لرئيــس مجلــس إدارة بنــك مصــر.

يتولــى األســتاذ /حســام عبــد الوهــاب مســؤولية قطاعــات الدعــم ببنــك مصــر، والتــي تتضمــن 
العمليــات  الديــون،  معالجــة  الداخليــة،  الرقابــة  والهندســية،  اإلداريــة  الشــئون  قطاعــات: 

ــا المعلومــات واالتصــاالت. ــة، تكنولوجي المركزي

وقبــل انضمامــه لبنــك مصــر شــغل األســتاذ/ حســام الديــن عبــد الوهــاب منصــب نائــب 
الرئيــس التنفيــذي للبنــك األهلــي الكويتــي - مســئول عــن قطاعــات التجزئــة المصرفيــة 
والفــروع والمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة خــالل الفتــرة مــن عــام 2016 حتــى ســبتمبر 

.2018
 

بــدأ األســتاذ/ حســام الديــن عبــد الوهــاب، عملــه المصرفــي عــام 1989 مــع بنــك الخليــج بدولــة 
الكويــت، وانتقــل إلــى شــركةProcter&Gambleعام 1991 ليتــدرج فــي المناصــب طــوال مــدة 
عملــه بالشــركة علــى مــدار 9 ســنوات حيــث شــغل منصــب رئيــس قســم االســتثمار بالشــركة 
عــام 2000، ثــم عمــل كمديــر االســتثمار بشــركة Investia Venture Capital مــن عــام 2000 

حتــى عــام 2001.
 

ــرة مــن  ــة فــي الفت ــد مناصــب قيادي ــى ســيتي بنــك – مصــر ليتقل وفــي عــام 2001 انتقــل إل
عــام 2001 حتــى 2006، فــي مجــاالت المخاطــر والفــروع والعمليــات ،  ثــم انتقــل بعدهــا إلــى 
المقــر اإلقليمــي لســيتي بنــك  فــي  لنــدن كنائــب لرئيــس عمليــات االئتمــان  فــي أوروبــا 
والشــرق األوســط وافريقيــا  خــالل الفتــرة مــن عــام 2006حتــى عــام2008 ، وقــد عمــل كمديــر 
عــام التجزئــة المصرفيــة ببنــك عــودة – مصــر فــي عــام 2008 حتــى عــام 2012، وانتقــل بعدهــا 
إلــى المؤسســة العربيــة المصرفيــة ليشــغل منصــب عضــو مجلــس اإلدارة التنفيــذي  رئيــس 

التجزئــة المصرفيــة والفــروع خــالل الفتــرة مــن عــام 2012 حتــى عــام 2016 .

يشــغل األســتاذ / حســام الديــن عبــد الوهــاب عضويــة مجالــس إدارة شــركات، مصــر كابيتــال 
لالســتثمارات )ش.م.م(، مجلــس إدارة الشــركة العالميــة لالســتثمارات الســياحية، الشــركة 
المجتمــع، صنــدوق االســتثمار  لتنميــة  بنــك مصــر  التمويلي، مؤسســة  للتأجيــر  الدوليــة 

ــم. ــري لدعــم التعلي الخي

حصــل األســتاذ/ حســام الديــن عبــد الوهــاب علــى بكالوريــوس تجــارة مــن كليــة التجــارة 
الكويــت. جامعــة   – السياســية  والعلــوم  واالقتصــاد 

اللجان:
 )اللجنــة التنفيذيــة ، لجنــة الشــئون االداريــة، لجنــة التســويات، لجنــة التقييــم الداخلــي لكفايــة 
راس المــال ICAAP، لجنــة التكنولوجيــا، لجنــة المعاييــر الدوليــة ألعــداد التقاريــر الماليــة 
IFRS9، اللجنــة العليــا لالئتمــان ، اللجنــة المعلوماتيــة ، لجنــة إدارة األصــول والخصــوم 
ALCO، اللجنــة العليــا للتطويــر  وإعــادة الهيكلــة CRC ، لجنــة االســتثمار ، لجنــة االســتغالل 

ــة( والتصــرف فلــى األصــول العقاري
 

األستاذ/ محمــــد األتربــي
 رئيــس مجلس اإلدارة

هــو شــخصية مصرفيــة بــارزة ذات خبــرة عريقــة فــى مجــال العمــل المصرفــي تصــل ألكثــر مــن 35 عاًمــا. قبــل انضمامــه إلــي بنــك مصــر، شــغل األســتاذ/ محمــد األتربــي منصــب العضــو 

المنتــدب والرئيــس التنفيــذي بالبنــك المصــري الخليجــي منــذ ينايــر 2013 حتــى ديســمبر 2014. بــدأ األســتاذ/ األتربــي عملــه المصرفــي عــام 1977 مــع البنــك العربــي األفريقــي الدولــي، وانتقــل 

بعــد ذلــك إلــى بنــك االئتمــان الدولــى، ثــم انضــم عــام 1983 إلــي بنــك مصــر الدولــي »بنــك قطــر الوطنــي« حالًيــا حيــث قضــى أكثــر مــن 22 عاًمــا، والتــي شــغل خاللهــا العديــد مــن المناصــب 

المصرفيــة العليــا وإكتســب العديــد مــن الخبــرات المتنوعــة فــي مجــاالت رئيســية مختلفــة بالعمــل المصرفــي. فــى ســبتمبر 2005، انضــم األســتاذ/ األتربــــي إلــي البنــك العقــاري المصــري 

العربــي كعضــو ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة.

فــى عــام 2009، شــغل منصــب العضــو المنتــدب لبنــك االســتثمار العربــي، وفــي عــام 2011، عــاد األســتاذ/ األتربــي إلــي البنــك العقــاري المصــري العربــي ليشــغل منصــب رئيــس مجلــس 

اإلدارة، وتقديــًرا إلنجازاتــه العظيمــة، تولــى األســتاذ/ األتربــي رئاســة مجلــس إدارة بنــك مصــر فــي ينايــر 2015.

كمــا يشــغل منصــب رئيــس مجلــس ادارة اتحــاد بنــوك مصــر، باإلضافــة إلــى كونــه نائــب رئيــس اتحــاد المصــارف العربيــة، رئيــس بنــك مصــر لبنــان ونائــب رئيــس مجلــس إدارة بنــك القاهــرة 

عمــان. 

حصل األســتاذ/ محمد األتربــــي على درجة بكالوريوس تجارة من جامعة عين شــمس في عام 1976.

اللجان: 

)اللجنــة التنفيذيــة، لجنــة إدارة األصــول والخصــوم ALCO، اللجنــة العليــا للتطويــر وإعادة الهيكلة CRC، لجنة مخاطــر العمليات الدولية(

 انضــم األســتاذ/ عاكــف المغربــي لبنــك مصــر فــي أغســطس 2016 بصفتــه نائــب 
لرئيــس مجلــس اإلدارة. وقــد قضــى قبــل ذلــك 16 عاًمــا فــي ســيتي بنــك.

يتولــى األســتاذ/ عاكــف المغربــي مســؤولية ملــف خطــوط األعمــال المختلفــة 
بالبنــك، والتــي تتضمــن قطاعــات: الشــركات، والخزانــة، واالســتثمار، والمشــروعات 
الصغيــرة والمتوســطة، والتجزئــة المصرفيــة، والفــروع، والتمويــل اإلســالمي، 

ــي. ــة والشــمول المال ــة الدولي ــة واألعمــال التجاري وأعمــال المعامــالت الدولي

وشــغل العديــد مــن المناصــب علــى مــدار عملــه بالقطــاع المصرفــي، منهــا التحليــل 
اإلئتمانــي وتمويــل الشــركات واستشــارات التصنيــف، باإلضافــة إلــى الخدمــات 

المصرفيــة للشــركات واالســتثمار.

العربيــة  والمملكــة  والبحريــن  مصــر  مثــل  الــدول  مــن  العديــد  فــي  عمــل  كمــا 
الســعودية والمملكــة المتحــدة وهولنــدا، حيــث قــاد ونفــذ العديــد مــن عمليــات 
الدمــج واالســتحواذ، وعمليــات التمويــل للشــركات عــن طريــق القــروض البنكيــة و 
عــن طريــق إصــدار الســندات والصكــوك كمــا اشــرف علــى عمليــات طــرح الشــركات 

بالبورصــة ومعامــالت عقــود المشــتقات.

يشــغل األســتاذ/ عاكــف المغربــي منصــب رئيــس مجلــس إدارة بنــك مصر-أوروبــا 
فرانكفــورت )ش.ذ.م.م(، ورئيــس مجلــس إدارة شــركة بــي إم للتأجيــر التمويلــي، 
وعضــو  ش.م.م(،   ( لالســتثمارات  كابيتــال  مصــر  شــركة  إدارة  مجلــس  وعضــو 
القابضــة  إدارة شــركة مصــر  لبنــان، وعضــو مجلــس  بنــك مصــر  إدارة  مجلــس 

للتأميــن، وعضــو مجلــس إداره الشــركة المصريــة إلعــادة التمويــل العقــارى. 

حصــل األســتاذ/ عاكــف المغربــي علــى درجــة بكالوريــوس فــي المحاســبة وماجســتير 
إدارة األعمــال مــن الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة.

اللجان:
)اللجنــة التنفيذيــة، اللجنــة العليــا لالئتمــان، ولجنــة االســتثمار، لجنــة إدارة األصــول 
إدارة  لجنــة   ،CRC الهيكلــة  وإعــادة  للتطويــر  العليــا  اللجنــة   ،ALCO والخصــوم 
األزمــات والطــوارئ، لجنــة إجــراء مقابلــة مــع المرشــحين لشــغل وظائــف اإلدارة 
العليــا، لجنــة اســتغالل والتصــرف فــي األصــول العقاريــة، لجنــة المعاييــر الدوليــة 
إلعــداد التقاريــر الماليــة IFRS9، اللجنــة المعلوماتيــة، لجنــة مخاطــر العمليــات 

ــة( الدولي
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األستاذ / أحمــــد عــــالء الديــــن علي الجنــدي
 عضــــــــــــو مجلــس اإلدارة

الدكتــورة/ مايا محمد عبدالمنعم مرســى
 عضــــــــــــو مجلــس اإلدارة

تــم انتخــاب الدكتــورة/ مايــا مرســي رئيســة للمجلــس القومــي للمــرأة فــي مصــر بتاريــخ 1فبرايــر 
2016 لتكــون ثالــث وأصغــر رئيســة للمجلــس القومــي للمــرأة منــذ أن تأســس عــام 2000. 

حصلــت الدكتــورة/ مايــا مرســي علــى جائــزة »امــرأة العقــد فــي الحيــاة العامــة والتمكيــن« 
خــالل المنتــدى االقتصــادي للمــرأة فــي الهنــد عــام 2018، كمــا حصلــت علــى الجائــزة الوطنيــة 
كواحــدة مــن 100 ســيدة األكثــر تأثيــًرا فــي مصــر عــام 2016، فضــاًل عــن حصولهــا علــى جائــزة 

رائــدة المــرأة مــن اإلمــارات 2019.

قبــل انتخابهــا لتكــون رئيًســا للمجلــس القومــي للمــرأة، كانــت الدكتور/ مايا مرســي المستشــار 
االقليمــي لقضايــا المســاواة بيــن الجنســين ببرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي )2013 - 2016(. 
كمــا عملــت ســابًقا كرئيســة لمكتــب األمــم المتحــدة للمــرأة  مصــر )2011-2013( ، ومنســق 
ــدول  ــع لألمــم المتحــدة ومنســق لجامعــة ال ــي للمــرأة التاب ــدوق اإلنمائ ــر الصن قطــري، مدي

العربيــة )2010-1999(.

تتمتــع الدكتــورة/ مايــا مرســي بخبــرة تزيــد عــن 25 عاًمــا فــي المنظمــات الوطنيــة واإلقليميــة 
والدوليــة وذلــك مــن خــالل عملهــا فــي المجلــس القومــي للمــرأة، وكاالت األمــم المتحــدة، 
الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة، واألوســاط األكاديميــة  والقطــاع الخــاص. وقــد عــزز مــن 
خبرتهــا فــي العمــل الشــراكة االســتراتيجية مــع جامعــة الــدول العربيــة، االتحــاد األوروبــي، 
منظمــة التعــاون اإلســالمي، االتحــاد األفريقــي، االتحــاد مــن أجــل المتوســط والمنظمــات 

الحكوميــة والمجتمــع المدنــي واألوســاط األكاديميــة والقطــاع الخــاص.

فــت علــى نطــاق واســع أكثــر مــن 45 مؤلًفــا تنــوع  أدارت وقــادت أكثــر مــن 50 برنامًجــا وألَّ
ــا، ومقــاالت، وأبحــاث، وورقــة سياســات، حــول السياســة العامــة،  ــا، وكتًب ــا تدريبًي بيــن كتيًب
والتنميــة، والمســاواة بيــن الجنســين، وتمكيــن المــرأة، والســالم واألمــن، واألمــن البشــري، 

ــة. والتمويــل مــن أجــل التنمي

مجــاالت تركيزهــا الفنــي هــي: السياســات العامــة، اإلدارة العامــة، إدارة األعمــال، اإلدارة 
والمــوارد البشــرية، السياســات االجتماعيــة واالقتصاديــة )أنظمــة الرفاهيــة، حــزم التحفيــز 
المالــي(. األمــن البشــري، حقــوق اإلنســان، المعاهــدات الدوليــة، التخطيــط االســتراتيجي 
بيــن  االنتقاليــة  والعدالــة  االنتخابيــة،  والمســاعدة  الديمقراطــي،  واالنتقــال  والسياســي، 

الجنســين، والنهــج القائــم علــى الحقــوق.

ــى األمــن  ــز عل ــوراه فــي السياســة العامــة مــع التركي ــى درجــة الدكت ــا مرســي عل ــت ماي حصل
البشــري للمــرأة العربيــة مــن معهــد الدراســات والبحــوث العربيــة بجامعــة الــدول العربيــة. 
كمــا حصلــت مايــا مرســى علــى درجــة الماجســتير مــن جامعــة ســيتي فــي ســياتل، بالواليــات 
المتحــدة األمريكيــة، فــي إدارة األعمــال عــام 1998 واإلدارة العامــة عــام 1997، بعــد حصولهــا 
ــوم السياســية تخصــص االعــالم )قســم الصحافــة( مــن  ــوس فــي العل ــى درجــة البكالوري عل

ــة فــي القاهــرة عــام 1995. الجامعــة األمريكي

اللجان:
 )اللجنة المعلوماتية(

ــي البحــوث واالقتصــاد  ــة فــي مجال ــدي مســيرته المهني ــد الجن ــدأ األســتاذ/ أحمــ ب
ــدى المجموعــة  بمكتــب البنــك الدولــي فــي القاهــرة عــام 2002. وانتقــل للعمــل ل
الماليــة هيرميــس فــي عــام 2004 كمحلــل مالــي أول لقســم بنــوك االســتثمار، ثــم 
تــدرج ليشــغل منصــب نائــب الرئيــس لقســم بنــوك االســتثمار وتغطيــة االكتتابــات 
عــام 2008، ثــم تولــى منصــب العضــو المنتــدب لقســم بنــوك االســتثمار فــي 

ــرة مــا بيــن 2012 حتــى 2016. الفت
 

خــالل تلــك الفتــرة، عمــل األســتاذ/ الجنــدي علــى تعزيــز التواجــد اإلقليمــي للقطــاع 
واإلشــراف علــى إتمــام العديــد مــن صفقــات الدمــج واالســتحواذ البــارزة، وكذلــك 
ــل فــي صفقــات الطــرح العــام لمجموعــة  ــة تتمث ــد مــن الطروحــات اإلقليمي العدي
إعمــار مولــز، والطــرح العــام لشــركة إيديتــا للصناعــات الغذائيــة، والطــرح العــام 
لشــركة دبــي باركــس آنــد ريزورتــس، والطــرح العــام لشــركة أوراســكوم لإلنشــاء، 
والطــرح العــام لشــركة العربيــة لألســمنت، والطــرح العــام لشــركة إعمــار مصــر، 

ــى. والطــرح العــام لشــركة دومت

وســاهم بــدوره فــي قيــادة فريــق الترويــج وتغطيــة االكتتــاب فــي صــدارة تصنيــف 
وكالــة تومســون رويتــرز لصفقــات أســواق المــال بمنطقة الشــرق األوســط وأفريقيا 

فــي عــام 2015. 

 TCV Holding شــركة  مؤســس  شــريك  منصــب  تولــى   ،2016 يونيــو  وفــي 
لالســتثمار حيــث ســاهم فــي نمــو رأس مــال الشــركات الصغيــرة والمتوســطة 

فــي مصــر. والناجحــة  الواعــدة 

األعمــال  إدارة  فــي  البكالوريــوس  درجــة  علــى  الجنــدي  أحمــد  األســتاذ/  حصــل 
واإلقتصــاد مــن الجامعــة األمريكيــة فــي عــام 2002، وعلــى درجــة الماجســتير فــي 

العلــوم الماليــة والمحاســبة مــن كليــة لنــدن لالقتصــاد فــي عــام 2004.

اللجان:
 )لجنة المراجعة، لجنة االستثمار(

 األستاذ/ محمــــود منتصــــر ابراهيم السيد
عضــــــــــــو مجلس اإلدارة

الدكتورة/ ريهــــام مصطفــــى حسن مصطفــى
عضــــــــــــو مجلس اإلدارة

الدكتــورة/ ريهــــام مصطفــــى حســن مصطفــــى هــي أســتاذة فــي السياســة العامــة 
وريــادة األعمــال، وكذلــك المديــر التنفيــذي لمركــز تنميــة المــوارد بجامعــة حلــوان. 
بــدأت مســيرتها المهنيــة مــدرس مســاعد، قبــل أن تصبــح أســتاذ مســاعد فــي 

ــة التجــارة. قســم إدارة األعمــال بكلي

ــوراة فــي السياســة العامــة  ــورة/ ريهــام مصطفــى علــى درجــة الدكت حصلــت الدكت
والحضريــة مــن جامعــة نيــو ســكول بنيويــورك فــي عــام 2015، وكان عنــوان الرســالة: 
)تقييــم البيئــة المؤسســية لريــادة األعمــال: دراســة وطنيــة شــاملة عــن البلــدان 

العربيــة(.

فــي عــام 2008 حصلــت الدكتــورة/ ريهــام مصطفــى علــى درجــة الماجســتير فــي 
عنــوان  وكان  المتحــدة،  بالواليــات  كونيتيكــت  جامعــة  مــن  الدوليــة  الدراســات 
درجــة  علــى  كمــا حصلــت  وقائــده(.  أعمــال  كرائــدة  المصريــة  )المــرأة  الرســالة: 
ــم  ــوان الرســالة: )تقيي الماجســتير فــي اإلدارة االســتراتيجية والتســويقية، وكان عن
مــدى تنافســية قطاعــي المنســوجات والمالبــس الجاهــزة فــي ظــل اتفاقيــات تحريــر 

التجــارة(. 

مجــاالت  عــدة  علــى  ودراســاتها  مصطفــى  ريهــام  الدكتــورة/  أبحــاث  وتشــتمل 
مثــل: ريــادة األعمــال، والسياســة العامــة، اإلدارة االســتراتيجية )االســتراتيجيات 

التنافســية(، اإلدارة فــي اقتصاديــات الــدول التــي تمــر بفتــرات انتقاليــة.

اللجان: 
)لجنة الحوكمة، اللجنة المعلوماتية، لجنة المكافآت(

 بخبــرة عريقــة فــى مجــال العمــل المصرفــي والمالــي تصــل إلــي أكثــر مــن 40 عاًمــا، 
يمثــل األســتاذ/ محمــــود منتصــــر ابراهيــم الســيد أحــد أقطــاب األعمــال وأبــرز 
مــدار مشــواره  علــى  األوســط.  الشــرق  فــي  المتمرســين  التنفيذييــن  المديريــن 
المهنــي، امتلــك األســتاذ/ منتصــر خبــرة واســعة فــي كافــة مجــاالت اإلقــراض، 
اإلســتثمار، والتمويــل، وقــد وقــع اختيــار الحكومــة المصريــة علــى األســتاذ/ منتصــر 
ــك االســتثمار القومــي فــي  ــدب لبن ــب رئيــس والعضــو المنت ليشــغل منصــب نائ

نوفمبــر 2017.
 

تــم اختيــاره لمنصــب عضــو مجلــس إدارة بنــك مصــر فــي ســبتمبر 2017. وقبــل 
ــد منصــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة تنفيــذي للبنــك  انضمامــه لبنــك مصــر، تقل
األهلــي المصــري، حيــث كان مســئواًل عــن القطاعــات المصرفيــة التجاريــة اليوميــة، 
والتــي تتضمــن: الشــركات والقــروض المشــتركة، االســتثمار، الشــئون الخارجيــة 
محفظــة  إدارة  عــن  مســئواًل  كان  كمــا  والفــروع.  المصرفيــة  التجزئــة  والخزانــة، 

ــه مصــري. ــار جني ــر مــن 490 ملي قــروض بلغــت قيمتهــا أكث
 

ــذي ورئيــس مجموعــة  ــا عضــو مجلــس إدارة تنفي ــك قــد شــغل أيًض ــل ذل وكان قب
اإلئتمــان المصرفــي للشــركات والقــروض المشــتركة بالبنــك األهلــي المصــري فــي 
عــام 2008، حيــث كان مســئواًل عــن اإلشــراف وإدارة المحفظــة االئتمانيــة المباشــرة 
وغيــر المباشــرة، والتــي تخطــى حجمهــا 465 مليــار جنيــه مصــري فــي ذلــك الوقــت. 
كمــا كان األســتاذ/ منتصــر ممثــل عــن البنــك األهلــي المصــري فــي مجالــس إدارات 
العديــد مــن الشــركات التــي تعمــل فــي مجــاالت البتــرول والتشــييد والطيــران، 

باإلضافــة إلــى الشــركات الماليــة التابعــة للبنــك فــي مصــر وأوروبــا. 

حصــل األســتاذ/ محمــود منتصــر علــى درجــة بكالوريــوس التجــارة مــن جامعــة عيــن 
شــمس فــي عــام 1977، ودبلــوم دراســات عليــا فــي الدراســات المصرفيــة مــن 

ــن شــمس فــي عــام 1998. جامعــة عي
 

اللجان:
 )لجنة المراجعة، اللجنة العليا للمخاطر، لجنة الحوكمة، لجنة المكافآت(
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األستاذ/ تامـــر عبدالعزيــــز جــاد الله
 عضــــــــــــو مجلـــس اإلدارة

ــرار  ــز المعلومــات واتخــاذ الق ــة بمرك ــه مســيرته المهني ــاد الل ــر ج ــدء األســتاذ/ تامـ ب
التابــع لمجلــس الــوزراء كمهنــدس نظــم ومنســق برمجيــات فــي عــام 1993.

فــي عــام 1996، انضــم األســتاذ/ جــاد اللــه إلــى جيجــا نــت مصــر، حيــث عمــل كمديــر 
مبيعــات. ثــم انتقــل إلــى مينــا نــت لالتصــاالت حيــث شــغل منصــب مديــر تطويــر 
ــر العــام فــي  ــه رســمًيا فــي منصــب المدي ــم تعيين ــل أن يت األعمــال عــام 1999، قب
عــام 2001. بعــد ذلــك، انضــم األســتاذ/ جــاد اللــه إلــى تــي اي داتــا كمديــر مبيعــات 
عــام 2004 قبــل التوجــه إلــى القطــاع التجــاري عــام 2005. تبــع ذلــك منصــب الرئيــس 
ــرة مــا بيــن أغســطس  ــا فــي الفت ــه دات ــي إي التنفيــذي والعضــو المنتــدب لشــركة ت
2008 ومــارس 2016، فيمــا شــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي والعضــو المنتــدب 
للشــركة المصريــة لالتصــاالت مــن مــارس 2016 إلــى أبريــل 2017. فــي عــام 2018، 
ــر التنفيــذي  ــه إلــى شــركة ســاب حيــث شــغل منصــب المدي انضــم الســيد جــاد الل
للشــركة فــي مصــر، كمــا شــغل منصــب الرئيــس غيــر التنفيــذي للشــركة الشــرقية 

للدخــان )إيســترن كومبانــي( منــذ عــام 2019.
 

حصــل األســتاذ/ جــاد اللــه علــى درجــة البكالوريــوس فــي هندســة اإللكترونيــات 
واالتصــاالت مــن جامعــة القاهــرة فــي عــام 1992، كمــا حصــل علــى درجة الماجســتير 

فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة ماســتريخت بهولنــدا فــي أكتوبــر 1996.

اللجان:
)اللجنة المعلوماتية، اللجنة العليا للمخاطر، لجنة المكافآت، لجنة الحوكمة(
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الُمدراء
التنفيذيون
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األســتاذة/ مها هبة عنايت الله
 رئيس قطاع االســتراتيجية والتطوير

األســتاذ/ أحمد إبراهيم
رئيــس قطاع معالجة الديون

يتولــى األســتاذ/ أحمــد إبراهيــم منصــب رئيــس قطــاع معالجــة الديــون، وقبــل 
قطــاع  رئيــس  منصــب  إبراهيــم  األســتاذ/  شــغل  مصــر،  بنــك  إلــى  انضمامــه 
ــرال – مصــر.  ــي سوســيتيه جن ــك األهل ــة المخاطــر بالبن ــون بمجموع ــة الدي معالج
يتمتــع األســتاذ/ إبراهيــم بخبــرة واســعة تصــل إلــى أكثــر مــن 35 عاًمــا فــي المجــال 
والفــروع  المصرفيــة،  التجزئــة  منهــا  المجــاالت،  مــن  العديــد  فــي  المصرفــي 
والتســويق، وإئتمــان الشــركات، وتقييــم مخاطــر اإلئتمــان، ومعالجــة الديــون الغيــر 

منتظمــة.

وقــد حصــل علــى درجــة البكالوريــوس مــن كليــة التجــارة جامعــة القاهــرة فــي عــام 
.1984

 
اللجان: 

)اللجنــة التنفيذيــة، لجنــة التســويات، لجنــة االســتغالل والتصــرف فــي األصــول 
العقاريــة، لجنــة تســويات عمــالء التجزئــة المصرفيــة والشــركات األقــل مــن مليــون 

جــم، اللجنــة العليــا لفــروع الخليــج، لجنــة مراقبــة ومتابعــة االئتمــان(

ــا فــي  ــى 36 عاًم ــة تصــل إل ــرة متنوع ــه بخب ــت الل ــة عناي ــا هب ــع األســتاذة/ مه تتمت
القطــاع المصرفــي. انضمــت لبنــك مصــر فــي ســبتمبر 2010، ثــم تولــت منصــب 
عضــو مجلــس إدارة تنفيــذى خــالل الفتــرة مــا بيــن ينايــر 2014 حتــى ســبتمبر 2017. 
كمــا شــغلت أيًضــا منصــب عضــو مجلــس إدارة بنــك مصــر لبنــان خــالل الفتــرة مــا 

ــر 2011 حتــى أغســطس 2017. بيــن نوفمب

بعــد تخرجهــا مــن الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة فــي عــام 1982، انضمــت للعمــل 
ببنــك تشــيس األهلــي )البنــك التجــاري الدولــي حالًيــا، حيــث أمضــت قرابــة 26 عاًمــا 
مــن العمــل بالعديــد مــن قطاعاتــه، وتحديــًدا قطــاع ائتمــان الشــركات، وقطــاع إدارة 
الفــروع، حتــى تقلــدت منصــب رئيــس صيرفــة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة.

 
وتتولى حالًيا اإلشراف على اإلدارات التالية ببنك مصر:-

- إدارة االستراتيجية واالستدامة وإدارة التغيير
- إدارة المشروعات واستمرارية األعمال

- إدارة معايير الخدمة وجودة األداء
- إدارة استخبارات السوق 

فــي عــام 2017 اختيــرت األســتاذة/ مهــا عنايــت اللــه ضمــن قائمــة أفضــل 100 ســيدة 
أعمــال فــي العالــم العربــي مــن قبــل فوربــس الشــرق األوســط. كمــا تــم اختيارهــا 
ــل الشــرق األوســط« فــي  ــًرا فــي تموي ــر تأثي كواحــدة مــن »الخمســين ســيدة األكث
2018. كمــا تســتكمل خبرتهــا المهنيــة مــن خــالل المشــاركة فــي تدريــب مكثــف 

ــة الشــهيرة. ببرامــج وجــوالت دراســية مــع المؤسســات الدولي
 

اللجان:
 اللجــان: )اللجنــة التنفيذيــة، اللجنــة المعلوماتيــة، اللجنــة العليــا للتطويــر وإعــادة 
األزمــات  إدارة  لجنــة   ،ALCO والخصــوم  األصــول  إدارة  لجنــة   ،CRC الهيكلــة 
والطــوارئ، لجنــة مراجعــة وتعديــل تعريفــة أســعار الخدمــات المصرفيــة، لجنــة 

)IFRS9 التقاريــر الماليــة الدوليــة إلعــداد  التكنولوجيــا، لجنــة المعاييــر 

األســتاذ/ عمرو األعصر 
 رئيس قطاع ائتمان الشــركات والقروض المشــتركة

األســتاذ/ عمرو هاشم
رئيــس قطاع الرقابة الداخلية 

انضــم األســتاذ / عمــرو هاشــم لبنــك مصــر كرئيــس لقطــاع الرقابــة الداخليــة اعتبــاًرا 
مــن مــارس 2019  وهــو المســئول عــن تطبيــق اإلطــار االســتراتيجي لقطــاع الرقابــة 
الداخليــة  بــكل مــن جمهوريــة مصــر العربيــة و دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة  
بالعمــل علــي تحســين البيئــة  والثقافــة الرقابيــة بالقطاعــات محــل الفحــص ســواء 
ــي وقطاعــات األعمــال المختلفــة /  ــة / القطــاع المال ــات المركزي )الفــروع / العملي

القطاعــات المســاندة ( .

يتمتــع األســتاذ / عمــرو هاشــم بخبــرات متنوعــة بالقطــاع المصرفــي تتجــاوز 23 عــام 
عمــل خاللهــا بالعديــد مــن البنــوك العريقــة  مثــل بنــك الكويــت الوطنــي – مصــر، 

ســيتي بنــك، البنــك العربــي، البنــك المصــري األمريكــي. 

وقــد تنوعــت خبراتــه فــي كافــة القطاعــات اإلشــرافية والرقابيــة بالقطــاع المصرفــي 
بما يشــمل العمل بقطاعات: )الرقابة الداخلية / إدارة مخاطر التشــغيل واســتمرارية 
األعمــال / المراجعــة الداخليــة / االلتــزام ومكافحــة غســل األمــوال / إعــداد وتصميــم 
أدلــة التعليمــات / الرقابــة علــي الميزانيــات و التســويات والمصادقــات والضوابــط 

الرقابيــة الخاصــة بالفروع(.

ــك  ــال ببن ــس إلدارة مخاطــر التشــغيل و اســتمرارية األعم ــه العمــل كرئي وســبق ل
الكويــت الوطنــي – مصــر ، وأيضــا كرئيــس مجموعــة الرقابــة الداخليــة بســيتي 
بنــك لــدول ) مصــر ، األردن ، لبنــان( وقــد حصــل األســتاذ / عمــرو هاشــم علــي 

بكالوريــوس محاســبة مــن كليــة التجــارة جامعــة عيــن شــمس عــام 1992.

اللجان: 
 ،»BRCC « اللجنــة التنفيذيــة، لجنــة رقابــة المخاطر وااللتــزام لألعمال ببنك مصر( 

لجنة اجراء المقابالت مع المرشــحين لشــغل وظائف اإلدارة التخصصية(

انضم األســتاذ/ عمــرو األعصــر لبنــك مصــر فــي مايــو مــن عــام 2018 بصفتــه 
رئيــس قطــاع ائتمــان الشــركات والقــروض المشــتركة، وهــو مســؤول عــن ســير أداء 

ــة. ــث الجــودة، والنمــو، والربحي محفظــة الشــركات مــن حي

يتمتع األســتاذ/ األعصر بخبــرة واســعة وشــاملة فــي القطــاع المصرفــي تمتــد إلــى 
أكثــر مــن 22 عاًمــا، حيــث بــدأ مســيرته المهنيــة فــي عــام 1996 مــع بنــك مصــر 
والمناصــب  المختلفــة  األدوار  مــن  الفترة العديــد  خالل تلــك  شــغل  الدولــي، 
ــي  ــه دوًرا محورًيا ف ــد كان ل ــات االســتثمار وائتمــان الشــركات. وق ــة بقطاع القيادي
إعــادة هيكلــة قطــاع ائتمــان الشــركات ببنــك مصــر الدولــي قبــل أن يتــم دمجــه مــع 

ــرال. ــي سوســيتيه جن ــك األهل البن

كمــا انضــم للعمــل بالعديــد مــن المؤسســات الماليــة المختلفــة، حيــث شــغل 
منصــب الرئيــس التنفيــذي لالئتمــان بشــركة كوربليــس للتأجيــر التمويلــي ومنصــب 
رئيــس قطــاع ائتمــان الشــركات ببنــك عــودة ومنصــب الرئيــس اإلقليمــي لقطــاع 

ــي. ــك العرب الشــركات والمؤسســات بالبن

حصل األســتاذ/ األعصــر علــى درجــة البكالوريــوس مــن كلية االقتصاد والعلــوم 
السياســية بجامعــة القاهــرة، كمــا أنــه مــدرب معتمــد لمناهــج التمويــل واالئتمــان 
بالقاهــرة،  األمريكيــة  الجامعــة  مثــل  التعليميــة  المؤسســات  مــن  العديــد  فــي 

والمعهــد المصرفــى المصــرى.

اللجان :
االئتمــان،  ومتابعــة  مراقبــة  لجنــة  التنفيذيــة،  اللجنــة  العليا لالئتمــان،  )اللجنــة 
لجنــة إدارة األصول والخصــوم ALCO، اللجنــة الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة 

)IFRS9
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األســتاذ/ أشرف طلبة
رئيــس قطاع المخاطر 

األســتاذة الدكتورة/ فاطمة الجولي
رئيس قطاع اتصاالت المؤسســة

تــم تعييــن الدكتــورة/ فاطمــة الجولــي كرئيــس قطــاع اتصــاالت المؤسســة ببنــك 
مصــر فــي عــام 2006. تتمتــع الدكتــورة/ فاطمــة الجولــي بخبــرة تمتــد ألكثــر مــن 20 
عاًمــا فــي مجــاالت التســويق، والعالقــات العامــة، اتصــاالت المؤسســة، واإلدارة.

 
قبــل انضمامهــا إلــى بنــك مصــر، شــغلت الدكتــورة/ فاطمــة الجولــي عــدة مناصــب 
ــي  ــال المصرف ــة والمج ــات الدوائي ــال الصناع ــل مج ــاالت، مث ــدة مج ــي ع ــة ف إداري
واالتصــاالت، كمــا تقلــدت ســابًقا منصــب مديــر قطــاع التســويق واالتصــاالت 
المؤسســية بالبنــك األهلــي سوســيتيه جنــرال وبنــك مصــر الدولــي، ومنصــب 
ــع  ــر قطــاع اتصــاالت التســويق فــي شــركة نوفارتــس السويســرية. كمــا تتمت مدي

ــة. ــل بريســتول-مايرز ســكويب، وشــركة راي ــدة مث ــرة فــي شــركات رائ بخب
 

ــى  ــة، باإلضافــة إل ــة الذاتي ــب والتنمي ــد مــن برامــج التدري وقــد شــاركت فــي العدي
حصولهــا علــى درجــة ماجســتير فــي إدارة األعمــال والتســويق فــي عــام 2005، 
وماجســتير فــي اتصــاالت المؤسســة فــي عــام 2009، ودكتــوراه فــي إدارة األعمــال 

ــدا. ــإلدارة  فــي هولن ــة ماســتريخت ل فــي عــام 2013، جميعهــا مــن كلي

اللجان:
)لجنة إدارة األزمات والطوارئ، لجنة مقابالت المتقدمين الجدد(

تــم تعييــن األســتاذ/ أشــرف طلبــة رئيســًا لقطــاع المخاطــر فــي ســبتمبر2019. قبــل 
انضمامــه إلــى بنــك مصــر، اكتســب خبــرة تزيــد عــن 27 عاًمــا فــي قطاعــات مخاطــر 

االئتمــان، التمويــل المصرفــي للشــركات والبنــوك االســتثمارية. 

عمــل األســتاذ/ أشــرف فــي بنــك االتحــاد الوطنــي فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
مــن عــام 2003 حتــى عــام 2019، ويمتلــك أكثــر مــن 13 عاًمــا مــن الخبــرة المتخصصــة 
فــي مخاطــر االئتمــان. تمــت ترقيتــه إلــى نائــب رئيــس تنفيــذي لمخاطــر االئتمــان، 
متوليــا اإلشــراف علــي إجمالــي المحفظــة االئتمانيــة للبنــك بمــا فــي ذلــك الفــروع 
الخارجيــة. وكان منصبــه األخيــر هــو نائــب رئيــس تنفيــذي للتمويــل المصرفــي 

للشــركات بمــا فــي ذلــك التمويــل اإلســالمي.

منــذ عــام 1992 وحتــي 2003، عمــل فــي كيانــات مصرفيــة متعــددة مثــل البنــك 
التجــاري الدولــي، البنــك العربــي، وســيتي بنــك، حيــث شــغل فــي األخيــر منصــب 

مســئول التمويــل المصرفــي لشــركات قطــاع األعمــال العــام.

عمــل األســتاذ/ طلبــة أيًضــا فــي شــركة أليانــس كابيتــال، وهــي واحــدة مــن أكبــر 10 
ــدوق  ــر لصن ــل أبحــاث األســهم ومدي ــة، كمحل ــق االســتثمار العالمي ــري صنادي مدي
النيــل للنمــو المخصــص لألســهم المصريــة. أصبــح األســتاذ/ طلبــة مســؤول 
ائتمانــي معتمــد فــي عــام 1994، حيــث اشــترك فــي عــدة برامــج تدريــب فــي مصــر 
واإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة المتحــدة وجنــوب أفريقيــا والبرازيــل وعمــان، 
مقدمــة مــن قبــل مؤسســات عالميــة مثــل شــركة أليانــس كابيتــال، وكليــة هارفــارد 

إلدارة األعمــال، ومؤسســة فرانكليــن كوفــي.

اللجان:
 )لجنــة المراجعــة، اللجنــة المعلوماتيــة، اللجنــة العليــا للمخاطــر، اللجنــة التنفيذيــة، 
  ،FATCA لجنــة االســتثمار، لجنــة إدارة األصــول والخصــوم، لجنــة التســويات، لجنــة
لجنــة إدارة األزمــات والطــوارئ، اللجنــة العليــا لالئتمــان، لجنــة االئتمــان الرئيســية، 
ومتابعــة  مراقبــة  لجنــة   ،ICAAP المــال  رأس  لكفايــة  الداخلــى  التقييــم  لجنــة 
ــة مخاطــر  ــة IFRS9 ، لجن ــر المالي ــة إلعــداد التقاري ــر الدولي ــة المعايي االئتمــان، لجن

ــة( ــات الدولي العملي

األســتاذ/ حسام رؤوف
رئيــس قطــاع العمليــات الدولية والفروع الخارجية

األســتاذ/ هاني السمرة
رئيس قطاع الموارد البشــرية

ــو  ــي يوني ــا لقطــاع المــوارد البشــرية ف ــي الســمرة رئيًس ــن األســتاذ/ هان ــم تعيي  ت
2018، ويتمتــع األســتاذ/ الســمرة بخبــرة متناميــة تزيــد عــن 19 عاًمــا فــي القطاعــات 
المصرفيــة فــي مصــر والكويــت. قبــل انضمامــه للعمــل ببنــك مصــر، عمــل مــع 
ثــالث بنــوك رائــدة علــى المســتويين اإلقليمــي والدولــي هــي ســيتي بنــك، وبنــك 
أبوظبــي اإلســالمي، وبنــك برقــان، والــذي حقــق فيــه مســتوى أداء متميــز ونتائــج 

فعالــة.
 

كمــا يمتلــك األســتاذ/ الســمرة خبــرة عريضــة فــي كافــة جوانــب قطــاع المــوارد 
الموظفيــن،  عالقــات  وإدارة  والتوظيــف،  االختيــار  تتضمــن  والتــي  البشــرية، 
وتســوية النزاعــات، وإدارة األداء الوظيفــي، والتدريــب والتنميــة، وإســتحقاقات 
الموظفيــن والتعويضــات، وإدارة المواهــب، والمســار المهنــي وخطــط اإلحــالل 
ــات، والشــئون  الوظيفــي، ونظــم المــوارد البشــرية، وشــئون الموظفيــن، والمرتب
اإلداريــة، واألنشــطة الحكوميــة، وخطــط إدارة القــوى العاملــة، وإعــداد الموازنــات.

يعــد األســتاذ/ الســمرة مســئواًل عــن إدارة االســتراتيجية الخاصــة بقطــاع المــوارد 
البشــرية، إلــى جانــب تركيــز االهتمــام علــى مســاعدة البنــك فــي التحــول التنمــوي 
ــة أفضــل المهــارات، باإلضافــة  ــادات، ونمــاذج مــن الكــوادر وتنمي مــن خــالل القي
مــع  هــذا  االبتــكار.  الســريع،  التطويــر  االندمــاج، ومنهجيــة  ثقافــة  تفعيــل  إلــى 
إدارة  بقطــاع  والمتابعــة  والتنظيــم،  والتطويــر  بالتخطيــط،  الخاصــة  مســئولياته 
المــوارد البشــرية، وذلــك بهــدف تحقيــق أقصــى درجــات االســتفادة االســتراتيجية 
مــن المــوارد البشــرية وإمــداد قطاعــات األعمــال بخدمــات قطــاع مــوارد بشــرية ذات 

قيمــة مضافــة.

حصــل األســتاذ/ الســمرة علــى درجــة البكالوريــوس مــن كليــة التجــارة، شــعبة اللغــة 
اإلنجليزيــة فــي يونيــو 1997.

 
اللجان:

ــا للمــوارد البشــرية،  ــة العلي ــة CRC، اللجن ــادة الهيكل ــر وإع ــا للتطوي ــة العلي  )اللجن
لجنــة الخدمــات الطبيــة، لجنــة الرعايــة الطبيــة والمســاعدات، لجنــة مراجعــة وتعديــل 
ــة مــع المرشــحين لشــغل  ــة إجــراء مقابل ــة، لجن تعريفــة أســعار الخدمــات المصرفي

وظائــف اإلدارة العليــا، لجنــة مقابــالت المتقدميــن الجــدد(

انضــم األســتاذ/ حســام رؤوف لبنــك مصــر فــي أغســطس 2017 ليكــون مديــر 
العمليــات الدوليــة والفــروع الخارجيــة. وقبــل انضمامــه إلــى بنــك مصــر، تقلــد 
منصــب رئيــس قطــاع اداره الثــروات الدوليــة ببنــك كريــدي ســويس ) المملكــة 
العربيــة الســعودية - ودول مجلــس التعــاون الخليجــي( خــالل الفتــرة مــا بيــن أكتوبــر 
2008 وحتــى يوليــو 2011، حيــث كان مســئواًل عــن إدارة فريــق وأنشــطة المبيعــات 

ــب مهــام أخــرى. ــى جان الرئيســية إل

ويمتلــك األســتاذ/ رؤوف خبــرة واســعة فــي القطــاع المصرفــي تمتــد ألكثــر مــن 30 
عاًمــا، وقــد بــدأ مشــواره المهنــي فــي القطــاع المصرفــي ببنــك مصــر الدولــي فــي 
ــذي  ــام ال ــام 1994، وهــو الع ــى ع ــة حت ــر قطــاع المعامــالت الدولي ــام 1982 كمدي ع

انضــم فيــه لبنــك أمريــكان اكســبريس.

تولــى األســتاذ/ رؤوف العديــد مــن المناصــب ببنــك أمريــكان اكســبريس، ومــن بينها 
مســؤول الخزانــة ورئيــس قطــاع خدمــات األســواق الماليــة، وكان آخــر مناصبــه هــو 
مســؤول الخزينــة فــي منطقــة الشــرق األوســط ورئيــس قطــاع خدمــات األســواق 

الماليــة، حيــث اســتمر بهــذا المنصــب لنحــو 14 عاًمــا.

إضافــة إلــى ذلــك، حصــل األســتاذ/ رؤوف علــى درجــة ماجســتير تنفيــذي فــي إدارة 
األعمــال مــن الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة وكليــة كيلــوغ لــإلدارة فــي شــيكاغو. هــذا 
إلــى جانــب حصولــه علــى العديــد مــن الــدورات التدريبيــة المكثفــة بمجــاالت اإلدارة، 

والمبيعــات، والمنتجــات المصرفيــة.

اللجان:
 )لجنة مخاطر العمليات الدولية(
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األســتاذ/ إيهاب درة
رئيــس قطاع الفــروع والتجزئة المصرفية

األســتاذ/ إبراهيم الشربيني
رئيــس قطــاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

والقائــم بأعمال رئيــس قطاع التحول الرقمي 
تكنولوجيــا  قطــاع  كرئيــس   مصــر  لبنــك  الشــربيني  إبراهيــم  األســتاذ/  انضــم 
المعلومــات واالتصــاالت والقائــم بأعمــال رئيــس قطــاع التحــول الرقمــي فــي 

.2018 مــارس 

ورئيــس  الســوقية  غيــر  العمليــات  رئيــس  منصــب  الشــربيني  األســتاذ/  شــغل 
ــة هيرمــس، حيــث كان  ــا بالمجموعــة المالي قطــاع نظــم المعلومــات والتكنولوجي
يشــرف علــى قطاعــات تكنولوجيــا المعلومــات، والتســويق، والشــؤون القانونيــة، 
شــاملة  إدارتــه الســتراتيجية  جانــب  إلــى  هــذا  اإلداريــة،  واألعمــال  والمنشــآت، 
مخصصــة لدعــم كافــة قطاعــات األعمــال بالمجموعــة الماليــة هيرميــس، كمــا كان 
مســؤواًل عــن االســتراتيجية والتكنولوجيــا مــن أجــل قيــادة التنميــة بالمجموعــة، 
وكذلــك تقديــم الدعــم لكافــة الخدمــات والمنتجــات المقدمــة مــن جانــب المجموعة 

ــة. المالي
 

شــغل الســيد الشــربيني منصــب نائــب رئيــس التطويــر أنظمــة بريمافيــرا فــي 
واعتمــاد  مرنة للتنميــة  منهجيــات  تنفيــذ  فــي  الشــركة  ســاعد  كمــا  بنســلفانيا، 
أســاليبها بنجــاح، وذلــك للعمــل ضمــن ثقافــة إدارة المشــروع. وقــد نشــر مقــاالت 
وإدارة  المرنــة  على التنميــة  تركــز  التــي  المؤتمــرات  فــي  اســتراتيجيات  وقــدم 
ــرى فــي اعتمادهــا لممارســات  ــة األخ ــد أرشــد المنظمــات اإلنمائي المشــاريع، وق

التنميــة المرنــة.
 

حصــل األســتاذ/ الشــربيني علــى درجــة الماجســتير فــي مجــال الهندســة المعلوماتية 
مــن جامعــة كارنيجــي ميلــون، وأخــرى فــي إدارة األعمــال مــن كليــة وارتــون لألعمــال 

بجامعة بنســلفانيا.
 

اللجان:
 ،ALCO لجنــة التكنولوجيــا، اللجنــة التنفيذيــة، لجنــة إدارة األصــول والخصــوم(
التعليمــات، لجنــة المعاييــر  أدلــة  لجنــة الشــئون اإلداريــة، لجنــة االطــالع علــى 

)IFRS9 الماليــة التقاريــر  الدوليــة إلعــداد 

تــم تعييــن إيهــاب درة رئيًســا لقطــاع التجزئــة المصرفيــة فــي بنــك مصــر فــي فبرايــر 
2017 ، ثــم ُعيــن الحًقــا ليشــغل منصــب رئيــس قطــاع الفــروع والتجزئــة المصرفيــة. 

يعــد األســتاذ/ درة مســؤول عــن أداء البنــك وتقديمــه مجموعــة كبيــرة مــن المنتجــات 
الحديثــة،  التكنولوجيــا  تطبيــق  علــى  والتركيــز  لألفــراد،  المصرفيــة  والخدمــات 
والمعامــالت  اإللكترونــي،  الدفــع  وقنــوات  الرقميــة  المصرفيــة  واالتجاهــات 
المصرفيــة اإللكترونيــة. كمــا أنــه يقــود اســتراتيجية بنــك مصــر لقطاعــات التجزئــة 
المصرفيــة مــن أجــل تحقيــق أفضــل قيمــة ممكنــة للعمــالء وأصحــاب المصلحــة 
ــل  ــى مســتوى الســوق. قب ــك عل ــق نمــو فــي حجــم أعمــال البن ــك، مــع تحقي بالبن
انضمامــه إلــى بنــك مصــر، تقلــد األســتاذ/ درة منصــب رئيــس قطــاع التجزئــة 
المصرفيــة فــي بنــك عــوده - مصــر، حيــث قــام بإنشــاء منصــة متكاملــة لخدمــات 
 AudiPremière بريمييــر  عــوده  بنــك  تضــم خدمــة  والتــي  المصرفيــة،  التجزئــة 

ونمــوذج تحســين تشــغيل الفــروع.

فــي عــام 2008 انضــم األســتاذ/ درة إلــى بنــك باركليــز حيــث كان مســئواًل عــن إدارة 
منطقــة تضــم 15 فرًعــا تمثــل 50٪ مــن محفظــة التزامــات البنــك. قضــى األســتاذ/ 
درة ثمانيــة أعــوام بســيتى بنــك بدايــة مــن عــام 2001، حيــث تــدرج فــي العديــد 
ــر منتــج قــروض  ــر مبيعــات قــروض الســيارات، ثــم مدي مــن المناصــب منهــا  مدي
الســيارات، باإلضافــة إلــى المبيعــات، مــروًرا بمديــر فــرع ثــم مديــر منطقــة فــروع. 
حصــل األســتاذ/ درة، وهــو المــدرب المعتمــد مــن المعهــد المصرفــي المصــري، 
أثــرت خبرتــه  التجزئــة المصرفيــة والتــي  علــى عــدد مــن الشــهادات فــي مجــال 
المصرفيــة، حيــث حــاز علــى دبلومــة مصرفيــة مــن جامعــة ويسكونسن-ماديســون 
بالواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي عــام 2016 ، باإلضافــة إلــى درجــة ماجســتير إدارة 

.OUDA ــة ــة اإلنمائي ــة للمعون األعمــال مــن الوحــدة التنفيذي
 

اللجان:
 ،ALCO ــة إدارة األصــول والخصــوم ــة، لجن ــة التنفيذي ــة، اللجن ــة المعلوماتي )اللجن
لجنــة الشــئون اإلداريــة، اللجنــة العليــا لالئتمــان، لجنــة تطويــر وانتشــار الفــروع 
ومنافــذ البيــع، لجنــة التكنولوجيــا، لجنــة مراجعــة وتعديــل تعريفــة أســعار الخدمــات 

)IFRS9 المصرفيــة، لجنــة المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة

األســتاذ/ محمد عفيفي
رئيــس قطاع االلتزام والحوكمة المؤسســية

األســتاذ/ خالد عتريس عبد العزيز
 رئيــس القطاع القانونى

يشــغل األســتاذ/ خالــد عتريــس عبــد العزيــز منصــب رئيــس القطــاع القانونــي منــذ 
13 مــارس 2018، وقــد انضــم لبنــك مصــر فــي عــام 1993. ويمتلــك مــا يزيــد عــن 25 

عامــًا مــن الخبــرة فــي العديــد مــن المجــاالت القانونيــة.

تــدرج األســتاذ/ خالــد عتريــس فــي العديــد مــن المناصــب بــدءًا مــن توليــه منصــب 
محامــي اإلدارة القانونيــة وصــواًل إلــى منصبــه الحالــي كرئيــس القطــاع القانونــي. 

كمــا يشــغل حاليــًا منصــب عضــو إتحــاد المحاميــن العــرب وعضــو لجنــة شــئون 
ــح محكمــًا  ــوزراء، كمــا أصب ــس ال ــة برئاســة مجل ــري وأعضــاء اإلدارات القانوني مدي
ــدًا  ــًا معتم ــي، ومحكم ــاري الدول ــم التج ــز القاهــرة اإلقليمــي للتحكي ــدًا بمرك معتم

باإلتحــاد الدولــي العربــي للتحكيــم الدولــي.

تخرج األســتاذ/ خالد عتريس مــن كليــة الحقــوق بجامعــة عيــن شــمس فــي عــام 
1991، كمــا حصــل علــى درجــة الماجســتير فــي القانــون الخــاص مــن جامعــة عيــن 
شــمس، باإلضافــة إلــى درجــة الدكتــوراة الفخريــة مــن أكاديميــة كامبــردج للعلــوم 
ومنظمــة  األمريكيــة  للجامعــات  الدوليــة  الرابطــة  مــع  بالتعــاون  والتكنولوجيــا 

اليونســكو.
 

اللجان: 
)اللجنــة التنفيذيــة، اللجنــة المعلوماتيــة، اللجنــة العليــا للمــوارد البشــرية، لجنــة 
االطــالع علــى أدلــة التعليمــات، لجنــة االســتغالل والتصــرف في األصــول العقارية، 
لجنــة اســتالم األصــول المملوكــة للشــركات التابعــة للشــركات القابضــة، لجنــة 
التســويات، لجنــة الشــئون اإلداريــة، لجنــة إدارة األزمــات والطــوارئ، لجنــة الرعايــة 

)BRCC الطبيــة، لجنــة التظلمــات، لجنــة رقابــة المخاطــر وااللتــزام باألعمــال

تــم تعييــن األســتاذ/ محمــد عفيفــي رئيًســا لقطــاع االلتــزام والحوكمــة المؤسســية  
فــي ينايــر 2019.

ــا فــي القطــاع المصرفــي، حيــث  ــد عــن 39 عاًم ــرة تزي يتمتــع األســتاذ/ عفيفــي بخب
ــة  ــة المصرفي ــة والتجزئ ــات المصرفي ــق بالعملي ــا يتعل ــق فيم ــع بمنظــور عمي يتمت
والرقابــة والحوكمــة. قبــل انضمامــه إلــى بنــك مصــر، شــغل األســتاذ/ عفيفــي 
خــالل مســيرته المهنيــة عــدد مــن المناصــب العليــا فــي بنــوك ومؤسســات إقليميــة 
ودوليــة رائــدة، مــن بينهــا المؤسســة العربيــة المصرفيــة، بنــك باركليز، بنــك أبوظبي 
الوطنــي، بنــك كريــدي أجريكــول، وبنــك بــي إن بــي باريبــا. حيــث شــغل العديــد مــن 
المناصــب اإلداريــة العليــا، بمــا فــي ذلــك رئيــس قطــاع االلتــزام والحوكمــة، ورئيــس 
قطــاع المراجعــة الداخليــة، ونائــب رئيــس قطــاع العمليــات، والرئيــس اإلقليمــي 
لقطــاع االلتــزام والحوكمــة. وحصــل األســتاذ/ عفيفــي علــى درجــة البكالوريــوس 

فــي إدارة األعمــال.
 

اللجان:
 )لجنــة FATCA، لجنــة التكنولوجيــا، اللجنــة العليــا للمــوارد البشــرية، لجنــة االطــالع 
علــى أدلــة التعليمــات، لجنــة الشــئون اإلداريــة، لجنــة إدارة األزمــات والطــوارئ، لجنــة 
ــة التقييــم الداخلــي لكفايــة  ــر الماليــة IFRS9، لجن ــر الدوليــة إلعــداد التقاري المعايي

رأس المــال ICAAP، لجنــة التظلمــات، لجنــة مخاطــر العمليــات الدوليــة(
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األســتاذ/ محمد يحيى
رئيس قطــاع المراجعة الداخلية

األســتاذ/ محمد شريف
رئيــس القطاع المالي 

تــم تعييــن األســتاذ/ محمــد شــريف فــي منصــب رئيــس القطــاع المالــي فــي يونيــو 
2019. وهــو أيًضــا مــدرب غيــر متفــرغ فــي المعهــد المصرفــي المصــري؛ ومتحــدث 
فــي العديــد مــن المؤتمــرات المصرفيــة الدوليــة، وكذلــك عضــو مجلــس إدارة غيــر 

تنفيــذي فــي العديــد مــن الشــركات المســاهمة.

قبــل انضمامــه إلــى البنــك، عمــل األســتاذ/ شــريف كعضــو مجلــس إدارة تنفيــذي 
كمــا شــغل منصــب رئيــس القطــاع  المالــي واالســتراتيجية والتغييــر فــي بنــك 
التجــاري وفــا مصــر )باركليــز مصــر ســابًقا(، منــذ ســبتمبر 2012، وعضــو مجلــس 
باركليــز مصــر كرئيــس قطــاع المخاطــر  لبنــك  ينايــر 2013. وانضــم  اإلدارة منــذ 

والرقابــة فــي فبرايــر 2009.

ــة عــدة مناصــب فــي ســيتي  كمــا شــغل األســتاذ/ شــريف خــالل مســيرته المهني
بنــك، منهــا نائــب رئيــس ورئيــس وحــدة ضمــان الجــودة. األســتاذ/ شــريف حاصــل 
علــى ماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن الجامعــة األلمانيــة بالقاهــرة، باإلضافــة 
إلــى دبلــوم فــي معاييــر المحاســبة الدوليــة مــن جمعيــة المحاســبين القانونييــن 
المعتمديــن )ACCA(.  وهــو أيضــا عضــو فــي المعهــد األمريكــي للمحاســبين 

القانونييــن )AICPA( منــذ عــام 2004.
 

اللجان: 
إدارة األصــول  اللجنــة المعلوماتيــة، لجنــة  التنفيذيــة،  اللجنــة  )لجنــة المراجعــة، 
لجنــة  والطــوارئ،  األزمــات  إدارة  لجنــة  االســتثمار،  لجنــة   ،ALCO والخصــوم 
ــة  ــا، لجن ــة التكنولوجي ــة والمســاعدات، لجن ــة الطبي ــة الرعاي ــة، لجن الشــئون اإلداري
االطــالع علــى أدلــة التعليمــات، لجنــة التســويات، لجنــة التقييــم الداخلــي لكفايــة 
رأس المــال ICAAP، لجنــة المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة IFRS9 ، لجنــة 
االســتغالل والتصــرف فــي األصــول العقاريــة، اللجنــة العليــا لالئتمــان، لجنــة رقابــة 

)BRCC المخاطــر و االلتــزام باألعمــال

يتمتــع الســيد األســتاذ/  محمــد يحيــى - بخبــرة فــي مجــال  المراجعــة الداخليــة 
والخارجيــة  تمتــد ألكثــر مــن 20 عاًمــا  وذلــك قبــل االنضمــام إلــى بنــك مصــر، حيــث 
ســبق وان تــم تعيينــه مــن قبــل مصــرف أبــو ظبــي اإلســالمي - مصــر كرئيــس 

قطــاع المراجعــة الداخليــة. 

باإلضافــة إلــى ذلــك  شــغل العديــد مــن المناصــب القياديــة مثــل رئيــس مراجعــة 
التجزئــة المصرفيــة ورئيــس مراجعــة قطــاع العمليــات والفــروع ,والقطــاع المالــي، 
ــق  ــي فري ــة االئتمــان وعضــو ف ــس مراجع ــال رئي ــم بأعم ــا شــغل منصــب القائ كم
المراجعــة الدولــي فــي اإلمــارات والســودان ، ونتيجــة لجهــوده المميــزة ، تــم تكليفــه 

بتنفيــذ مهــام إضافيــة. كونــه رئيــس مجلــس إدارة صنــدوق »نهايــة الخدمــة«. 

كمــا تضمنــت  خبراتــه الســابقة  انضمامــه إلــى KPMG - حــازم حســن محاســبون 
قانونيــون ومستشــارون – كمديــر رئيســي مســئول عــن مراجعــة القطــاع البنكــي 

ــي وقطــاع المقــاوالت.  والمال

ــه  ــن خبرت ــارزة وجمــع بي ــه فــي مؤسســات ب ــاء عمل ــرة واســعة أثن ــا اكتســب خب كم
 CPA ،األكاديميــة والمهنيــة، حيــث حصــل األســتاذ/ محمــد يحيــى علــى شــهادات
CIA ،CISA ،CFIP. وهــو مــا عــزز خبرتــه المهنيــة التــي تشــتمل علــى مراجعــة 
المراجعــة  جــودة  ضمــان  االحتيــال،  عمليــات  فــي  والتحقيــق  الماليــة  القوائــم 
ــا المعلومــات، أمــن المعلومــات، ائتمــان الشــركات واألفــراد،  الداخليــة، تكنولوجي
المخاطــر والعمليــات والشــركات التابعــة واالمتثــال وحوكمــة الشــركات، باإلضافــة 
إلــى إجــراء الفحــص النافــي للجهالــة والتقييــم المالــي للمؤسســات الماليــة بغــرض 

االندمــاج واالســتحواذ. 

ــة، وتحســين  ــة الداخلي ــز نظــم الرقاب ــه ســجل حافــل فــي مجــال تعزي كمــا يوجــد لدي
ــة إدارة المخاطــر وحوكمــة الشــركات. ــام  لعملي اإلطــار الع

اللجان: 
لجنــة  التظلمــات،  لجنــة  العقاريــة،  األصــول  فــي  والتصــرف  االســتغالل  )لجنــة 
المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة IFRS9، لجنــة المراجعــة، لجنــة الحوكمــة،
اللجنــة التنفيذيــة، لجنــة إدارة األصــول والخصــوم ALCO، لجنــة رقابــة المخاطــر 

)BRCC وااللتــزام باألعمــال

المهندســة / سيوناره األسمر
رئيــس قطــاع العمليات المصرفية

األســتاذ/ مصطفى جمال
رئيس قطاع األموال والمراســلين

تــم تعييــن األســتاذ/ مصطفــى جمــال رئيًســا لقطــاع األمــوال والمراســلين فــي 
أغســطس 2018. يمتلــك األســتاذ/ جمــال خبــرة فــي القطــاع المصرفــي تمتــد أكثــر 
مــن 28 عاًمــا، تولــى خاللهــا العديــد مــن المناصــب القياديــة فــي عــدد مــن البنــوك.

 
وقبــل االنضمــام لبنــك مصــر، تولــى رئاســة قطــاع األمــوال وأســواق المــال ببنــك 

عــوده، حيــث اســتمر فــي العمــل بهــذا المنصــب علــى مــدار 8 ســنوات.

ــي  ــاري الدول ــك التج ــا بالبن ــو 20 عاًم ــل أن يشــغل هــذا المنصــب، أمضــى نح وقب
)CIB( خــالل الفتــرة مــا بيــن 1990 وحتــى عــام 2010، حيــث تقلــد العديــد مــن 
المناصــب، مــن بينهــا منصــب رئيــس المتداوليــن بقطــاع األمــوال وأســواق المــال، 
هــذا إلــى جانــب عملــه بقطاعــات أخــرى مــن بينهــا قطــاع الفــروع وقطــاع دعــم 

المعامــالت التجاريــة وقطــاع األمــوال.

القيــادة  وشــهادة  المصرفيــة  األعمــال  دبلومــة  علــى  جمــال  األســتاذ/  حصــل 
المتحــدة  بالواليــات  ويسكونســن،  مدينــة  ماديســون،  جامعــة  مــن  التنفيذيــة 
األميركيــة فــي عامــي 2014 و2016، هــذا إلــى جانــب مشــاركته فــي العديــد مــن 
البرامــج التدريبيــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة والمملكــة المتحــدة ودول 

الخليجــي. التعــاون  مجلــس 
 

اللجان: 
)اللجنــة العليــا لالئتمــان، اللجنــة التنفيذيــة، اللجنــة العليــا للتطويــر وإعــادة الهيكلــة 
CRC، لجنــة إدارة األصــول والخصــوم ALCO، لجنــة إدارة األزمــات والطــوارئ، 
ــة االطــالع علــى  ــة، لجن ــة مراجعــة وتعديــل تعريفــة أســعار الخدمــات المصرفي لجن
أدلــة التعليمــات، لجنــة مخاطــر العمليــات الدوليــة، لجنــة االســتثمار، لجنــة المعاييــر 

)IFRS9 الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة

تــم تعييــن المهندســة / ســيوناره األســمر رئيســا لقطــاع العمليــات المصرفيــة فــي 
بنــك مصــر منــذ مايــو 2019 باإلضافــة إلــي ذلــك فهــي عضــو اللجنــة التنفيذيــة 

ــي. ــة لالســتعالم االئتمان ــك وعضــو مجلــس اإلدارة فــي الشــركة المصري للبن

عملــت المهندســة / ســيوناره األســمر فــي مجــال العمليــات المصرفيــة وقطــاع 
تكنولوجيــا المعلومــات لمــدة 34 عامــا. وتشــمل خبرتهــا المصرفيــة إدارة تكنولوجيــا 
المعلومــات، وتطبيــق مختلــف النظــم المصرفيــة األساســية، وإدارة جميــع أنــواع 
ــر النظــم وإعــادة  ــب إدارة تطوي ــي جان ــات المتعلقــة باألفــراد والشــركات، إل العملي
الهيكلــة مــن خــالل مشــاريع لتطويــر وميكنــة العمليــات المصرفيــة لالســتخدام 
األمثــل للمــوارد، وزيــادة الكفــاءة التشــغيلية، وتحســين جــودة الخدمــات عــالوة علــى 
ذلــك شــاركت فــي العديــد مــن مشــاريع دمــج بنــوك وأنظمــة مختلفــة ومبــادرات 

التحــول الرقمــي، وتنفيــذ اســتراتيجية التحــول الرقمــي للعمليــات المصرفيــة.

قبــل انضمامهــا الــي بنــك مصــر شــغلت المهندســة / ســيوناره األســمر منصــب 
رئيــس قطــاع العمليــات المصرفيــة ونائــب مديــر العمليــات فــي بنــك كريــدي 
اجريكــول – مصــر لمــدة 13 عامــا كمــا عملــت رئيســا لقســم تكنولوجيــا المعلومــات 
فــي CALYON وهــو بنــك تابــع لمجموعــة كريــدي اجريكــول لمــدة 6 ســنوات. قبــل 
هــذه الوظائــف شــغلت مناصــب مختلفــة فــي قســم تكنولوجيــا المعلومــات فــي 
البنــك المصــري االمريكــي، وهــو بنــك مشــترك بيــن بنــك امريــكان اكســبريس 

ــا. وبنــك اإلســكندرية لمــدة 16 عامــا تقريب

اللجان:
)اللجنــة التنفيذيــة، اللجنــة المعلوماتيــة، لجنــة التكنولوجيــا، لجنــة االطــالع علــى 
ادلــة التعليمــات، لجنــة االزمــات والطــوارئ، لجنــة اجــراء مقابلــة مــع المرشــحين 
لشــغل وظائــف اإلدارة العليــا، لجنــة تســوية مديونيــات عمــالء الخدمــات المصرفيــة 

لألفــراد والشــركات(
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األســتاذ/ شريف البحيري
 رئيس قطاع المشــروعات الصغيرة والمتوســطة 

واالئتمان اإلسالمي

األســتاذ/ شهاب زيدان
رئيــس قطــاع المنتجــات المصرفيــه للشــركات والمؤسســات 

الماليــه ورئيــس قطــاع التحــول الرقمــي
انضــم األســتاذ/ شــهاب زيــدان لبنــك مصــر فــي أكتوبــر 2017، كرئيــس قطــاع 
المنتجــات المصرفيــة للشــركات والمؤسســات الماليــة. يتمتــع األســتاذ/ زيــدان 
بخبــرة تزيــد عــن  18عاًمــا، تقلــد خاللهــا العديــد مــن المناصــب القياديــة فــي القطــاع 
المصرفــي فــي أقســام العمليــات المصرفيــة، والمؤسســات الماليــة، والشــركات، 
والمنتجــات المصرفيــة للشــركات والمؤسســات الماليــة. وفــي ســبتمبر 2018، 
تولــى ملــف العالقــات الحكوميــة ببنــك مصــر، وذلــك بعــد اندمــاج اإلدارة المركزيــة 
للعالقــات الحكوميــة مــع قطــاع المنتجــات المصرفيــة للشــركات والمؤسســات 
الماليــة. بــدأ األســتاذ/ زيــدان عملــه المصرفــي فــي عــام 2000 مــع البنــك التجــاري 
الدولــي، وانتقــل بعــد ذلــك إلــى البنــك العربــي األفريقــي الدولــي فــي عــام 2004، 

ثــم عمــل بعــد ذلــك فــي بنــك باركليــز فــي الفتــرة مــا بيــن 2007 حتــى 2017.
 

ســاهم األســتاذ/ زيــدان فــي إنشــاء قطــاع خدمــات المنتجــات المصرفيــة للشــركات 
والمؤسســات الماليــة فــي بنــك باركليــز مصــر فــي الفتــرة مــا بيــن 2014 حتــى 2017. 
وقــد حصــل علــى بكالوريــوس التجــارة وإدارة األعمــال مــن جامعــة حلــوان، كمــا 
درس إدارة أعمــال بالجامعــة األمريكيــة فــي القاهــرة فــي عــام 2000، وحصــل علــى 
درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن مدرســة األعمــال الفرنســية اسلســكا، كمــا 
ــد مــن الشــهادات المتخصصــة، منهــا شــهادة  ــى العدي ــدان عل حصــل األســتاذ/ زي
إخصائــي اعتمــادات مســتندية معتمــد مــن كليــة العلــوم الماليــة ifs بلنــدن وغرفــة 
 ifs التجــارة الدوليــة، وشــهادة فــي اإلقــراض التجــاري مــن كليــة العلــوم الماليــة
بلنــدن. باإلضافــة إلــى ذلــك، أكمــل بنجــاح البرنامــج التدريبــي للقيــادات التنفيذيــة 

بمقــر كليــة إدارة األعمــال بجامعــة هارفــارد.
 

اللجان: 
)اللجنــة التنفيذيــة، لجنــة إدارة األصــول والخصــوم ALCO، اللجنــة العليــا لالئتمــان، 
مقابــالت  لجنــة  المصرفيــة،  الخدمــات  أســعار  تعريفــة  وتعديــل  مراجعــة  لجنــة 
المتقدميــن الجــدد، لجنــة تطويــر وانتشــار الفــروع ومنافــذ البيــع، لجنــة إجــراء مقابلــة 

مــع المرشــحين لشــغل وظائــف اإلدارة العليــا(

تــم تعييــن األســتاذ/ شــريف البحيــري رئيًســا لقطــاع تمويــل المشــروعات الصغيــرة 
والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر ببنــك مصــر فــي أبريــل 2017 . يملــك األســتاذ/ 
البحيــري خبــرة كبيــرة متنوعــة فــي القطــاع المصرفــي مــن خــالل عملــه فــي قطاعات 
ائتمــان المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة، التجزئــة المصرفيــة، تطويــر األعمــال، 

التســويق والمنتجــات المصرفيــة، القطــاع المالــي والتخطيــط االســتراتيجي.

قبــل انضمامــه إلــى بنــك مصــر، شــغل األســتاذ/ البحيــري منصــب رئيــس قطــاع 
األعمــال والتجزئــة المصرفيــة ببنــك باركليــز مصــر لمــدة ثــالث ســنوات. وقــد 
ــر إدارة  ــز مصــر فــي عــام 2010 كمدي التحــق األســتاذ/ البحيــري للعمــل ببنــك باركلي
االســتراتيجية وتطويــر األعمــال والشــئون التجاريــة والتســويق، كمــا عمــل قبــل ذلــك 
فــي مركــز باركليــز اإلقليمــي باإلمــارات، حيــث قضــى خاللهــا قرابــة األربــع ســنوات 
شــغل فيهــا عــدًدا مــن المناصــب القياديــة فــي كل مــن مركــز البنــك اإلقليمــي 

لألســواق الناشــئة وفــرع البنــك بروســيا.
 

والمجموعــة  فودافــون  شــركة  فــي  المهمــة  المناصــب  مــن  عــدًدا  كمــا شــغل 
األمريكيــة ســيتي جــروب، تضمنــت منصــب رئيــس إدارة أداء األعمــال ومديــر أعمــال 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا بقســم المعامــالت الماليــة العالميــة. وقــد حصــل 
علــى بكالوريــوس إدارة األعمــال مــن جامعــة عيــن شــمس، كمــا حــاز أيًضــا علــى 

شــهادة محلــل مالــي معتمــد.
 

اللجان: 
)اللجنــة التنفيذيــة، لجنــة االئتمــان الرئيســية، لجنــة تطويــر وانتشــار الفــروع ومنافــذ 
البيــع، اللجنــة العليــا لالئتمــان، لجنــة مراقبــة ومتابعــة االئتمــان، لجنــة إجــراء مقابلــة 
مــع المرشــحين لشــغل وظائــف اإلدارة العليــا، لجنــة المعاييــر الدوليــة إلعــداد 

)IFRS9 ــة ــر المالي التقاري

المهنــدس/ طارق علي
 رئيس قطاع الشــئون اإلدارية والهندســية

الدكتورة/ ســوزان فؤاد حمدي
رئيس قطاع االســتثمار

تشــغل الدكتــورة/ ســوزان حمــدي حاليــًا منصــب رئيــس قطــاع االســتثمار، كمــا أنهــا 
ــد خبرتهــا  ــة. تمت ــل قطــاع األســواق المالي ــدارة مــن قب مســئولة عــن األصــول الُم
ألكثــر مــن 35 عاًمــا فــي المجــال المصرفــي، وقــد بــدأت عملهــا المصرفــي بقســم 
االئتمــان والقــروض المشــتركة فــي البنــك العربــي األفريقــي الدولــي، حيــث عملــت 
فــي أقســام مصرفيــة متنوعــة، منهــا تمويــل المشــروعات، إدارة معالجــة الديــون، 
االســتثمار المصرفــي، التجزئــة المصرفيــة، التســويق، تطويــر األعمــال وإدارة فــروع 
البنــك بالخــارج. وقــد تقلــدت مســبًقا منصــب رئيــس مجلــس إدارة صنــدوق النيــل 
للتنميــة واالســتثمار فــي دول حــوض النيــل، كمــا أنهــا شــغلت منصــب عضــو 

مجلــس إدارة بنــك تنميــة الصــادرات وغيرهــا مــن الشــركات األجنبيــة.

وفــي عــام 2014 ، تــم اختيــار الدكتــورة/ ســوزان حمــدي مــن بيــن أهــم 10 مصرفييــن 
فــي مصــر وواحــدة مــن أكثــر 50 امــرأة مؤثــرة فــي االقتصاد المصري فــي عام 2015، 
   International Who’s Who of Professionals كمــا تــم اختيارهــا كعضــو فــي
لعــام 2009 .باإلضافــة إلــى ذلــك، تشــغل الدكتــورة/ ســوزان حمــدي منصــب عضــو 
فــي عــدة إتحــادات تجاريــة، منهــا علــى ســبيل المثــال: الجمعيــة المصريــة لــألوراق 
الماليــة، جمعيــة الدخــل الثابــت، الجمعيــة المصريــة إلدارة االســتثمار، غرفــة التجــارة 
األمريكيــة بالقاهــرة، الجمعيــة المصريــة البريطانيــة لألعمــال، وجمعيــة الدراســات 

الدوليــة لألجيــال المســتقبلية بفنلنــدا.

كمــا مثلــت البنــوك المصريــة فــي منظمــة فيــزا العالميــة إلدارة المخاطــر لمنطقــة 
وســط وشــرق أوروبــا والشــرق األوســط وأفريقيــا. وقــد حصلــت علــى درجتــي 
بالقاهــرة،  األمريكيــة  الجامعــة  مــن  االقتصــاد  فــي  والماجســتير  البكالوريــوس 
وتخرجــت فــي عمــر 17 عاًمــا، وحصلــت علــى درجــة الدكتــوراه فــي مجــال السياســة 
النقديــة مــن جامعــة العلــوم المجريــة فــي عمــر 22 عاًمــا، لتكــون أصغــر خريجــة 

جامعيــة، وحاملــة للدكتــوراه فــي مصــر والشــرق األوســط.

اللجان: 
)اللجنــة التنفيذيــة، لجنــة إدارة األصــول والخصــوم ALCO، لجنــة االســتثمار، لجنــة 
إدارة األزمــات والطــوارئ، لجنــة االســتغالل والتصــرف فــي األصــول العقاريــة، 

)IFRS9 ــر الماليــة ــا االئتمــان، لجنــة المعاييــر الدوليــة إلعــداد لتقاري اللجنــة العلي

انضــم المهنــدس/ طــارق علــي إلــى بنــك مصــر فــي عــام 2009 حيــث شــغل منصــب 
مديــر عــام جهــاز الشــئون اإلداريــة لمــدة عاميــن، وفــي عــام 2011 ترقــى إلــى منصبــه 
الحالــي كرئيــس لقطــاع الشــئون اإلداريــة والهندســية. كمــا يشــغل المهنــدس/ 

طــارق علــي منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة أمانكــو.

يتمتــع بخبــرة كبيــرة تصــل إلــى 35 عاًمــا تقريًبــا فــي عــدة مجــاالت، حيــث شــغل 
المهنــدس/ طــارق علــي قبــل انضمامــه إلــى بنــك مصــر منصــب رئيــس سلســلة 
التوريــدات فــي أمريكانــا جــروب، كمــا كان رئيًســا لقطــاع العمليــات فــي شــركة 

ــل. ــك ت كوي

ــس قســم المشــتريات والمــواد فــي مستشــفيات  ــك منصــب رئي ــل ذل ــد قب وتقل
ــا فــي شــركة زيروكــس  ــة لمــدة 15 عاًم ــي، كمــا شــغل عــدة مناصــب قيادي المغرب
ــة  ــر الشــئون اإلداري ــر ضمــان الجــودة، ومدي ــال مدي ــى ســبيل المث ــا عل مصــر، منه
والتدريــب، ومديــر اإلنتــاج، حتــى تقلــد أخيــًرا منصــب رئيس قطــاع المــواد والتصدير. 
حصــل علــى درجــة بكالوريــوس فــي الهندســة الكهربائيــة مــن كليــة الهندســة بجامعــة 

عين شــمس.
 

اللجان: 
ــة  ــة إدارة األزمــات والطــوارئ، لجن ــة، لجن ــة الشــئون اإلداري ــة، لجن ــة التنفيذي )اللجن

ــة( االســتغالل والتصــرف فــي األصــول العقاري
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لجان مجلس إدارة
بنك مصر

لجنــة الحوكمةلجنــة المراجعة

لجنة االســتثماراللجنــة العليــا للمخاطر

اللجنــة التنفيذيةلجنــة المكافأت

اللجنــة المعلوماتية
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إن مجلــس اإلدارة هــو هيئــة إداريــة تتألــف مــن صنــاع القــرار الرئيســيين. وهــو مســؤول عــن تمثيــل مصالــح أصحــاب المصلحــة. كمــا يضمــن التنفيــذ الفعــال 
ــادة مــن أجــل  ــر القي ــة العموميــة عــن األداء المالــي والتشــغيلي. وهــي المســؤولة عــن توفي الســتراتيجية إدارة المخاطــر لــدى البنــك. المجلــس مســؤول أمــام الجمعي
تقديــم قيمــة طويلــة المــدى ألصحــاب المصلحــة. كمــا أن المجلــس يقــود اإلدارة للعمــل لمصلحــة الجمهــور وكذلــك أصحــاب المصلحــة، باإلضافــة إلــى وضــع 

سياســات إدارة البنــك.

لجنــة المراجعة
هــي اللجنــة المســؤولة عــن اإلشــراف علــى عمليــة إعــداد التقاريــر الماليــة، بمــا فــي ذلــك الضوابــط والمخاطــر المصاحبــة لهــذه العمليــة، كمــا أنهــا تقــدم معلومــات 

مكملــة للتقاريــر الــواردة لــإلدارة التنفيذيــة بعــد مراجعتهــا مــع كل مــن المراجعيــن الداخلييــن والخارجييــن.

لجنــة الحوكمة
هــي اللجنــة التــي تحــرص علــى االلتــزام الصــارم بمبــادئ حوكمــة الشــركات، وتشــرف علــى االمتثــال الكامــل لكافــة القوانيــن واللوائــح ذات الصلــة، والمفروضــة 

مــن قبــل البنــك المركــزي المصــري وجميــع الهيئــات التنظيميــة األخــرى.

لجنة االســتثمار
هــي اللجنــة التــي تعمــل علــى تقييــم وتخصيــص ميزانية االســتثمارات فــي البنك على المســتوى الكلي.

لجنــة المكافأت
ــب  ــار الجوان ــك مصــر، مــع األخــذ فــي االعتب ــة لبن ــة باســتراتيجية المكافــأة اإلجمالي ــع األمــور ذات الصل ــة  وتقــود القــرارات الرئيســية المتعلقــة بجمي تحكــم اللجن
ــاكل المكافــآت فــي القطــاع المصرفــي، لضمــان  ــث هي ــرات فــي الســوق مــن حي ــة والتغي ــي لمصــر، ومعــدالت التضخــم الُمحدث ــي اإلجمال ــج المحل ــة: النات التالي

مواءمــة بنــك مصــر مــع منافســيه فــي الســوق.

اللجنــة التنفيذية
هــي اللجنــة المســؤولة عــن مراقبــة جميــع عمليــات التمويــل، والمســاهمات في رأس مال الشــركات والتســهيالت االئتمانيــة للبنك .

اللجنــة المعلوماتية
هــي اللجنــة التــي تراقــب الخدمــات المقدمــة للعمــالء مــع ضمــان تلبيــة كافــة االحتياجــات، وصــواًل إلــى أعلــى المســتويات، لتعظيــم العائــد علــى اســتثمارات 

البنــك فــي مجــال المعلوماتيــة.

اللجنــة العليــا للمخاطر
المخاطــرة هــي جــزء ال يتجــزأ مــن العمــل المصرفــي، لــذا تعتمــد اســتراتيجية البنــك علــى دمــج السياســات واإلجــراءات بهــدف الحــد مــن المخاطــر المصاحبــة، 
والوســائل التــي ســتدير وتخفــف تلــك المخاطــر، وتعمــل اللجنــة علــى تحديــد و تقييــم جميــع المخاطــر التجاريــة ذات الصلــة والحــد مــن آثارهــا، كمــا تتأكــد مــن وجــود 

سياســات وأنظمــة كافيــة إلدارة جميــع المخاطــر بشــكل فعــال.

 لجان 
مجلس اإلدارة
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لجنــة المراجعة:

تتولــى اللجنــة عدًدا من المســؤوليات التــي تتضمن:

أ - القوائــم الماليــة:

- دراســة القوائــم الماليــة الســنوية قبــل عرضهــا على مجلــس اإلدارة العتمادها

قيمــة  دوري  بشــكل  تســتعرض  للبنــك  التنفيذيــة  اللجنــة  أن  مــن  التأكــد   -

االئتمــان وبرامــج  للقــروض  المصاحبــة  الضمانــات 

- تــدرس مالحظــات البنــك المركــزي المصــري علــى البنــك والقوائــم الماليــة 

الخاصــة بــه بعــد عمليــات التفتيــش وإبــالغ التوصيــات إلــى مجلــس اإلدارة

ب - نظــام المراجعــة الداخلي:

- مراجعــة التقاريــر التــي جمعتهــا إدارة التفتيــش، بمــا فــي ذلــك تقاريــر نظــام 

اكتفــاء الرقابــة الداخليــة فــي البنــك

- التنســيق بيــن مهــام المراجعــة الداخليــة والخارجيــة والتأكــد مــن عــدم وجــود 

عقبــات تمنــع التواصــل بيــن رئيــس جهــاز التفتيــش ومراجعــي الحســابات

- مراجعــة اإلجــراءات المعتمــدة مــن قبــل إدارة البنــك لضمــان توافقهــا مــع 

بالمراجعــة الخاصــة  المصــري  المركــزي  البنــك  ولوائــح  معاييــر 

ج - االلتــزام وغســيل األمــوال وإدارة المخاطر:

- مراجعــة التقاريــر المجمعــة مــن جانــب رئيس قطاع االلتــزام بالبنك.

د - مراجعو الحســابات:

واســتعراض  مهامهــم،  وتحديــد  المراجعيــن  لتوظيــف  توصيــات  تقديــم   -

ــن  ــة وقواني ــكام القانوني ــا لألح ــم وفًق ــة باســتقالتهم أو إقالته ــا المتعلق القضاي

للمحاســبات المركــزي  الجهــاز 

- تقديــم المشــورة بشــأن اإلذن لتعييــن مراجعــي الحســابات لتوفيــر خدمــات 

للبنــك، بــداًل مــن مراجعــة البيانــات الماليــة

ه - قطــاع المراجعــة الداخلية:

- مراجعــة واعتمــاد خطــة التفتيش الســنوية

اللجنــة التنفيذية:

ــا  ــل عرضه ــك قب ــك الشــاملة، وذل ــة اســتراتيجية البن ــة التنفيذي تســتعرض اللجن

ــة.  ــس اإلدارة للموافق ــى مجل عل

تــدرس اللجنة وتقيم:

أ - المنتجــات الجديــدة فــي مجــال التجزئــة المصرفيــة واألوعيــة االدخاريــة أو أي 

خطــط ماليــة.

وفًقــا  للجنــة  الممنوحــة  الســلطة  خــالل  مــن  االئتمانيــة  التســهيالت   - ب 

للبنــك. االئتمانيــة  للسياســة 

ج - اســتراتيجيات وقــرارات االســتثمار وفًقــا للســلطات الممنوحــة لها.

المتعثــرة طبًقــا لمجموعــة سياســات  الديــون  إعــادة جدولــة  د - تســوية و/أو 

البنــك.

ه - تحديــد المخصصــات واالحتياطيــات وفًقــا للبنــك المركــزي المصــري ولوائــح 

وسياســات البنــك الداخليــة.

المركــزي  البنــك  ولوائــح  تعليمــات  جميــع  وتنفيــذ  االلتــزام  اللجنــة  تضمــن 

المصــري، وتتابــع النتائــج الماليــة ومؤشــرات األداء فــي البنــك علــى أســاس 

اللجنــة علــي  إلــي دراســة المجــاالت ذات الصلــة. توافــق  شــهري، باإلضافــة 

تكنولوجيــا  وأنظمــة  جديــدة،  فــروع  بشــراء  الخاصــة  الرأســمالية  النفقــات 

المعلومــات والمشــتريات، وذلــك بعــد دراســتها والموافقــة عليهــا مــن قبــل 

التعديــالت  علــى  توصياتهــا  وتعطــي  اللجنــة  توافــق  كمــا  المختصــة،  اللجــان 

التقييــم. ونظــم  الحوافــز،  ونظــم  البشــرية،  المــوارد  بسياســات  الخاصــة 

بالنســبة  التجاريــة  العالمــة  ووضــع  والتنافســية  البنــك  أداء  اللجنــة  وتقّيــم 

ــا أو  للســوق المحليــة، وفــي جميــع البلــدان التــي يملــك فيهــا بنــك مصــر فروًع

ــك  ــح البن ــا للوائ ــة وفًق ــة ومالي ــات إداري ــة صالحي ــك اللجن ــة. وتمل شــركات تابع

التــي وافــق عليهــا مجلــس اإلدارة، كمــا أن لديهــا أيًضــا ســلطات إقــراض وفًقــا 

للسياســة االئتمانيــة المعتمــدة، ويجــوز لمجلــس اإلدارة أن يفــوض ســلطات 

ــك. ــات البن ــر ضــرورة لتســهيل عملي ــة عندمــا تعتب ــة التنفيذي ــى اللجن ــة إل إضافي

لجنــة الحوكمة:

تتولــى اللجنــة عــدًدا من المســؤوليات والتى تشــمل ما يلى:-

وضــوح  وضمــان  بالبنــك  والمحاســبة  للمســؤولية  واضحــة  خطــوط  توفيــر 

بوجــود: المتعلقــة  القواعــد 

- سياســة لكيفيــة التعامــل مــع األطراف ذات الصلة

- نظــام فعــال للرقابــة الداخليــة وإدارة المخاطــر وااللتــزام بالقوانين والتشــريعات

- سياســة فعالــة إلحــالل الوظائــف المختلفــة بالبنــك يتــم العمل بها

- سياســة واضحــة للمســؤولية المجتمعيــة لبنــك مصــر تجــاه العامليــن بالبنــك 

وتجــاه المجتمــع

ب- التأكــد مــن توافــر سياســات ونظــم ووســائل قابلــة للتطبيــق بهــدف 

التحقــق مــن اآلتــى:

- التــزام اإلدارة العليــا ومجلــس اإلدارة بمبــادىء الحوكمة

- تطبيــق الممارســات الجيــدة بالبنــك وفًقــا لمقــررات اتفاقية بازل 2

- التــزام العامليــن بتنفيــذ مــا ورد بميثــاق أخالق وســلوكيات العمــل المصرفى

ــن،  ــه المحتملي ــم البنــك لمــدى كفــاءة تطبيــق نظــم الحوكمــة مــع عمالئ - تقيي

كجــزء مــن عمليــة الموافقــة علــى منــح القــروض لهــؤالء العمــالء

- قيــام اإلدارة المعنيــة بالبنــك بمتابعــة مــدى تطبيــق قواعــد حوكمــة الشــركات 

التــى أسســها أو التــي يســاهم فيهــا البنــك

- تطبيــق قواعــد حوكمــة الشــركات بشــأن إدارة المواقــف الطارئة واألزمات

اللجنــة المعلوماتية:

لمســاعدة  والقيــادة  والتوجيهــات  التخصصيــة  الخبــرات  بتوفيــر  اللجنــة  تقــوم 

البنــك فــي تحقيــق أهدافــه وذلــك مــن خــالل:

أ- المراجعــة المســتمرة الســتراتيجيات وأنشــطة البنــك، كمــا تراقــب الخدمــات 

ــى المســتويات،  ــى أعل ــة الخدمــات، وصــواًل إل ــة كاف المقدمــة مــع ضمــان تلبي

ــة. ــال المعلوماتي ــك فــي مج ــى اســتثمارات البن ــد عل ــم العائ لتعظي

وســير  البنــك  يقدمهــا  التــي  الخدمــات  بخصــوص  المســتجدات  متابعــة  ب- 

العمليــات وحفــظ البيانــات عــن طريــق الربــط بيــن متطلبــات إعــداد التقاريــر وهيــكل 

البيانــات، مــن أجــل التأكــد أن جميــع نمــاذج البيانــات متســقة مــع اســتراتيجية 

البنــك الرئيســية.

ج- إدارة تحديــث وتوزيــع البيانــات والتقاريــر المقدمــة إلــى عمــالء البنــك الداخلييــن 

ــدات  ــات مــن أي تهدي ــة البيان ــات الخطــرة وحماي ــادي العملي ــن، مــع تف والخارجيي

محتملــة.

لجنة االستثمار:

تقوم اللجنة بمســاعدة مجلس اإلدارة في اإلشــراف على األنشــطة االســتثمارية 

من منظور اســتراتيجي.

وتركــز اللجنــة على المحاور التالية:-

أ- أوضــاع الســوق واالقتصــاد الكلي ذات الصلة بالبنك.

ــة  ــار المترتب ــار اآلث ــن االعتب ب- االســتراتيجية االســتثمارية للبنــك، مــع األخــذ بعي

علــى المعاييــر المحاســبية وقوانيــن الضرائــب والقواعــد التنظيميــة وسياســات 

البنــك. 

ج- تقييــم حجــم المخاطــر المحتملــة لالســتثمار في فئات األصول المتعددة.

األصــول  فئــات  مــن  فئــة  لــكل  االســتثمارية  المخاطــر  مراجعــة مســتويات  د- 

بشــكل عــام.

ه- تحديــد معاييــر لتقارير االســتثمار الصادرة بصورة دورية.

و- ضمــان االلتــزام بالمبــادئ التوجيهيــة لالســتثمار واإلجــراءات المعمــول بهــا 

لضمــان إدارة المحافــظ وفًقــا لسياســات االســتثمار لــكل فئــة مــن فئــات األصول.

ز- مراقبة األداء بما يتماشــى مع اســتراتيجية وأهداف البنك.
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اللجنــة العليــا للمخاطر:

تقــوم اللجنــة العليــا للمخاطــر بمعاونــة مجلــس اإلدارة فــي الوفــاء بمســؤولياته 

فيمــا يتعلــق بالمراقبــة واإلشــراف علــى اإلطــار العــام إلدارة المخاطــر فــي بنــك 

مصــر.

تتابــع اللجنــة أدوار إدارة المخاطــر مــن خالل:

أ- إعــداد التقاريــر ومتابعــة مــدى االلتــزام باالســتراتيجيات الخاصــة بــرأس المــال 

وإدارة الســيولة، ومخاطــر االئتمــان والســوق والمخاطــر التشــغيلية وأيــة مخاطــر 

أخــرى قــد يتعــرض لهــا البنــك.

المخاطــر  إلدارة  العــام  اإلطــار  وتقييــم  تطويــر  علــى  واإلشــراف  الرقابــة  ب- 

بالبنــك فيمــا يخــص مخاطــر االئتمــان واالســتثمار والســوق والســيولة ومخاطــر 

وأدوات  وأنظمــة  وإجــراءات  سياســات  مــن  ذلــك  يتضمنــه  ومــا  التشــغيل، 

حجــم  وتحديــد  المخاطــر،  علــى  الســيطرة  فــى  التنفيذيــة  اإلدارة  تســتخدمها 

المخاطــر المقبولــة لــكل مــن المخاطــر الرئيســية فــى ضــوء البيئــة المحيطــة 

والمرتقبــة. الحاليــة  والماليــة  االقتصاديــة  والظــروف 

ج- التأكــد مــن تطبيــق واتبــاع المفاهيــم والسياســات ذات الصلــة بمــا يتماشــى 

مــع التعليمــات الرقابيــة ومبــادىء الحوكمــة.

د- مراجعــة التقاريــر التــي تتضمــن المخاطــر الرئيســية التــى يواجههــا البنــك، 

والســيولة  والســوق  واالســتثمار  االئتمــان  مخاطــر  مــن  كاًل  تغطــى  والتــي 

ومخاطــر التشــغيل والحــدود المســتخدمة لمتابعــة التوظيفــات، باإلضافــة إلــى 

وجهــة نظــر جهــاز المخاطــر فيمــا يخــص النســب والمعــدالت المقبولــة للمخاطــر.

لنســب  قصــوى  حــدود  لوضــع  المتبعــة  والسياســات  اإلجــراءات  مراجعــة  ه- 

ــر توضــح االتجاهــات  ــى تقاري ــى الحصــول عل ــة إل ــزات، باإلضاف المخاطــر والترك

فــي التوظيفــات والتركــزات مقابــل الحــدود المصــرح بهــا.

و- مراجعــة حجــم الســيولة بالبنــك وتقديــم التوصيــات للمجلــس بشــأن اإلطــار 

االفتراضــات  نتائــج  مــن  ذلــك  يتضمنــه  ومــا  الســيولة،  لمخاطــر  الشــامل 

الضغــط. الختيــار  المختلفــة 

ز- التأكيــد علــى اســتقاللية مديــر عــام جهــاز إدارة المخاطــر مــن خــالل صالحيتــه 

لرفــع التقاريــر دون أيــة عوائــق إلــى مجلــس اإلدارة أو اللجنــة العليــا للمخاطــر 

مــع  تتعــارض  قــد  وإداريــة  ماليــة  مســؤوليات  بأيــة  قيامــه  وعــدم  مباشــرة، 

وظيفتــه كمديــر عــام لجهــاز إدارة المخاطــر.

ح- التأكــد مــن تقييــم جميــع تقاريــر إدارة المخاطــر وفًقا لكل من: 

- احتماليــة حــدوث تلــك المخاطــر على وجــه التحديد

- اكتمــال أنظمــة الرقابــة الداخليــة للبنــك مــن أجل إدارة تلــك المخاطر

لجنــة المكافآت:

ــا  تعمــل اللجنــة علــى إنشــاء والحفــاظ علــى سياســة مكافــآت/ تعويضــات ومزاي

تنافســية عادلــة تــؤدي إلــى اســتراتيجية قويــة للمكافــأة الكليــة، مصممــة لجــذب 

ــى  ــك مصــر عل ــي تســاعد بن ــة الت ــوة العمــل الحالي ــاظ بق ــدة واالحتف ــوادر جدي ك

تحقيــق نجــاح مســتدام فــوري وطويــل األمــد.

عــالوة علــى ذلــك، فهــي مســؤولة أيًضــا عــن مراجعــة واعتمــاد أي تحديثــات 

ــدرة التنافســية  ــا يضمــن الق ــك مصــر، مم ــب بن ــكل روات ــالت لحظــر هي أو تعدي

هــذه  أن  مــن  للتأكــد  وذلــك  للموظفــي،  المقدمــة  المزايــا  وبرامــج  لألجــور 

البرامــج تتوافــق مــع اســتراتيجية البنــك لجــذب األداء المتميــز والحفــاظ عليــه 

الموظفيــن. بيــن 

كمــا تقــوم اللجنــة بمراقبــة وتقييــم الهيــكل العــام للمكافــآت الماليــة 

وغيــر الماليــة للموظفيــن مــن خــالل:

- مراجعــة جميــع المقترحــات ذات الصلــة التــي صممهــا قســم المــوارد البشــرية، 

ممــا أدى إلــى تغييــرات جوهريــة تتعلــق بفلســفة واســتراتيجية دخــل ومزايــا البنــك

- التأكــد مــن أن سياســات الحوافــز الممنوحــة للمديريــن ال تــؤدي إلــي قبــول 

مخاطــر زائــدة وال تتجــاوز الســوق فــي المواقــف المماثلــة

- المراجعــة الدوريــة للسياســات والبرامــج العامــة للدخــل والمزايــا، مــع األخــذ 

ــة  ــي لمصــر، ومعــدالت التضخــم الُمحدث ــي اإلجمال ــج المحل ــار النات ــن االعتب بعي

وتغيــرات الســوق مــن حيــث هيــاكل المكافــآت فــي القطــاع المصرفــي، وعرضهــا 

علــى مجلــس اإلدارة للموافقــة عليهــا

ــة  ــة الخدمــة أو الرعاي ــأة نهاي ــل مكاف ــة األجــل مث ــا طويل ــة برامــج المزاي - مراجع

ــرار ــس اإلدارة لإلق ــى مجل ــا عل ــل عرضه ــد قب ــد التقاع ــة بع الصحي
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اللجان الُعليا
ببنك مصر

تحتفــظ اللجــان بســلطة ومســؤولية التوجيــه االســتراتيجي للبنــك مــع ضمــان الكفــاءة واالجتهــاد، مــع القيــام بمســؤولياتها اإلشــرافية لتقييــم كفــاءة أداء البنــك 
وضمــان المســاءلة إلدارة البنــك وأصحــاب المصلحــة فيــه.

هيئات الحّوكمة:

لجنــة إدارة األصــول والخصوم 
ALCO

)a1( لجنــة التكنولوجيــا

لجنــة مخاطــر العمليــات الدولية  
)b9(

اللجنــة العليــا للموارد البشــرية 
)a2(

)c7( لجنــة التقييم الســنوي

لجنــة المعاييــر الدولية إلعداد 
 IFRS9 التقاريــر المالية

FATCA لجنة

لجنــة مراقبــة ومتابعة 
)c6(  االئتمــان

اللجــان العليا

ALCO لجنــة إدارة األصــول والخصوم
بهــذه  الالزمــة  التنفيذيــة  القــرارات  إدارة األصــول والخصــوم وتحديــد مؤشــرات األداء والمخاطــر األساســية واتخــاذ كافــة  اســتراتيجية  اللجنــة بصياغــة  تقــوم 

المؤشــرات.

CRC اللجنــة العليــا للتطويــر وإعــادة الهيكلة
ــدة، باإلضافــة إلــى  ــة جدي ــر قــوى عامل ــة خطــوط أعمــال بنــك مصــر التــي بحاجــة إلــى توفي ــدة وإعــادة هيكل ــة الجدي ــاإلدارة واإلشــراف علــى نظــم الهيكل تختــص ب
متابعــة مســتويات التــدرج الوظيفــي للتصديــق عليهــا، بهــدف ضمــان عــدم مضاعفــة المهــام الوظيفيــة وتحقيــق االســتفادة القصــوى مــن مــوارد البنــك. يمكــن 
أن تــؤدي هــذه المراجعــة إلــى الموافقــة علــى مقترحــات العمــل أو تغييرهــا أو إعــادة تخصيصهــا أو دمجهــا أو رفضهــا، بنــاًء علــى االتجــاه االســتراتيجي للبنــك الــذي 

يتماشــى مــع نمــاذج أفضــل الممارســات المطبقــة فــي مجموعــة النظــراء.

FATCA لجنة 
تضمــن التــزام البنــك بلوائــح قانــون االمتثــال الضريبــي األمريكــي FATCA وتقديــم األنظمــة واآلليــات الالزمــة لهــا، باإلضافــة إلــى فحــص أي عواقــب تمنــع 

تطبيــق هــذه اللوائــح. وليــس للجنــة أيــة صالحيــات ماليــة، وكافــة توصيــات اللجنــة ينبغــي أن ُترفــع إلــى اللجنــة التنفيذيــة.

ICAAP لجنــة التقييــم الداخلــى لكفايــة رأس المال
ــي تســتهدف  ــازل 2، والت ــات ب ــر اتفاقي ــذ معايي ــة لتنفي ــة كنتيج ــد تأسســت هــذه اللجن ــك، وق ــال بالبن ــة رأس الم ــي لكفاي ــم الداخل ــة التقيي ــى مســؤولية عملي تتول
تحســين جــودة رأس المــال النظامــي واإلدارة واإلشــراف علــى المخاطــر، تختــص اللجنــة بتنســيق ووضــع رؤيــة متكاملــة بيــن كافــة إدارات مصرفنــا للقيــام بعمليــة 

ــة رأس المــال. التقييــم الداخلــي لكفاي

 IFRS9 لجنــة المعاييــر الدوليــة إلعداد التقاريــر المالية
تتولــى اللجنــة تنفيــذ أدوات ماليــة جديــدة مــن خــالل وضــع خطــة عمــل ومتابعــة عمليــة التنفيــذ وفًقــا للجــدول الزمنــي المعتمــد، كمــا تضمــن امتثــال البنــك 
إلرشــادات البنــك المركــزي المصــري فــي هــذا الصــدد .تعــرض اللجنــة متطلبــات جديــدة وســبل تصنيــف المنشــأة لــألدوات الماليــة وقيــاس مســتوى أدائهــا 

وإظهــار معــدالت اإلهــالك لــألدوات الماليــة.

BRCC لجنــة رقابــة المخاطــر وااللتزام لألعمال
ــر  ــر البيئــة الرقابيــة واالســتجابة إلــى التطــورات الســريعة لخطــط وسياســات البنــك المطبقــة، ومتابعــة الملحوظــات ذات المخاطــر واألث تهــدف اللجنــة الــى تطوي
إلــى اإلجــراءات التصحيحيــة والتواريــخ  المســتهدفة لالســتيفاء والتحقــق مــن كفــاءة وفاعليــة المعاييــر واإلجــراءات التصحيحيــة المتخــذة  المرتفــع باإلضافــة 

ــى تنفيذهــا. ــة هــذة المخاطــر واالشــراف عل لمواجه
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)a1( لجنــة التكنولوجيــا
تختــص بالنظــر فــي الموضوعــات المتعلقــة بالتكنولوجيــا ونظــم المعلومات.

)a2( اللجنــة العليــا للموارد البشــرية
تقــوم اللجنــة بالمراجعــة والموافقــة علــى كافــة اســتراتيجيات المــوارد البشــرية، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر التعيينــات، واالنتقــاالت بيــن الوظائــف، واألجــازات، 
والتعيينــات المؤقتــة، والترقيــات، واإلجــراءات الجزائيــة، والدعــم التعليمــي لمرحلــة مــا بعــد التخــرج، ... إلــخ، هــذا باإلضافــة إلــى كافــة الجوانــب والشــروط وفتــرة 
العمــل المتعلقــة بــكل مــا ســبق. كمــا تقــوم اللجنــة أيًضــا بمراجعــة التقاريــر المتعلقــة بالتغييــرات التــي تطــرأ علــى العقــود الموقعــة مــع الموظفيــن ســواء كانــت 
ــة  ــات مالي ــة صالحي ــس للجن ــة الطفــل، ولي ــن رعاي ــدة ع ــة ألســباب بعي ــر المدفوع ــازات غي ــن واألج ــاالت التعيي ــى ح ــة أو دائمــة، واإلشــراف عل عقــود عمــل مؤقت

تتعلــق بقســم المــوارد البشــرية. 

)a3( لجنــة االطــالع على أدلــة التعليمات
ــة الخاصــة بكافــة القطاعــات  ــدة والُمحدث ــة التعليمــات الجدي ــواردة بكافــة أدل ــق اإلرشــادات وغيرهــا مــن اإلجــراءات ال ــك بتطبي ــزام البن ــة لضمــان الت تهــدف اللجن

واألقســام.

)a4( لجنــة تطويــر شــبكة الفــروع وأجهزة الصراف اآللي
تختــص بتحديــد االحتياجــات المطلوبــة مــن مقــرات جديــدة أو بديلــة، وذلــك علــى مســتوى الجمهوريــة، باإلضافــة إلــى مراجعــة طلبــات إدارات المناطــق والفــروع 

بعمــل توســعات لبعــض المقــرات.

)a5( لجنــة اســتغالل والتصــرف في األصــول العقارية
تختــص بالتصــرف بشــكل منهجــي مالئــم فــي األصــول غيــر الصالحــة لالســتخدام، والتــي آلــت ملكيتهــا للبنك علــى مراحل، على أن يتم البيــع على خطوات.

)a6( لجنــة اســتالم األصــول المملوكــة للشــركات التابعة للشــركات القابضة
هــي لجنــة تأسســت باإلشــارة إلــى اإلتفاقيــة اإلطاريــة لمبادلــة الديــون التــي تــم توقيعهــا فــي 14 ســبتمبر 2009 بيــن بنــك مصــر والبنــك األهلــي والشــركات 
القابضــة، بشــأن األصــول المملوكــة للشــركات التابعــة للشــركات القابضــة. وتختــص اللجنــة بتســوية جماعيــة مــن خــالل مبادلــة مديونيــات شــركات قطــاع 

األعمــال العــام المتعثــرة بقطــع أراٍض.

)a7( لجنــة تحديــد معــدالت العائد للفروع اإلســالمية
تختــص اللجنــة بدراســة أى موضوعــات متعلقــة بخدمــات الفــروع اإلســالمية، باإلضافــة إلــى تحديد معــدالت العائد التي يتــم تطبيقها.

)a8( لجنة التســويات
تختــص بدراســة اقتراحــات تســوية مديونيــات العمــالء أو تصفيــة التســهيالت المصرفيــة  و/أو إعدام الديون. 

)b(  اللجنــة العليــا لفــروع الخليج
مراجعــة  الجماعيــة.  القــروض  فــي  والمشــاركة  الخليجيــة  المقترضــة  للشــركات  الممنوحــة  االئتمانيــة  الحــاالت  واعتمــاد  مراجعــة  علــى  اختصاصاتهــا  تشــتمل 

الديــون. االقتراحــات لتســوية ديــون عمــالء الخليــج و/ أو تنفيــذ 

)b1( لجنة الشــئون اإلدارية
ــات  ــة والمطبوع ــزة والمســتلزمات المكتبي ــاث واألجه ــك مــن األث ــات البن ــة لقطاع ــات المختلف ــا وهــي دراســة االحتياج ــددة له ــة باالختصاصــات المح تقــوم اللجن

ــك. ــق بمنشــآت البن ــا يتعل ــك كل م وغيرهــا، وكذل

)b2( لجنــة إدارة األزمــات والطوارئ
تأسســت اللجنــة لتختــص بإعــداد مــا يســتلزم إعــداده مســبًقا للتعامــل الســريع مــع المواقــف الطارئــة عقــب األزمــات واألحــداث الطارئــة، كمــا تختــص اللجنــة 
بوضــع والحفــاظ علــى بنيــة متكاملــة لمواجهــة تلــك األحــداث الطارئــة، وتهــدف اللجنــة إلــى التأكــد مــن إعــداد التحضيــرات الالزمــة لمواجهــة األزمــات وإعــداد خطــط 

عمــل فــي تلــك األوقــات.

)b3( لجنــة الخدمــات الطبية
تختــص بدراســة العــروض المقدمــة مــن األطبــاء األخصائييــن والمستشــفيات ومعامــل التحاليــل الطبيــة، الختيــار أنســبها وأقلهــا تكلفــة لتوفيــر حــزم طبيــة شــاملة 
للموظفيــن وعائالتهــم، كمــا تعمــل اللجنــة علــى اســتصدار قــرارات متعلقــة باألمــراض المزمنــة ومــا يســتتبعها مــن إجــراءات متعلقــة بتحديــد نوعيــة العمــل، كمــا 

تعمــل علــى متابعــة المركــز المالــى الشــهرى لنظــام الخدمــة الطبيــة، واتخــاذ الــالزم لتحقيــق التــوازن بيــن نفقــات النظــام ومــوارده.
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)b4( لجنــة الرعايــة الطبية والمســاعدات
تختــص بتقديــم المســاعدات الماليــة ومنــح الموافقــات العاجلــة عقــب وقــوع المحــن االجتماعيــة التــي تؤثــر علــى االحتياجــات األساســية للموظفيــن وعــالج 

الحــاالت الطبيــة االســتثنائية.

)b5( لجنــة مراجعــة وتعديــل تعريفــة الخدمــات المصرفية
تختــص اللجنــة بمراجعــة وتعديــل تعريفــة أســعار الخدمــات المصرفية المقدمــة ببنك مصر.

 )b6( لجنــة التظلمات
تختــص اللجنــة بالنظــر فــي أيــة شــكاوي أو تظلمــات مقدمــة مــن قبــل الموظفيــن فيمــا يتعلــق بتقييــم مســتويات األداء أو إجــراءات جزائيــة أو أفعــال تخــل بقواعــد 

ســلوك بنــك مصــر بهــدف التوصــل إلــى معالجــة الموضوعــات ذات الصلــة بشــكل منصــف.

)b7( لجنــة إجــراء مقابلــة مع المرشــحين لشــغل وظائــف اإلدارة العليا
تختــص بإجــراء المقابــالت مــع المرشــحين لشــغل وظائــف إداريــة عليــا ببنــك مصر مثــل مناصب مدير عام/ نائــب أول المدير العام.

)b8( لجنــة إجــراء المقابلــة مع المرشــحين لشــغل وظائــف اإلدارة التخصصية
تختــص بإجــراء المقابــالت مــع المرشــحين لشــغل وظائف باألقســام التخصصية فــي بنك مصر.

)b9(  لجنــة مخاطــر العمليــات الدولية
ــة  ــل التســديد، والمقدمــة مــن مختلــف خطــوط األعمــال و/أو قطــاع األعمــال الدولي ــة المتعلقــة بمخاطــر مــا قب ــع الحــدود االئتماني تختــص بالموافقــة علــى جمي

ــادة الحــدود االئتمانيــة(، ويســتثنى مــن ذلــك عمــالء االئتمــان. )منــح جديــد، وتجديــد أو زي

)C( لجنــة االئتمــان العليا
يتكــون مــن كبــار التنفيذييــن فــي البنــك مــن أجــل )1( الموافقــة علــى التســهيالت االئتمانيــة داخــل الســلطات المفوضــة، )2( مراجعــة السياســات، )3( ويضــع 

اســتراتيجيات لوحــدات األعمــال المختلفــة

)C1( لجنــة االئتمان الرئيســية
اعتمــاد التســهيالت االئتمانيــة ضمــن الســلطات المخولة لها.

لجــان ائتمــان الشــركات الصغيــرة والمتوســطة )c2( )ثالث لجان(
إصــدار الموافقــات علــى التســهيالت )الجديــدة، والتجديــد، والتعديــالت، ومــا إلــى ذلــك( ضمن الســلطات المفوضة لهم لعمالء الشــركات الصغيرة والمتوســطة.

)c3( )لجنــة تســوية عمــالء التجزئــة المصرفية والشــركات )لجنة التســويات
تختــص بالنظــر فــي تســويات المديونيــات المعروضــة مــن جانــب قطاعــي معالجــة الديــون وعمــالء التجزئــة المصرفيــة، والتــي ال تزيــد مديونياتهــا عــن مليــون جنيــه 

مصــري أو مــا يعادلهــا بالعمــالت األجنبيــة بــدون احتســاب العوائــد الهامشــية.

)c4( لجنــة مقابــالت المتقدميــن الجدد
تختــص بإجــراء المقابــالت الشــخصية مــع التعيينــات الجديــدة للبنــك، وذلــك لضمــان أن مســتوى أداؤهم يتســق مع معاييــر البنك ورؤيته وأهدافه االســتراتيجية.

)c5( لجنــة إعــادة المقابــالت مــع المتقدمين الجدد
ــز  ــه، وفــى ضــوء العج ــك فــي حين ــاق بالبن ــن لشــروط االلتح ــى والمطابقي ــة األول ــى أقــل مــن 70٪ بالمقابل ــن عل ــة للحاصلي ــة النهائي ــراء المقابل ــادة إج ــص بإع تخت

ــخ اعتمــاد النتيجــة ولمــرة واحــدة فقــط. ــك بعــد ســتة أشــهر مــن تاري بالجهــات المختلفــة، وذل

)c6(  لجنــة مراقبــة ومتابعــة االئتمان
مراجعــة وضــع العمــالء الذيــن تــم تعليــق مرافقهــم ذات الصلــة بســبب )1( مخالفــات فــي حســاباتهم أو )2( عالمــات التحذيــر التــي ظهــرت بســبب عوامــل داخليــة 
أو خارجيــة. )3( الحســابات التــي تخــرق شــروط الموافقــة أو التعهــدات. يســتعرض جميــع الحســابات تنــدرج ضمــن هــذه المعاييــر مــن حيــث ســلوك الحســاب، 

ــة بمســار العمــل المناســب. ــة، والتوصي ــة اإلضافي والضمان

)c7( لجنــة التقييم الســنوي
تختــص ببحــث المشــاكل الــواردة بتقاريــر تقييم األداء الســنوي واعتمادها.

)c8( اللجــان المركزيــة والالمركزيــة لمنتــج تمويــل قروض المشــروعات الصغيرة
تختــص بمنــح منتجــات تمويــل المشــروعات الصغيــرة بفروع البنك النمطية واإلســالمية.
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التزامنا

بإحضــار رؤيــة مســتقبلية مســتدامة بعــد إرث عمــره قــرن مــن الزمــان، سيســتمر التزامنــا بتوســيع نطــاق جهودنــا لضمــان التنميــة المســتدامة فــي المجتمــع الــذي 
نخدمــه. وبالتالــي، فــإن مهمتنــا رائعــة مثــل قدرتنــا علــى العمــل مــن أجــل المجتمــع. تحقيًقــا لهــذه الغايــة، نقــدم أفضــل المعاييــر والممارســات الســتراتيجيتنا متعــددة 
األبعــاد، والثقافــة، والعمليــات اليوميــة. ترتكــز اســتراتيجية بنــك مصــر مــن خــالل االعتــراف بــأن ربحيتــه طويلــة األمــد تعتمــد علــى االســتقرار والنمــو االقتصــادي 
ــات، وتشــجيع اإلدارة  ــرام االختالف ــن واحت ــن اآلخري ــة مــع تمكي ــاب المصلح ــة ألصح ــك مصــر المشــاركة التعاوني ــن بن ــي أفضــل. يمّك واإلزدهــار المشــترك ونظــام بيئ

ــي ممارســات الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد. ــة للمخاطــر مــع تبن الفعال

ــر الدوليــة. ينعكــس التــزام بنــك مصــر بأهــداف  عــالوة علــى ذلــك، يتــم إعطــاء وزن متســاٍو لــدور البنــك الرائــد فــي الســوق مــن خــالل التزامــه المــرن بأفضــل المعايي
التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة، واإلتفــاق العالمــي لألمــم المتحــدة، والمبــادرة المصرفيــة المســؤولة، علــى نطــاق واســع فــي خطــة العمــل المســتدامة. 
وبالتالــي، اكتســب بنــك مصــر والًءا قوًيــا ألصحــاب المصلحــة محقًقــا النجــاح المنشــود. عــالوة علــى ذلــك، يعــزز بنــك مصــر التعــاون مــع مجموعــة واســعة مــن 

ــى نطــاق أوســع. ــر اســتدامة عل ــر أكث ــر المجتمــع مــن أجــل تأثي الشــركاء عب

مــن أجــل دفــع اإلزدهــار األفضــل بمــا يتماشــى مــع النمــو االقتصــادي الشــامل، فإننــا نشــارك بفعاليــة مــع أصحــاب المصلحــة لدينــا فــي اعتمــاد إجــراءات أكثــر 
اســتدامة. وبالتالــي، فــإن بنــك مصــر مســؤول أمامهــم بشــكل فعــال. عــالوة علــى ذلــك، تنطــوي اســتراتيجية بنــك مصــر بوضــوح علــى هيــكل حوكمــة جيــد وااللتــزام 

ــى مســتوى مــن األخــالق والنزاهــة. بأعل

استراتيجية االستدامة ثالثية األبعاد

مــن خــالل تعزيــز الركائــز الثــالث لالســتدامة، قــام بنــك مصــر ببناء نموذج حقيقي لالســتدامة ضمن إطــار ثالثي النقاط.

يســاهم بنــك مصــر بفاعليــة فــي تعزيــز مجتمعــات أكثــر تماســًكا وشــمواًل مــن خــالل جهــود كبيــرة نحــو الحــد مــن عــدم المســاواة وتعزيــز 
العدالــة االجتماعيــة، إلــى جانــب التركيــز الواضــح علــى التوظيــف األمثــل واالســتقرار الســكني. يســاهم بنــك مصــر أيًضــا فــي تحســين 

نوعيــة الحيــاة والرفاهيــة.

البعد 
االجتماعي

يعمــل بنــك مصــر بنشــاط علــى تعزيــز بصمتــه البيئيــة اإليجابيــة، مــع زيــادة االســتخدام الفعــال للمــوارد المتجــددة. كمــا يضمــن 
البنــك مشــاركة أصحــاب المصلحــة فــي تعزيــز االســتدامة البيئيــة مــن أجــل تأثيــر أوســع.

البعد 
البيئي

بفضــل الربحيــة الرائــدة فــي الصناعــة، تضيــف اآلليــات المبتكــرة لبنــك مصــر ميــزة تنافســية لمســاهمتها فــي 
التنميــة  المشــروعات لدفــع عجلــة  البنــك بشــكل مســتمر فــي تمويــل  للدولــة. ويســاهم  التنميــة االقتصاديــة 

الشــاملة. الصناعيــة 

البعد 
االقتصادي

نهج مصرفي مسؤول
التزام طويل األمد

ــى أفضــل وجــه. إن ثقافــة تعــاون  ــم رســالته لخدمــة المجتمــع عل ــك مصــر تقدي ــة المجتمــع، يواصــل بن ــي فــي النمــو االقتصــادي ورفاهي طــوال 100 عــام مــن التفان
بنــك مصــر متوافقــة باســتمرار مــع الحوكمــة الرشــيدة والمبــادئ المصرفيــة المســؤولة لتوجيــه العمليــات نحــو مســتقبل واعــد. فــي مســائل منهــج حوكمــة الشــركات، 

يحافــظ بنــك مصــر دائًمــا علــى اهتمــام وثيــق بثالثــة مجــاالت عمــل.

يضمــن نظــام اإلدارة الــذي يعتمــد علــى القيمــة للبنــك زيــادة قيمــة أصحــاب المصلحــة إلــى أقصــى حــد، مــع االحتفــاظ بشــكل أفضــل وطويــل األمــد علــى العالقــات 
ــا للحفــاظ علــى مســاهماتهم الرائعــة فــي نجاحــه المســتمر.  معهــم. أمــا بالنســبة لمديــري وموظفــي بنــك مصــر، فــإن التعويــض القائــم علــى األداء يمثــل حافــًزا مجزًي

عــالوة علــى ذلــك، تعتبــر الشــفافية مــن خــالل التقاريــر حاســمة دائًمــا لبنــك مصــر للحفــاظ علــى مكانتــه كمؤسســة ماليــة رائــدة.

يحافــظ مجلــس إدارة بنــك مصــر علــى تطبيــق أعلــى معاييــر حوكمــة الشــركات والنزاهــة واألخــالق. ينطــوي جــدول أعمــال مجلــس إدارة بنــك مصــر علــى الرقابــة 
الداخليــة وإدارة المخاطــر واالمتثــال التنظيمــي، وهــو مــا يعتبــر ذو أهميــة قصــوى. عــالوة علــى ذلــك، تعتبــر السياســات والممارســات المتعلقــة باالمتثــال للمتطلبــات 

ــس اإلدارة. ــات مجل ــة خــالل اجتماع ــة ذات أولوي ــة والتنظيمي القانوني

ــر أصــواًل مرنــة فــي إطــار نظــام التحكــم فــي البنــك مــن أجــل  ــزام، حيــث أنهــا تعتب ــز المســاءلة والشــفافية والكفــاءة وااللت يلتــزم بنــك مصــر بالحوكمــة الرشــيدة لتعزي
ــزة األساســية إلرث النجــاح. ــل االســتدامة الركي ــة ، حيــث تمث ــز المصداقي ــي باســتمرار لضمــان الجــودة وتعزي ــم إجــراء ضمــان داخل ــة والمســتدامة. يت ــة العادل التنمي

تخضــع عمليــات وأنشــطة بنــك مصــر إلشــراف البنــك المركــزي المصــري. يخضــع البيــان المالــي للبنك لتأكيد خارجــي ويتم التدقيق مــن قبل طرف ثالث.

ُيــدرك بنــك مصــر أهميــة االلتــزام بتطبيــق أفضل الممارســات لتحقيق أقصى قدر من االســتدامة:

الحوكمة   -1

2- قواعد الســلوك

3- اإلبــالغ عــن المخالفــات ... سياســة عدم التســامح المطلق

4- إدارة مكافحــة غســل األمــوال وتمويل اإلرهاب

5- حمايــة البيانات

6- إدارة المخاطــر

7- نظــام التعويضــات/ والمكافآت الشــفاف
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الحوكمة

مــن خــالل سياســات الحوكمــة المتماســكة، حقــق بنــك مصــر أعلــى مســتويات الشــفافية والنزاهــة المســتدامة. عــالوة علــى ذلــك، فــإن للمســاءلة واإلفصــاح أهميــة 
حاســمة فــي فعاليــة االســتراتيجية التشــغيلية األساســية للبنــك.

ــات العمــل  ــة مــن أخالقي ــى مســتويات عالي ــك مصــر اســتراتيجية حوكمــة مؤسســية راســخة للحفــاظ عل ــز فــي مجــال االســتدامة، وضــع بن ــد مــن التمي لضمــان المزي
ــا. ــة لدين ــى ثقــة أصحــاب المصلحــة واألطــراف ذوى العالق ــاظ عل ــر المســاءلة والشــفافية للحف ــى معايي ــاء بأعل ــك مصــر بالوف ــزم بن والنزاهــة. كمــا يلت

تــم تعزيــز التــوازن بيــن قيــم أصحــاب المصلحــة واألطــراف ذوى العالقــة ومعــدالت الربحيــة العاليــة المســتمرة فــي جــدول أعمــال مجلــس اإلدارة ضمــن إطــار حوكمــة 
واضــح للغايــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، يمثــل االمتثــال ألفضــل السياســات وضوابــط النظــام والممارســات أولويــة عاليــة كعنصــر رئيســي لنجاحهــا المســتدام.

تعتمــد لجنــة الحوكمــة بالبنــك تقاريــر نصــف ســنوية لمتابعــة األداء بمــا يتماشــى مــع مبــادئ الحوكمــة العالميــة. يغطــي التقرير الســنوي لمجلس اإلدارة اإلفصاحات.

الركائــز الخمســة التــي يتمحــور حولهــا مبــدأ حوكمــة االســتدامة 
لبنــك مصــر:

العمالء:

التأكيــد علــى المزايــا والعوائــد المتبادلــة لــكل مــن البنــك وعمالئــة، و تقديــم 

خدمــة متميــزة للعمــالء، وااللتــزام بســرية البيانــات والحســابات والشــفافية.

أصحــاب المصلحــة واألطراف ذوى العالقة: 

يتــم اعتمــاد نهــج اســتباقي فــي التعامــل مــع أصحــاب المصلحــة واألطــراف 

للعمــل،  بيئــة  أفضــل  وخلــق  االحترافيــة  لضمــان  والموظفيــن  العالقــة  ذوي 

حيــث ُيظِهــر موظفــو بنــك مصــر دائًمــا التزاًمــا تاًمــا بأعلــى معاييــر االحترافيــة 

فــي العمــل.

أهــداف بنــك مصــر لتحقيق النجاح المســتدام:

بأفضــل  وااللتــزام  لالســتدامة،  مدمجــة  اســتراتيجية  مصــر  بنــك  يتبنــى 

لألمــم  العالمــي  الميثــاق  معاييــر  ذلــك  فــي  بمــا  والمعاييــر،  الممارســات 

المتحــدة،  لألمــم  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  بنجــاح  اعتمــد  وقــد  المتحــدة. 

.2030 مصــر  رؤيــة  إلــى  باإلضافــة 

إزدهــار المجتمع: 

ــذي  ــا فــي جهــوده نحــو إزدهــار المجتمــع ال ــا قوًي يضمــن بنــك مصــر دائمــا زخًم

يخدمــه. تماشــًيا مــع أفضــل ممارســات االســتدامة المؤسســية، ركــز بنــك مصــر 

ــة للشــركات. ــى أنشــطة المســؤولية المجتمعي ــد عل بشــكل متزاي

التقاريــر والمتابعات:

لضمــان  ســنوية  نصــف  تقاريــر  بالبنــك  الشــركات  حوكمــة  لجنــة  تتلقــى 

االســتدامة، بمــا يتماشــى مــع مبــادئ الحوكمــة  العالميــة. يتــم تغطيــة هــذه 

اإلدارة. لمجلــس  الســنوي  التقريــر  فــي  أيًضــا  اإلفصاحــات 

ميثــاق العمــل المصرفي:

تنــص مدونــة قواعــد الســلوك لبنــك مصــر علــى مبــادئ ســليمة لحمايــة ســمعة 

البنــك الحقيقيــة للنجــاح. يدعــم الميثــاق أخالقيــات العمــل واألخــالق، والتــي 

ــل القيــم األساســية للبنــك. تمث

إن مدونــة قواعــد الســلوك هــي توجيــه واضــح لموظفينــا، وهــي راســخة بعمــق 

أن موظفينــا  والنزاهــة، ممــا يضمــن  الشــفافية  علــى  قائمــة  متينــة  كثقافــة 

يحافظــون علــى أعلــى مســتويات االحتــراف والســرية، باإلضافــة إلــى تجنــب أي 

ــح. تضــارب فــي المصال

ــا  ــة قصــوى ســواء داخلًي ــك، فــإن ســرية المعلومــات هــي أولوي ــى ذل عــالوة عل

ــا، لتجنــب أي تضــارب فــي المصالــح. وبالتالــي، ال ُيســمح للموظفيــن  أو خارجًي

بمشــاركة المعلومــات الســرية إال إذا اقتضــت الضــرورة قيامهــم بــأداء مهمــة 

مــا. ولــم ُيبلــغ أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن أي تضــارب للمصالــح فــي عــام 2018- 

.2019

اإلبالغ عــن المخالفات:

ــك  ــك مصــر، ال يســمح بن ــزام الخاصــة ببن ــة المســؤولية وااللت ــزء مــن ثقاف كج

قواعــد  مدونــة  أو  القوانيــن  انتهــاكات  وجميــع  والرشــوة،  بالفســاد،  مصــر 

ــن المخالفــات، وهــو  ــالغ ع ــك مصــر بصرامــة اإلب ــى بن ــة. يتبن الســلوك الموثق

معيــار عالمــي لـــ GRI، لضمــان االمتثــال الكامــل لجميــع القوانيــن واللوائــح، 

باإلضافــة إلــى الحــد مــن أي مخاطــر محتملــة لعــدم االمتثــال.

فــي هــذا الصــدد تظهــر سياســة اإلبــالغ عــن المخالفــات. لــدى البنــك التــزام 

جميــع الموظفيــن بالنزاهــة مــن خــالل اتخــاذ إجــراءات إيجابيــة لتعزيــز ســمعة 

تغطــي  تكميليــة  تدريبيــة  برامــج  الموظفيــن  جميــع  يتلقــى  وبالتالــي،  البنــك. 

لوائــح وسياســات بنــك مصــر.

ــد مــن قنــوات اإلبــالغ عــن المخالفــات لمعالجــة أي مخــاوف  يوفــر البنــك العدي

بشــكل مالئــم مــن حيــث الكشــف عــن أي نــوع مــن ســوء الســلوك. وتشــمل 

اإللكترونــي  البريــد  ورســائل  المكتوبــة  الرســائل  الرئيســية  اإلبــالغ  قنــوات 

والمكالمــات الهاتفيــة. يمكــن أيًضــا رفــع حــاالت اإلبــالغ عــن المخالفــات مباشــرًة 

إلــى كبــار التنفيذييــن والمديريــن التنفيذييــن، باإلضافــة إلــى أقســام المــوارد 

البشــرية واألمــن واالحتيــال. يتــم التحقيــق فــي ادعــاءات اإلبــالغ عــن المخالفــات 

بدقــة التخــاذ إجــراءات وقائيــة. بغــض النظــر عــن قنــاة التبليــغ المســتخدمة، 

ســيتم الحفــاظ علــى الســرية إلــى أقصــى حــد ممكــن. يمكــن للمبلغيــن عــن 

ــالغ إذا كان ســوء  ــوات الرئيســية لإلب ــن القن ــة ع ــاة مختلف ــار قن ــات اختي المخالف

الســلوك ينتهــك معاييــر الممارســة المعمــول بهــا، أو إذا كان ســلوًكا غيــر الئــق، 

ــاكات. ــل هــذه االنته ــة للتصــرف فــي مث ــك لضمــان طــرق فعال وذل

إدارة مكافحــة غســل األمــوال وتمويل اإلرهاب:

بغســل  المتعلقــة  تلــك  خاصــة  محتملــة،  مخاطــر  أي  مــن  مصــر  بنــك  يحــد 

األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، مــن أجــل تعزيــز المجتمعــات الســلمية والعادلــة، 

التزاًمــا بهــدف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة رقــم )16( مــن أجــل االلتــزام 

بأفضــل ممارســات االمتثــال الممكنــة، يتخــذ البنــك بانتظــام إجــراءات المتابعــة 

الرئيســية، بمــا فــي ذلــك المراجعــة الدوريــة الســتراتيجياته وسياســاته. يتوافــق 

بنــك مصــر مــع قانــون االمتثــال الضريبــي للحســابات الخارجيــة، الــذي يعمــل 

العمــالء  لفحــص  البنــك  يطبقــه  الــذي  اآللــي  المراقبــة  نظــام  مواءمــة  علــى 

المصرفيــة. والمعامــالت 

جميــع  بنجــاح  وفرنســا  واإلمــارات  مصــر  فــي  مصــر  بنــك  فــروع  اســتوفت 

متطلبــات قانــون االمتثــال الضريبــي للحســابات الخارجيــة مــن خــالل الجهــود 

ــإن  ــرى، ف ــة أخ ــا. مــن ناحي ــك واإلدارة العلي ــو البن ــا موظف ــي يبذله ــة الت التعاوني

التــزام بنــك مصــر الكامــل بــكٍل مــن إجــراءات مكافحــة الرشــوة المحليــة والدوليــة 

والفســاد يتــم دعمــه وتعزيــزه مــن خــالل موظفيــه الذيــن يلتزمــون بشــدة بتعزيــز 

هــذه القوانيــن.

حمايــة البيانات:

خــالل  مــن  البيانــات.  خصوصيــة  لنظــام  األولويــة  دائًمــا  مصــر  بنــك  يضــع 

بنــك  بيانــات عمــالء  إلــى  الوصــول  والتنظيميــة، ال يمكــن  الفنيــة  اإلجــراءات 

مصــر أو تغييرهــا أو إســاءة اســتخدامها أو فقدهــا أو اختراقهــا أو اســتخدامها 

بــأي شــكل آخــر ألغــراض غيــر ُمصــرح بهــا. يعمــل بنــك مصــر باســتمرار علــى 

يقــدم  للبيانــات،  الكافــي  تحســين أفضــل ممارســات األمــن. لضمــان األمــن 

بيــن  البيانــات  حمايــة  حــول  الوعــي  لزيــادة  تدريبيــة  برامــج  بانتظــام  البنــك 

الموظفيــن. يقــوم مكتــب حمايــة البيانــات فــي بنــك مصــر بتنســيق وتقييــم 

الشــكاوى  فــي  التحقيــق  يتــم  حيــث  المجــال،  هــذا  فــي  الممارســات  ورصــد 
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المتعلقــة بقضايــا حمايــة البيانــات بدقــة. يضمــن بنــك مصــر دائًمــا ضوابــط 

ــا  ــات الضخمــة التــي يحصــل عليهــا. يعتمــد بنــك مصــر دائًم ــة للبيان أمــان محدث

معاييــر أمــان عاليــة المســتوى لتوفيــر أفضــل مســتوى مــن حمايــة البيانــات 

لعمالئــه. الشــخصية  للمعلومــات 

عــالوة علــى ذلــك، يعــزز بنــك مصــر موقــع األمــن لتجنــب أي هجمــات إلكترونيــة 

أو فقــدان البيانــات أو التســرب أو ســوء االســتخدام. لالســتفادة مــن الخدمــات 

ــزم بنــك مصــر  ــا التــي يقدمهــا بنــك مصــر، يلت ــر أماًن ــة المهنيــة واألكث المصرفي

بنجــاح بالمعاييــر العالميــة ألمــن البيانــات فــي صناعــة بطاقــات الدفــع، ومــن 

بينهــا معيــار أمــان بيانــات الصناعــة )PCI-DSS(. وقــد انعكــس االلتــزام بالمعاييــر 

العالميــة ألمــن البيانــات لبطاقــات الدفــع فــي تقديــم خدمــات مصرفيــة أكثــر 

أماًنــا. يحظــر تماًمــا علــى جميــع الموظفيــن تلقــي أي رشــوة أو قبولهــا أو عرضهــا 

أو دفعهــا أو اإلذن بهــا أو التــورط فــي أي شــكل آخــر مــن أشــكال الفســاد.

قطــاع المخاطر: 

يرتكــز هيــكل المخاطــر فــي بنــك مصــر علــى العديــد مــن المحــاور، بــدًءا مــن 

مجلــس اإلدارة نــزواًل للعديــد مــن اللجــان االئتمانيــة ضمــن اختصــاص اإلدارة 

لمجلــس  التابعــة  المخاطــر  العليــا  اللجنــة  اللجــان،  هــذه  وتشــمل  التنفيذيــة. 

طبقــا  أخــرى  ولجــان  لالئتمــان،  العليــا  اللجنــة  التنفيذيــة،  اللجنــة  اإلدارة، 

للصالحيــات االئتمانيــة. يديــر قطــاع المخاطــر محفظــة البنــك شــاملة قطــاع 

االســتثمارات،  المتعثــرة،  القــروض  المصرفيــة،  التجزئــة  الشــركات،  ائتمــان 

باإلضافــة الــي مخاطــر الســوق. وتــم تكويــن فــرق عمــل متخصصــة لــكل قطــاع 

المطلوبــة. الســوقية  المعرفــة  تمتلــك 

للوصــول لألهــداف المذكــورة أعــاله، يتــم صياغــة السياســات لتحقيــق )1( الحــد 

المقبــول للمخاطــر مــن حيــث الحــد األقصــى للتعــرض لــكل قطــاع ولــكل عميــل، 

)2( التعليمــات التــي تضمــن وجــود ضوابــط رقابيــة كافيــة. يتمثــل دور قطــاع 

المخاطــر فــي ضمــان مالءمــة السياســات ومراجعتهــا بشــكل دوري لمواكبــة 

الرقابيــة  التدابيــر  وجــود  مــن  والتأكــد  العمــل  واحتياجــات  الســوق  تغيــرات 

الكافيــة للتخفيــف مــن المخاطــر األساســية علــى مســتوي المحفظــة، العميــل، 

والمعامــالت المصرفيــة. تقــدم الجنــة العليــا للمخاطــر تقييــم مســتقل لمــدى 

ــك. ــي البن ــام إلدارة المخاطــر ف ــة اإلطــار الع ــة وفعالي كفاي

يقــوم قطــاع المخاطــر بتنفيــذ اإلجــراءات الفعالــة إلدارة المخاطــر بالبنــك لضمــان 

المركــزي  البنــك  وتعليمــات  للبنــك  الداخليــة  بالسياســات  الدائــم  االمتثــال 

المصــري. مــن أجــل إدارة أي مخاطــر محتملــة بكفــاءة، يقــوم بنــك مصــر بتعزيــز 

إنشــاء  تــم  المتنوعــة.  المخاطــر  القطاعــات لمواجهــة  لكافــة  التعاونيــة  اإلدارة 

مراكــز مواجهــة الكــوارث، إلــى جانــب اعتمــاد خطــة اســتمرارية األعمــال وخطــط 

الكــوارث  مثــل  المحتملــة  الخطيــرة  للحــوادث  بفاعليــة  لالســتجابة  الطــوارئ، 

ــا  ــة إدارة المخاطــر فــي بنــك مصــر توازًن ــل التقنــي. تحقــق عملي ــة والخل الطبيعي

ــة وعناصــر األمــان. ــن اإلنتاجي ــا بي دائًم

نظام شــفافية األجور:

يجــذب بنــك مصــر المواهــب ويحتفــظ بأفضــل األفــراد لقيــادة البنــك فــي ســوق 

تتزايــد فيــه المنافســة. يعتمــد بنــك مصــر إرشــادات ألفضــل الممارســات إلدارة 

مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة. يقــوم البنــك بتطبيــق نظــام مكافــآت شــفاف.

التــي  المكافــآت  فــي صميــم سياســة  هــو  األداء  علــى  القائــم  التعويــض  إن 

يتبعهــا بنــك مصــر. يبلــغ متوســط الدخــل الشــهري ألعلــى 20 موظًفــا فــي بنــك 

مصــر فــي جمهوريــة مصــر العربيــة 201.675.000 جنيــه مصــري. يتــم مقارنــة 

النظيــرة.  البنــوك  فــي  المماثلــة  األدوار  مقابــل  التنفيذييــن  المديريــن  رواتــب 

يتــم تحديــد رواتــب جميــع الموظفيــن علــى أســاس خبرتهــم المهنيــة ومعاييــر 

الســوق.

ارتفــع  5،500 جنيــه.  بنــك مصــر  الشــهري فــي  الدخــل  يبلــغ متوســط صافــي 

ــا  ــث األجــور والمزاي ــن مــن حي متوســط التكلفــة الســنوية المخصصــة للموظفي

إلــى 289.1 ألــف جنيــه مصــري فــي 2019، ارتفاًعــا مــن 100.890 جنيــه مصــري 

التــي تحكــم  المصــري  المركــزي  البنــك  بلوائــح  بنــك مصــر  يلتــزم   .2011 فــي 

كشــوف المرتبــات، والتــي تخــول للموظفيــن وأي مــزود خدمــة )طــرف ثالــث( 

يتــم تعويــض مقــدم الخدمــة فــي الوقــت المحــدد لعملهــم.
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موظفونا

نظــًرا ألن الموظفيــن يمثلــون ركيــزة نجاحنــا، فــإن بنــك مصــر يحتفــظ بموظفيــه ويمّكنهــم مــن المهــارات المطلوبــة وبرامــج التدريــب والحوافــز لتحقيــق مهمتهــم 

ــة،  ــف، والمنهجي ــى التكي ــى خمســة عناصــر أساســية: القــدرة عل ــز عل ــي ترك ــك، والت ــة فــي اســتراتيجية البن ــراف. هــذه القيمــة األساســية واضحــة للغاي ــوالء واالحت بال

وتعزيــز التنــوع، وفــرص التقــدم الوظيفــي، والمكافــآت. يلتــزم البنــك بجــذب أفضــل المواهــب واالحتفــاظ بهــا، وتطويــر قدراتهــم، وضمــان رفاهيتهــم، وإتاحــة الفــرص 

ــق أداء تشــغيلي مســتدام. لهــم لتحقي

التغيير المستدام ... التزام بنك مصر بالقيم

ــا  ــا إحساًس ــا دائًم ــاج و األداء. ُيظهــر موظفون ــة لتحســين اإلنت ــة عمــل شــاملة وصحي ــه يضمــن بيئ ــر قيمــة لبنــك مصــر. وبالتالــي ، فإن الموظفــون هــم األصــول األكث

ــر المســاءلة. ــال الكامــل ألفضــل الممارســات ومعايي ــوالء مــن خــالل االمتث ــا بال عميًق

مــه والتزاماتــه مــن خــالل برامــج تعريــف الموظفيــن للتعيينــات الجديــدة للتأكــد مــن التزامهــم بأعلــى معاييــر االحتــراف  وبصفتــه بنــًكا ذو قيمــة ، يغــرس بنــك مصــر ِقيَّ

والنزاهــة ، باإلضافــة إلــى برامــج التدريــب المختلفــة علــى القيــادة.

تــم الدمــج بيــن التنــوع و العالميــة فــي البنــك. لالســتفادة مــن هذه الميــزات النســبية ، يحفز بنك مصر مشــاركة موظفيه.

ــة. ُيظهــر بنــك مصــر  ــة وإجــراءات الســالمة المهني ــة الســاحقة للصحــة المهني ــه وســالمتهم وأمنهــم ، اعترافــًا باألهمي ــزم بنــك مصــر بموظفي ــى ذلــك ، يلت عــالوة عل

دائًمــا االلتــزام الكامــل برفاهيــة الموظفيــن وحقــوق اإلنســان وفًقــا لجميــع القوانيــن الســارية والمعاييــر الُملزمــة والمبــادئ التوجيهيــة واإلتفاقيــات. يلتــزم البنــك 

بالمبــادئ التاليــة:

• يمتنــع بنــك مصــر عــن اســتغالل عمالــة األطفــال، ويحظــر بنــك مصــر نهائيــا توظيف األفراد لمن هــم أقل من 18ً  عاما

• يوفــر بنــك مصــر أوضــاع عمــل إنســانية والئقــة، يحظــى فيهــا الموظفييــن بمعاملة تحفظ احترامهــم وكرامتهم

• يحظــر بنــك مصــر التمييــز المتعمــد علــى أســاس العــرق أو الديــن أو المعتقــدات السياســية، أو النــوع  أو على أي أســاس آخر

• يضمــن بنــك مصــر توفيــر بيئة عمــل آمنة وصحية

• الرواتــب واســتحقاقات العمــل  تدفــع فــي الوقــت المحــدد لهــا طبقــا لقوانين العمل ولوائــح العاملين

• يحتــرم بنــك مصــر الحــق فــي اإلنضمــام إلــى اإلتحــادات العماليــة، حيــث يحــق للموظفيــن اإلنضمــام أو تشــكيل أو االمتنــاع عــن أي إتحــاد عمالــي دون الخــوف مــن 

التعــرض للعقوبــة أو التهديــد أو مضايقــات

التنوع الشامل ... تعزيز النجاح

إن دعــم بيئــة عمــل إيجابيــة ومحترمــة ال يســاعد البنــك فقــط فــي الحفــاظ علــى أفضــل المواهــب، بــل يســمح للقــوى العاملــة بــأن 

تكــون أكثــر إنتاجيــة. يســعى بنــك مصــر مــن أجــل المســاواة والتنــوع ويعمــل بنشــاط للقضــاء علــى التمييــز القائــم علــى جوانــب مثــل 

العمــر والجنــس والميــل الجنســي والديــن أو العــرق. يلتــزم بنــك مصــر باحتــرام خلفيــات الموظفيــن المختلفــة كجــزء مــن التزامــه 

ــة. ــوع وشــامل. يتــم تشــجيع الموظفيــن علــى مناقشــة آرائهــم واهتماماتهــم بحري بخلــق مجتمــع متن

ــف  ــة معــارض توظي ــى ثماني ــاة األول ــت القن ــوات رئيســية. تضمن ــالث قن ــة مــن خــالل ث ــف العادل ــك ممارســات التوظي يضمــن البن

شــاركنا فيهــا طــوال الســنة الماليــة 2019/2018. يقــوم موظفــو بنــك مصــر بمــلء الوظائــف الشــاغرة داخلًيــا، حيــث تضــم القنــاة 

ــا خــالل  ــا خارجًي ــة عــن 64 إعالًن ــاة الثالث ــا. وفــي الوقــت نفســه، أعلنــت القن ــا داخلًي ــا عــن وظيفــة مــن خــالل 43 إعالًن ــة 68 إعالًن الثاني

ــر  ــادرة لتوفي ــن شــمس لتأســيس مب ــاون مــع جامعــة عي ــك مصــر بروتوكــول تع ــق بن ــك، أطل ــى ذل ــة. عــالوة عل نفــس الســنة المالي

التدريــب الصيفــي وفــرص العمــل للطــالب والخريجيــن الُجــدد. هــذا باإلضافــة إلــى الــدورات االئتمانيــة المتخصصــة والمبــادرات 

.)EBI( التدريبيــة بالتعــاون مــع جهــات مختلفــة، بمــا فــي ذلــك المعهــد المصرفــي المصــري

فــي عــام 2018 ، انخفــض متوســط عمــر الموظفيــن فــي بنــك مصــر إلــى 34  عاًمــا، مــن 44 عاًمــا فــي عــام 2005. يلتــزم بنــك مصــر 

أيًضــا بتمكيــن األفــراد ذوي اإلعاقــة مــن اإلزدهــار واإلندمــاج فــي المجتمــع. يلتــزم البنــك بتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتطويــر 

مهاراتهــم. تأخــذ عمليــة التوظيــف فــي البنــك فــي االعتبــار نــوع اإلعاقــة وقــدرات المرشــح علــى تلبيــة متطلبــات الوظيفــة ذات 

الصلــة مــن أجــل االســتفادة مــن مواهبهــم الفريــدة.

كجــزء مــن دوره فــي الحــد مــن عــدم المســاواة، خطــى بنــك مصــر خطــوات كبيــرة فــي تقليــص الفجــوة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة 

ــي  ــر هــذا العــام. وفــي هــذا الصــدد، ارتفعــت نســبة العامــالت إل ــل نســائي أكب ــق تمثي ــم تحقي ــق كامــل إمكاناتهــا. وقــد ت مــن تحقي

35.5٪ فــي عــام 2019، مقارنــة بـــ 34.31٪ فــي عــام 2018. كمــا يهتــم البنــك باحتياجــات المــرأة مــن حيــث الحفــاظ علــى التــوازن بيــن 

حياتهــن المهنيــة وحياتهــن الشــخصية. فــي عــام 2019 ، قــدم بنــك مصــر إجــازات أمومــة لـــ 481 عاملــة، باإلضافــة إلــى إجــازات رعايــة 

األطفــال لـــ 555 عاملــة.

التقدم الوظيفي للموظفين

ــك مصــر  ــى جعــل بن ــز عل ــد مــن التركي ــد المزي ــادة، ُتّول ــر القي ــى تطوي ــب إل ــف والتدري ــف، مــن التوظي ــة التوظي ــة فــي عملي كل مرحل

صاحــب العمــل المفضــل. يعمــل البنــك بشــكل فعــال علــى موازنــة مهــارات الموظفيــن وإعــادة توازنهــا مقابــل األهــداف االســتراتيجية 

ومواءمــة خطــط األهــداف الفرديــة مــع هــذه األهــداف. يوفــر بنــك مصــر باســتمرار فرًصــا للتطويــر الوظيفــي والتقــدم، بهــدف 

زيــادة معــدالت مشــاركة الموظفيــن. يشــجع البنــك الموظفيــن علــى بنــاء مهاراتهــم الخاصــة )التقنيــة وغيرهــا( بمــا يتماشــى مــع 

احتياجاتهــم وتطلعاتهــم المهنيــة. وإجمــااًل ، قــدم بنــك مصــر 689 برنامجــًا تدريبيــًا مختلفــًا فــي 600،000 ســاعة هــذا العــام، بإجمالــي 

26،000 فرصــة تدريــب لـــ 16،200 موظــف. أطلــق البنــك العديــد مــن مبــادرات وبرامــج التعلــم والتطويــر هــذا العــام، ومــن أهمهــا:

تمثيل المرأة

%35.5

متوسط اعمار  
العاملين

 34 سنه
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1-برنامــج بنك مصــر التعريفي

أطلــق بنــك مصــر برنامــج تعريفــي جديــد وُمّطــور للتأكــد مــن 

إطــالع الموظفيــن الجــدد علــى أحــدث المعلومــات الالزمــة الداء 

وظائفهــم بشــكل مناســب. ويعــرض هــذا البرنامــج الجديــد نظــرة 

عامــة حــول تــراث البنــك والتزامــه وجهــوده المســتقبلية. ويضــع 

الموجهــة  والبرامــج  لأللنشــطة  العريضــة  الخطــوط  البرنامــج 

إلــى التعيينــات الجديــدة، ليكــون البرنامــج بمثابــة قنــاة قّيمــة 

ــة. ــة عمــل إيجابي ــز بيئ الندماجهــم ولتعزي

2-ُمبــادرة تعلم

وهــي   ، »َتَعَلــم«  ُمبــادرة  الماضــي  العــام  مصــر  بنــك  َأطلــق 

فــي  الموظفيــن  دعــم  إلــى  تهــدف  الذاتــي،  للتعليــم  مبــادرة 

تطويــر حياتهــم المهنيــة وتحقيــق تطلعاتهــم نحــو مســتقبلهم 

المهنــي. وهــذه المبــادرة هــي مصــدر إلهــام للتطويــر الذاتــي 

مــن خــالل عــدد مــن األدوات والبرامــج عبــر اإلنترنــت. عــالوة 

علــى ذلــك، فإنــه يضمــن المواءمــة بيــن األهــداف والغايــات 

ــة لموظفيهــا ، مــن  االســتراتيجية للمؤسســة واألهــداف الفردي

ــن  ــز رضــا الموظفي ــج األعمــال الســنوية وتعزي أجــل تحســين نتائ

واندماجهــم.

3-أكاديميــة  بنــك مصــر التعليمية

أطلــق بنــك مصــر العــام الماضــي أول منهــج دراســي ألكاديميــة 

مــن  باســتمرار  تحســينه  إلــى  ويســعى  بــه،  الخاصــة  التعلــم 

التعلــم  مســارات  تفصــل  جديــدة  مــدارس  إضافــة  خــالل 

متنوعــة  مجموعــة  فــي  المختلفــة  األقســام  لجميــع  الداخليــة 

مــن الموضوعــات المصرفيــة وغيــر المصرفيــة. كمــا تنقســم 

مناهــج   4 إلــى  الــدورات  هــذه  خــالل  مــن  الُمقدمــة  المناهــج 

المســتويات  مــن  بــدًءا  الوظيفــي  المســتوى  حســب  تختلــف 

التنفيذيــة للموظفيــن الجــدد وصــوال إلــى المســتويات اإلداريــة 

ــا باالضافــة إلــى تقديــم مســارات مخصصــة للتأهيــل مــن  العلي

لــكل مرحلــة. الوظيفــي  الترقــي  أجــل 

إلدارة  هارفــارد  كليــة  فــي  المتطــورة  اإلدارة  4-برنامــج 
األعمــال

أطلــق بنــك مصــر مبــادرة تعليميــة رئيســية تابعــة لكليــة هارفــارد 

لألعمــال إلرســال مجموعــة مــن كبــار المســؤولين التنفيذييــن 

لــدي البنــك لحضــور برنامــج القيــادة الشــامل فــي كليــة هارفــارد 

لألعمــال ، بهــدف الحصــول علــى أفضــل الممارســات عندمــا 

االســتراتيجيات.  وصياغــة  والتخطيــط  بالقيــادة  األمــر  يتعلــق 

هــذه المبــادرة ليســت حدًثــا لمــرة واحــدة ولكنهــا ســُتقام ســنوًيا 

األعلــى  التنفيــذي  المســتوى  فــي  لالســتثمار  محاولــة  فــي 

ــا بشــكل أفضــل. ــق أهدافن ــر التنظيمــي وتحقي لتحســين التطوي

5-رابطــة المعرفة 

مشــاركة  لتعزيــز  تدريــب  كأداة  التلعيــب  مصــر  بنــك  قــدم 

الموظفيــن مــن خــالل تقديــم جوائــز وجوائــز وامتيــازات وتقديــر. 

تتيــح األداة التــي تــم تبنيهــا حديًثــا للموظفيــن المشــاركة فــي 

فهمهــم  فــي  ُتنمــي  التــي  والجماعيــة  الفرديــة  المســابقات 

للوائــح البنــك ومدونــة الســلوك والعمليــات المصرفيــة الفنيــة.

6- عمليــات تخطيــط التعاقــب  الوظيفــي وإدارة المواهــب

المواهــب ســنوًيا.  تعزيــز مبادراتــه إلدارة  بنــك مصــر  يواصــل 

التعاقــب   وتخطيــط  المواهــب  تجديــد  عمليــة  أدخلــت  كمــا 

عــن  المنبثــق  القــادة،  مــن  القــادم  الجيــل  لتطويــر  الوظيفــي 

الخطيــن الثانــي والثالــث مــن الموظفيــن، الذيــن ُيجســدون قيــم 

بإعــداد  العــام  هــذا  البنــك  قــام  التوجيهيــة.  والمبــادئ  البنــك 

وتأهيــل 67 كادر لتولــي مناصــب مســتقبلية فــي اإلدارة العليــا. 

 18 الـــ  خــالل  الوظيفــي  والتطويــر  التنســيب  مرحلــة  ستســتمر 

شــهًرا القادمــة. أمــا بالنســبة لمواهــب بنــك مصــر، فقــد تــم 

تحديدهــا واطالقهــا لتطويــر 204 مواهــب محتملــة للموظفيــن 

مــع مســار تطويــر شــامل لمــدة ثــالث ســنوات علــى ثــالث مراحــل 

المراحــل علــى تجهيــز مواهــب بجميــع  مختلفــة. ســتركز هــذه 

التــي  الصلــة  ذات  المصرفيــة  وغيــر  المصرفيــة  الموضوعــات 

ــدة بشــكل مباشــر، إلعدادهــم  ــك الجدي تعكــس اســتراتيجية البن

للفــرص المســتقبلية التــي تتماشــى مــع أهــداف بنــك مصــر 

المهنيــة. وطموحاتهــم  الفرديــة  وتطلعاتهــم 

- أكاديميــة خلفــاء بنك مصر

ــن  ــن الذي ــك المحتملي ــر واســتبقاء خلفــاء البن ــد وتطوي ــة لتحدي ُصممــة األكاديمي

يمكنهــم تولــي مناصــب رئيســية وحاســمة داخــل البنــك وهــم قــادة المســتقبل 

هــو  لخلفاُئنــا  اســتخدمناها  التــي  المســتوى  عاليــة  البرامــج  أحــد  البنــك.  فــي 

برنامــج قــادة المســتقبل، الــذي تــم تطويــره بالتعــاون مــع المعهــد المصرفــي 

ــز معرفــة قــادة المســتقبل مــن خــالل  المصــري )EBI(، والــذي ســاعد علــى تعزي

منهجيــات التعلــم المختلفــة، بمــا فــي ذلــك التدريــب داخــل الفصــل، حلقــات 

ــة وجــوالت دراســية. كان الغــرض  ــر اإلنترنــت، دراســات حال دراســية ، تدريــب عب

مــن البرنامــج هــو إعدادهــم بشــكل كاٍف لــألدوار المســتقبلية. وقــد تــم تصميمــه 

تطبيــق  كيفيــة  وفهــم  وتطلعاتهــم  وتجاربهــم  المشــاركين  فرديــات  علــى  بنــاًء 

تجربتهــم فــي هــذا البرنامــج فــي العمــل.

- مركــز إدارة المواهب

مصمــم لتحديــد وتطويــر واالحتفــاظ بالشــباب فــي األقســام المختلفــة الذيــن 

يميــزون أنفســهم عــن مجموعــات أقرانهــم من خــالل طموحهــم المتميز وحرصهم 

علــى التعلــم واالســتقالل واإلبــداع والــذكاء ، والذيــن ُيظهــرون إمكانــات نمــو 

واضحــة. يجــب علــى المرشــحين إظهــار المبــادرة وتحمــل المســؤولية ووضــع 

ــة وتجــاوز التوقعــات،  ــات الملكي ــا وإثب ــة والمحافظــة عليه ــر الجــودة العالي معايي

ممــا يســمح لهــم بــأن يصبحــوا قــادة بنــك مصــر علــى المــدى الطويــل مــن خــالل 

ــر مخصصــة بالكامــل داخــل أكاديميــة بنــك مصــر. مســارات تطوي

7-نظــام إدارة األداء الجديــد مــن بنــك مصــر )نظام اإلدارة باالهداف(

أطلــق بنــك مصــر نظــام إدارة األداء الجديــد بنــاًء علــى أهــداف البنــك. يحــدد 

نمــوذج اإلدارة الجديــد عمليــة ُمجــددة لتقييــم أداء موظــف بنــك مصــر مــن خــالل 

ــة  ــد األهــداف المهني ــر أو موظــف مــن تحدي ــن أي مدي منهــج علمــي، ممــا يمّك

الســنوية، وفًقــا الســتراتيجية بنــك مصــر مــع مؤشــرات أداء رئيســية واضحــة 

الفنيــة  األهــداف  بجميــع  للموظــف  الرقمــي  األداء  تصنيــف  يرتبــط  للغايــة. 

المســتهدفة، باإلضافــة إلــى قيمتيــن مؤسســتين أساســيتين آخرتيــن ذات صلــة. 

يشــتمل النظــام علــى قســم إداري لــإلدارة العليــا. يؤكــد النمــوذج علــى الشــفافية 

والتخطيــط والفــرص العادلــة لجميــع الموظفيــن ألداء وظائفهــم بشــكل أفضــل 

بمــا يتماشــى مــع عمليــة تقييــم واســعة النطــاق تضمــن توفيــر فــرص متســاوية 

للتعلــم والعمــل مــن خــالل رؤيــة واضحــة نحــو األهــداف الســنوية.

بناء بيئة عمل إيجابية ... إلخراج األفضل 

يضمــن بنــك مصــر باســتمرار بيئــة عمــل إيجابيــة واســتباقية ، والتــي تعكــس 

فــي المقابــل معــداًل مرتفًعــا لرضــا الموظفيــن ومعــدل دوران منخفــض. تعــد 

بيئــة العمــل اإليجابيــة لبنــك مصــر ضروريــة لتطويــر قــوة عاملــة عاليــة األداء. 

ــة  ــن بنســبة 2.86٪ فــي الســنة المالي ــدل دوران للموظفي ــك مصــر مع ســجل بن

2019/2018، ويتكــون بشــكل رئيســي مــن الموظفيــن الذيــن بلغــوا ســن التقاعــد.

- تخفيــف األعبــاء المالية

يمكــن لموظفــي بنــك مصــر خصــم القــروض بســهولة، والتــي يتــم تقديمهــا 

كدعــم لتمّكينهــم مــن ســد فجواتهــم الماليــة فــي أوقــات الطــوارئ. يقــدم بنــك 

مصــر خيــارات قــروض متنوعــة ُمصممــة خصيًصــا لموظفيهــا.

- مزايا تنافســية

لالحتفــاظ بأفضــل المواهــب ، يضــع بنــك مصــر هيــكل رواتــب تنافســي يعتمــد 

علــى  قائمــة  ومزايــا  حوافــز  لموظفيهــا  توفــر  كمــا  العالميــة.  المعاييــر  علــى 

األداء لتحســين األداء لألفضــل. عــالوة علــى ذلــك ، يحــق لموظفــي بنــك مصــر 

الحصــول علــى رعايــة طبيــة باإلضافــة إلــى خيــارات الترفيــه والتســلية ، مثــل 

الســفر واألنشــطة الرياضيــة.

- الرعايــة الصحية 

كجــزء مــن نهــج شــامل لتعزيــز صحــة الموظفيــن وعائالتهــم، يقــدم بنــك مصــر 

رعايــة صحيــة متميــزة لهــم، والتــي تغطــي رســوم مقدمــي الرعايــة الصحيــة 

تعاقــد  لهــم،  رعايــة صحيــة  أفضــل  ولضمــان  الشــبكة.  وخــارج  الشــبكة  فــي 

والمختبــرات  والمستشــفيات  المتخصصيــن  األطبــاء  مــع  أيًضــا  مصــر  بنــك 

العامليــن فــي مختلــف  الهائــل مــن الموظفيــن  العــدد  والصيدليــات لتغطيــة 

تلقائًيــا  مصــر  لبنــك  الطبــي  النظــام  تحديــث  يتــم  البنــك.  ومكاتــب  فــروع 

لتســهيل وتســريع العمليــة. بلغــت قيمــة تغطيــة الرعايــة الطبيــة حوالــي 250 

مليــون جنيــه للســنة الماليــة 2019/2018. يعقــد البنــك نــدوات حــول مختلــف 

القضايــا المتعلقــة بالصحــة لتحســين صحــة الموظفيــن ويديــر البنــك العديــد 

ــي  ــد الوبائ ــه حــول التهــاب الكب ــة لموظفي ــة الطبي ــدوات وحمــالت التوعي مــن ن

ــن وغيرهــا  ــة بالتدخي ــة المتعلق ــد والمشــكالت الصحي ــي الجدي ــروس التاج والفي

مــن القضايــا الصحيــة.
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متقدمــة بقيــادة المدربيــن الرياضييــن بالبنــك بدعــم قــوي مــن اإلدارة العليــا.

ــدوري كــرة القــدم بيــن البنــوك،  فــاز فريــق كــرة القــدم الخماســي لبنــك مصــر ب

الــذي يقــام علــى ملعــب كــرة القــدم بنــادي طلعــت حــرب برعايــة محافــظ البنــك 

المركــزي المصــري الســيد طــارق عامــر. وشــهدت بطولــة كــرة القــدم مشــاركة 

عــدد كبيــر مــن البنــوك المصريــة. فــاز فريــق بنــك مصــر بنجــاح بــدوري البطولــة 

ــاراة دون هزيمــة. بعــد مشــاركته فــي 26 مب

- اســتغالل وقت الفراغ

الرحــالت واألنشــطة الترفيهيــة تلهــم الموظفيــن لبــذل قصــارى جهدهــم؛ حيــث 

خــالل  الموظفيــن  والء  وتعميــق  األداء  تســخير  علــى  األنشــطة  هــذه  تعمــل 

ــاًل يصــل إلــى 70٪ مــن قيمــة الرحــالت  ســاعات العمــل. يقــدم بنــك مصــر تموي

الترفيهيــة للموظفيــن وعائالتهــم. ســجلت التكلفــة اإلجماليــة للترفيــه والرحــالت 

37 مليــون جنيــه فــي الســنة الماليــة 2019/2018.

- مزايــا ما بعــد التقاعد

التقاعــد. وبالتالــي، نقــوم  يســعى بنــك مصــر لمكافــأة تفانــي موظفيــه بعــد 

ولوائــح  المصريــة  المحاســبة  لمعاييــر  وفًقــا  دوريــة  اكتواريــة  دراســات  بإجــراء 

ــا  ــا م ــد. ارتفعــت مزاي ــد التقاع ــا بع ــروض م ــم ع ــزي المصــري لتقيي ــك المرك البن

بعــد التقاعــد التــي يقدمهــا بنــك مصــر مــن 34 مليــون جنيــه فــي عــام 2010 إلــى 

890 مليــون جنيــه فــي عــام 2019.

- ثقافــة التقدير الراســخة

يشــكل موظفــو بنــك مصــر نجاحــه الُمســتدام، فــي حيــن يتــم تقديرهــم وتقديــر 

مســاهماتهم. إن االعتــراف بالعمــل الجــاد واإلنجــازات يحفــز الموظفيــن ويدعــم 

قيــم بنــك مصــر نحــو التميــز.

- مزايــا التنقــالت للموظفين

لتعزيــز إنتاجيــة الموظفيــن ، يقــدم بنــك مصــر خدمــات نقــل الموظفيــن لتقليــل 

أوقــات التنقــل.

- الحريــة النقابيــة والمفاوضــة الجماعية

يؤكــد بنــك مصــر التزامــه باحتــرام حقــوق الموظفيــن وفًقــا لمبــادئ الميثــاق 

الجمعيــات  تكويــن  بحريــة  المتعلقــة  والحقــوق  المتحــدة  لألمــم  العالمــي 

والمفاوضــة الجماعيــة. ُيســمح لموظفــي بنــك مصــر بالتفــاوض بشــأن ظــروف 

العمــل بحريــة. يحــق للموظفيــن أيًضــا االنضمــام إلــى نقابــة عماليــة أو تشــكيلها 

أو  الترهيــب  أو  االنتقــام  مــن  خــوف  دون  إليهــا  االنضمــام  عــن  االمتنــاع  أو 

المضايقــة. هــذا باإلضافــة إلــى قدرتهــم علــى إجــراء حــوار بنــاء مــع ممثليهــم 

القانونييــن المختاريــن بحريــة. بالنســبة للموظفيــن الذيــن يمثلهــم إتحــاد معتــرف 

نيــة مــع جميــع هــؤالء  البنــك ملتزًمــا بالمفاوضــة بحســن  بــه قانوًنــا ، يظــل 

الممثليــن.

- مشــاركة بنــك مصر فــي المســؤولية المجتمعية

يســــعى بنــــك مصــــر دائمــــا إلــــى غــــرس قيــــم المســــؤولية المجتمعيــة ليكــــون 

جــــزء يتجـــزأ مـــن شـــعور الموظفيـــن بالـــوالء تجـــاه المجتمـــع. يؤمـــن البنـــك إيمانـــا 

راســـخا بضــــرورة ترســــيخ المســــؤولية المجتمعيــــة بيــــن الموظفيــــن. يعمــل 

دور المســــؤولية المجتمعيــة للشــــركات للموظفيــــن، ســــواء بشــــكل فــــردي أو 

جماعــــي، كحافــــز لزيــــادة مشــــاركة الموظفيــــن وإنتاجيــــة العمــــل الجماعــــي.

ُيــدرك موظفــو بنــك مصــر تماًمــا أن رد الجميــل للمجتمــع أمــر مهــم للغايــة. تــم 

تنفيــذ عــدد مــن البرامــج التطوعيــة للموظفيــن جيــدة التنفيــذ واألنشــطة الخيريــة؛ 

مــن بينهــا حمــالت التبــرع بالــدم، ومبــادرات التلويــن المدرســي ، وتوزيــع الهدايــا 

ــس المصــري،  ــك المالب ــررة لبن ــرع المتك ــى طــالب المــدارس ، وحمــالت التب عل

ــة لمشــاريع البنــك فــي  ــارات الميداني ــم، والزي ــوم اليتي واالحتفــاالت الســنوية بي

المســؤولية المجتمعيــة للشــركات، وحمــالت التبــرع بالمعــدات لمستشــفى أبــو 

الريــش ومستشــفى مدينــة الفيــوم.

احتياطات الســالمة وســط وباء فيروس كورونا

ــه  ــه وعمالئ ــكل مــن موظفي ــة ل ــة وصحي ــة عمــل آمن ــا بيئ يضــع بنــك مصــر دائًم

علــى رأس جــدول أعمالــه. وهكــذا، اتُخــذت بســرعة احتياطــات الســالمة الصارمــة 

وســط وبــاء فيــروس كورونــا. كجــزء مــن مبــادرة »احمــي نفســك احمــي بلــدك«، 

أصــدر بنــك مصــر معاييــر داخليــة وممارســات صحيــة جيــدة للحمايــة مــن العــدوى 

ومنــع الفيــروس مــن االنتشــار. يطبــق بنــك مصــر بصرامــة العديــد مــن اإلجــراءات 

الوقائيــة ضــد الفيــروس التاجــي الجديــد، بمــا فــي ذلــك:

- تدابيــر الســالمة المتعلقــة بمــكان العمل

• إعطــاء تعليمــات لتطهيــر األســطح باســتخدام محاليــل مطهــرة تحتــوي علــى 

الكحــول كل ســاعتين، باإلضافــة إلــى تركيــب موزعــات معقمــات اليــد والتنظيــف 

الــدوري للمصاعــد الرئيســية

• حظــر الممارســات غيــر الصحيــة مثــل مشــاركة األطبــاق والكــؤوس القابلــة 

إلعــادة االســتخدام ، والتــي يتــم اســتبدالها بأكــواب يمكــن التخلــص منهــا

• إعطــاء التعليمــات إلتخــاذ كافــة اإلجــراءات االســتباقية المتعلقــة بنظــام النقــل 

لضمــان ســالمة الســائقين

• تعليــق نظــام الحضــور ببصمات األصابع

• اســتبدال االجتماعــات وورش العمــل فــي الموقــع إمــا عــن طريــق التــداول 

بالفيديــو أو التــداول عــن بعــد

• تــم إغــالق متحــف طلعــت حــرب باشــا للجمهور والجوالت الجماعيــة المحجوزة

الطبيــة  الرعايــة  أيــام باألســبوع لقســم  24 ســاعة ســبعة  توافــر علــى مــدار   •

ــي  ــد اإللكترون ــر البري ــى أي ســؤال عب ــرد الفــوري عل ــاء لضمــان ال ــك واألطب بالبن

الهاتــف. أو 

- تدابيــر الســالمة لجميــع الموظفين

ــداء القفــازات وأقنعــة  • تذكيــر جميــع الموظفيــن بغســل أيديهــم كل ســاعة وارت

الذيــن  وأولئــك  البنــك  فــي  األماميــة  الخطــوط  موظفــي  وخاصــة  الوجــه، 

والفنــادق والمطــارات  المستشــفيات  فــي  النقــود  مــع  يتعاملــون 

ــا  ــروس كورون ــة بفي ــو للتوعي ــد مــن المنشــورات ومقاطــع الفيدي ــم العدي • تقدي

ــة مــن العــدوى لضمــان الوقاي

• قيــاس درجــة الحــرارة واتخاذ كافة اإلجــراءات المطلوبة

- تأميــن ســالمة عمالئنا

ــى اتصــال«  ــق عل ــزل .. اب ــق فــي المن ــه تحــت شــعار »اب ــق بنــك مصــر حملت أطل

بهــدف الترويــج لخدمــات اإلنترنــت والهاتــف المحمــول. كمــا قــرر بنــك مصــر 

إصــدار شــهادته الجديــدة مــن خــالل القنــوات اإللكترونيــة لضمــان بقــاء العمــالء 

مصــر  بنــك  أصــدر  كورونــا.  فيــروس  انتشــار  وســط  أمــان  فــي  والموظفيــن 

تعليمــات صحيــة مختلفــة أثنــاء اســتخدام أجهــزة الصــراف اآللــي ، بمــا فــي ذلــك:

الورقيــة عنــد اســتخدام ماكينــة الصــراف  المناديــل  • اســتخدام المطهــرات و 

ــي اآلل

• الوقــوف علــى مســافة 1-2 متــر على األقــل وتجنب االزدحام

عــالوة علــى ذلــك، يقــدم بنــك مصــر معامــالت أجهــزة الصــراف اآللــي بــدون 

علــى  العمــالء  لتشــجيع  كخطــوة  مصــر،  بنــك  محفظــة  وخدمــات  رســوم 

اســتخدام هــذه القنــوات إلجــراء معامالتهــم بــداًل مــن النقــد. عــالوة علــى ذلــك، 

يحــرص بنــك مصــر علــى اســتقبال العمــالء بمبانيــه التــي تناســب المســاحات 

االزدحــام. لتجنــب  والموظفيــن 

- تحســين الصحة الجســدية

يمتــد رفاهيــة موظفــي بنــك مصــر إلــى مــا هــو أبعــد مــن القضايــا المتعلقــة 

ــا بأهميــة تحســين صحــة ورفاهيــة  بالصحــة والســالمة. يعتــرف بنــك مصــر دائًم

جميــع الموظفيــن وأســرهم. وبالتالــي، يركــز بنــك مصــر علــى إتاحــة الفرصــة 

ــة.  ــة والترفيهي ــة واالجتماعي ــن وعائالتهــم لممارســة األنشــطة الرياضي للموظفي

ــه  ــدة للترفي ــادي القاهــرة الجدي ــادي طلعــت حــرب وأنشــأ ن ــد ن ــك بتجدي قــام البن

والرياضــة.

كمــا قــام بنــك مصــر بتمويــل الــدورات الرياضيــة للموظفيــن واألنشــطة األخــرى 

بمبلــغ 6.15 مليــون جنيــه فــي الســنة الماليــة 2019/2018. ينظــم البنــك بطــوالت 

كــرة القــدم بشــكل متكــرر خــالل شــهر رمضــان الكريــم ، وكذلــك خــالل عطلــة 

ــد شــم النســيم، لتشــجيع الموظفيــن علــى المشــاركة. يتــم تنظيــم بطــوالت  عي

مماثلــة أيًضــا للكــرة الطائــرة وتنــس الطاولــة والشــطرنج وكــرة الســلة والســباحة 

جميــع  فــي  مصــر  بنــك  يشــارك  كمــا  الصــاالت.  كــرة  وألعــاب  واإلســكواش 

خــالل  مــن  المصريــة  للشــركات  الرياضــي  اإلتحــاد  ينظمهــا  التــي  المســابقات 

إشــراك الفــرق الرياضيــة فــي األنشــطة الرياضيــة المختلفــة، حيــث حقــق مراكــز 
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بصمتنا المناخية
خطة العمل بشأن المناخ

اإلحســاس باالنتمــاء للمجتمــع هــو قيمــة عميقــة الجــذور لبنــك مصــر. يســعى البنــك للحــد مــن تأثيــره الســلبي علــى البيئــة دون التقليــل مــن جــودة بيئــة العمــل. 

يشــعر موظفــو بنــك مصــر بالتقديــر فــي بيئــة العمــل اإليجابيــة هــذه، والتــي تؤثــر بشــكل إيجابــي علــى أدائهــم وإنتاجيتهــم. يضمــن بنــك مصــر دائًمــا تخصيــص المــوارد 

بكفــاءة، بمــا فــي ذلــك كفــاءة اســتخدام الطاقــة.

لضمــان األمــن الغذائــي والمائــي، يكثــف بنــك مصــر الجهــود المختلفــة لوقــف فقــدان التنــوع البيولوجــي وحمايــة النظــام البيئــي، مــن خــالل المشــاركة فــي مختلــف 

المبــادرات ورعايــة العديــد مــن الفعاليــات، بمــا فــي ذلــك مؤتمــر األمــم المتحــدة الرابــع عشــر للتنــوع البيولوجــي )COP14( فــي شــرم الشــيخ.

خفــض اســتهالك الطاقــة وإهدار المياه

يســعى بنــك مصــر إلــى ضمــان الوصــول المســتدام لمــوارد الطاقــة والميــاه، كــم أن الحفــاظ علــى الكهربــاء التــزام وطنــي حيــث اســتبدل بنــك 

مصــر أنظمــة الطاقــة التقليديــة بتقنيــات )LED( الموفــرة وأنظمــة التكييــف المتغيــر الحجمــي )VRV( بحلــول نهايــة عــام 2019 تــم اعتمــاد نظــام 

اإلضــاءة )LED( فــي حوالــى 411 فرعــا و45 إدارة مركزيــة عــالوة  علــى ذلــك قــام البنــك بتركيــب األلــواح الشمســية بناديــه االجتماعــي بالقاهــرة 

الجديــدة .كمــا قــام البنــك بتركيــب أنظمــة تكييــف الهــواء )VRV( فــي 239 فرعــا ممــا أدى إلــى توفيــر مــا يصــل إلــى 22٪ فــي الطاقــة فــي كل 

فــرع . كمــا قــام البنــك بتركيــب حساســات اإلشــغال لخفــض اســتهالك الكهربــاء فــي المبنــى اإلداري الجديــد فــي القاهــرة الجديــدة كمــا ســاهم 

ــادة الوعــي  ــة فــي زي ــى مســاندة جهــود الدول ــاه باإلضافــه إل ــة لترشــيد معــدالت اســتهالك المي ــادرة الوطني ــر فــي المب ــك مصــر بشــكل كبي بن

بضــرورة ترشــيد اســتهالك الكهربــاء.

الســالمة كأولوية

يتبنــي بنــك مصــر تركيــًزا اســتراتيجًيا علــي توفيــر مــكان عمــل آمــن وصحــي للموظفيــن كمــا ُيشــرف البنــك علــي جميــع األمــور المتعلقــة 

بالســالمة والصحــة والبيئــة ويضمــن تنفيــذ جميــع االشــتراطات وضمــان عملهــا بشــكل صحيــح. 

ــاء  ــك باســتخدام أنظمــة اإلطف ــق كمــا يقــوم البن ــاء الحري ــق وأنظمــة إطف ــر عــن الحرائ ــك بأنظمــة الكشــف المبك ــع مواقــع البن ــز جمي ــم تجهي ت

ــق  ــة ضــد الحري ــود منظمــة )NFPA( للحماي ــة وك ــة المدني ــزي المصــري وإدارة الحماي ــك المرك ــق المعتمــدة مــن البن ــازات المخمــدة للحري والغ

ويتلقــى الموظفــون تدريبــا مناســبا علــي الســالمة مــن الحرائــق واإلســعافات األوليــة واإلخــالء فــي حــاالت الطــوارئ باإلضافــة إلــي ذلــك يوفــر 

ــة وأدوات أخــري لحمايتهــم مــن أي ضــرر محتمــل. ــة أمــان وأقنعــة واقي البنــك للعامليــن باألمــن الصناعــي أحذي

توســيع نطاق برنامج إعادة التدوير بشــكل مســئول

ــر للســماح للموظفيــن بالتخلــص مــن المــواد وإعــادة اســتخدامها. فــي الوقــت نفســه، يواصــل  يضمــن بنــك مصــر وجــود برامــج إعــادة التدوي

ــة بـــ  ــر خــالل العــام المالــي 2019/2018، مقارن ــا مــن األوراق إلعــادة التدوي ــه نحــو العمليــات الالورقيــة. تــم تمزيــق 166.24 طًن بنــك مصــر تحول

ــا خــالل العــام المالــي 2018/2017. توضــح األرقــام العدديــة المقارنــة أيًضــا نجــاح البنــك فــي تقليــل اســتخدام الــورق بشــكل كبيــر علــى  210 طًن

أســاس ســنوي )تــم تقليــل اســتخدام الــورق بحوالــي 20٪(. يحــرص البنــك علــى اســتخدام المزيــد مــن المــواد المعــاد تدويرهــا والمصنعــة محلًيــا، 

كممارســة بيئيــة فعالــة فــي دعــم النمــو االقتصــادي الوطنــي.

الحد من اســتخدام الورق

قــرر بنــك مصــر التوقــف عــن اســتهالك الــورق، حتــى قبــل التحــول الرقمــي. تــم اتخــاذ خطــوات فعالــة لتقليــص اســتخدام الــورق فــي معظــم 

ــة  ــرات الداخلي ــر والمذك ــن للتقاري ــى الوجهي ــة عل ــد الطباع ــت. تع ــة باإلنترن ــر المتصل ــت وغي ــر اإلنترن ــب والمعامــالت عب ــل المكات ــات داخ العملي

ــد، ومــن  ــل المــواد المطبوعــة المرســلة بالبري ــى خطــوات أخــرى لتقلي ــورق. هــذا باإلضافــة إل ــل اســتهالك ال ــة نحــو تقلي ونســخها خطــوة فعال

ــورق بمقــدار 43.76 طــن. ــة الشــهرية. خفــض بنــك مصــر اســتهالك ال بينهــا كشــوف الحســابات المصرفي

الحد مــن االنبعاثات

يســتهدف بنــك مصــر إجــراءات مناخيــة أكثــر إيجابيــة، حيــث يســاهم بشــكل فعــال فــي تقليــل وتوفيــر خدمــات النقــل الجماعــى لتقليــل اســتخدام 

ــي  ــال ف ــا بشــكل فع ــك أيًض ــر البن ــي مق ــة ف ــن المغلق ــن فــي األماك ــاز. يســاهم حظــر التدخي ــات الغ ــل انبعاث ــي تقلي الســيارات الخاصــة وبالتال

توفيــر مــكان عمــل أفضــل وتقليــل أضــرار التدخيــن الســلبي أيًضــا. علــى نطــاق أوســع، عــزز بنــك مصــر الجهــود الوطنيــة لتقليــل تلــوث الهــواء 

ــل  ــى تقلي ــاث، باإلضافــة إل ــود وورش األث ــغ الجل ــك مصــر األمــوال الالزمــة لنقــل مداب ــاس الحــراري. قــدم بن ــازات االحتب ــزات غ ــط وتركي المحي

الغــاز الناتــج عــن وســائل النقــل مــن خــالل أســتخدام وســائل نقــل مســتخدمة لمــوارد طاقــة منخفضــة االنبعاثــات.
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موردو ومقدمو
الخدمات ببنك مصر

يمتــد التــزام بنــك مصــر بمبــادئ االســتدامة إلــى شــركائه مــن المورديــن ومقدمــي الخدمــات لخلــق مشــاركة فعالــة تجــاه المجتمــع. يقــوم بنــك مصــر باختيــار المورديــن 

وفًقــا ألعلــى المعاييــر حيــث يصطفى البنــك شــركاء يتميــزون بااللتــزام طويــل األجــل، والتفانــي، واالمتثــال ألخالقيــات األعمــال وتعزيــز الشــفافية. يقــوم البنــك 

أيًضــا بإجــراء اســتعالم وفحــص مبدئــي علــى المورديــن قبــل تســجيلهم، هــذا إلــى جانــب بنــاء خطــة إضافيــة لتطبيــق تقييــم مخاطــر المورديــن، واســتهداف اســتمرارية 

األعمــال وعــدم تعطــل ســير األعمال.

ــك مصــر، كمــا ال  ــا لموظفــي بن ــم الهداي ــاع عــن تقدي ــا واالمتن ــوط به ــح والسياســات المن ــد واللوائ ــن والقواع ــع القواني ــزام بجمي ــى مقدمــي الخدمــات االلت يجــب عل

يحــق للمورديــن اإلفصــاح عــن أي معلومــات خاصــة أو ســرية دون أخــذ موافقــة مســبقة مــن قبــل البنــك. كمــا يجــب اإلبــالغ عــن الحــاالت الفعليــة أو المشــتبه فيهــا 

ــن يتعامــل معهــم البنــك. ــن الذي ــن اآلخري ــه أو الموردي ــه أو عمليات ــق ببنــك مصــر أو عمالئ لإلفصــاح أو فقــدان أي معلومــات خاصــة أو ســرية تتعل

ــاء  ــع أرج ــده  فــي جمي ــك تواج ــزز البن ــا يع ــد المســتدام أو الشــراء المســتدام والمســؤول. كم ــن التوري ــار تضمي ــن االعتب ــك مصــر بعي ــذ بن ــاح مشــترك، يأخ ــق نج لتحقي

ــن ومقدمــي الخدمــات. ــة مــن الموردي ــم مــن خــالل شــبكة متنوع العال

ــر  ــا والتــي تشــمل اعتمــاد أفضــل الممارســات والمعايي ــاء قاعــدة المورديــن وُمقدمــي الخدمــات الُموســعة جغرافًي ــر وُأســس للتقييــم خــالل بن يضــع بنــك مصــر معايي

البيئيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة طويلــة األجــل أثنــاء طرحــه منتجاتــه وخدماتــه المصرفيــة فــي الســوق. يعــد مــوردو ومقدمــو الخدمــات ببنــك مصــر امتــداًدا أساســًيا 

لنجاحــه المســتدام، حيــث يركــز بنــك مصــر بشــكل أساســي علــى خلــق شــراكات مســتدامة مــع مجموعــة مختلفــة وواســعة مــن المورديــن  علــى المــدى الطويــل 

والقصيــر.

ــة لتلقــي المنتجــات الصديقــة للبيئــة مثــل المنتجــات  ــد المواصفــات المطلوب ــادي، يركــز بنــك مصــر علــى اســتراتيجية بيئيــة مســؤولة مــع تحدي كجــزء مــن التزامــه الري

القابلــة إلعــادة التدويــر والمنتجــات الموفــرة للطاقــة مــن أجــل التخفيــف مــن أي مخاطــر تشــغيلية علــى البيئــة. عــالوة علــى ذلــك، يقــوم البنــك بإيــالء االعتبــار الكامــل 

ــة المجتمــع مــن خــالل  ــة، يفــي بنــك مصــر بالتزامــه تجــاه تنمي ــق بمســؤوليته المجتمعي ــم المتعل ــه الدائ ــكار وكفــاءة التكلفــة والجــودة األفضــل. تماشــيًا مــع إرث لالبت

ــدة،  ــن، مــع ضمــان ظــروف عمــل جي ــن المحليي ــى الموظفي ــن يعتمــدون بشــكل أساســي عل ــن الذي ــا والموردي ــة العــرض للمنتجــات والخدمــات المصنعــة محلًي أفضلي

إنهــاء عمالــة األطفــال، وتبنــي أفضــل ممارســات الصحــة والســالمة للقــوى العاملــة وهــي جميعهــا مبــادىء يضعهــا بنــك مصــر فــي االعتبــار عنــد الشــراء أو التعامــل 

مــع المورديــن. مــن الجديــر بالذكــر أن بنــك مصــر يولــي اهتمــام بااللتــزام بالســرية وتحقيــق الميــزة التنافســية األخــرى المتعلقــة بمعلومــات التوريــد الخاصــة بالبنــك.

ويحــرص بنــك مصــر علــى أن يتوفــر فــي المورديــن مبــادىء معاملــة الموظفيــن بشــكل إنســاني وااللتــزام بجميــع التشــريعات واللوائــح ذات الصلــة. كمــا يجــب علــى 

ــة الســليمة. ــادئ إدارة البيئي ــن كذلــك تطبيــق مب الموردي

يحتفــظ بنــك مصــر بالحــق فــي التحقــق مــن امتثــال المورديــن لقواعــد الســلوك المهنــي واألخالقــي التــي يتبعهــا البنــك. ُيطلــب مــن كل مــن المورديــن والمقاوليــن 

ــة حــدوث مخالفــة، يحــق للبنــك اتخــاذ أي  ــة قواعــد الســلوك. فــي حال ــادئ المحــددة فــي مدون ــن والمب ــال للقواني ــات االمتث ــع الســجالت الالزمــة إلثب االحتفــاظ بجمي

ــراه مناســًبا لمعالجــة الموقــف. إجــراء ي

وفيمــا يلــي المبــادئ اإلرشــادية الســتة للموردين والمقاوليــن للعمل بطريقة مســئولة:

ال لعمالــة األطفال:

ال ُيســمح لمــوردي البنــك بتوظيف األطفال.

المعاملة اإلنســانية:

يجــب علــى المورديــن توفيــر مــكان آمــن للعمــل ال يتعرض فيــه العاملون للمعاملة القاســية أو الالإنســانية.

ال تمييــز علــى أســاس العرق أو الدين:

يجــب علــى المورديــن توفيــر مــكان آمــن ال يتعــرض فيــه العاملــون للمضايقــات أو المعاملة الالإنســانية على أســاس العرق أو الدين.

حمايــة البيئة:

يجــب علــى المورديــن الحــد مــن االنبعاثــات والعمــل وفــق نظم صديقــة للبيئة لضمان تحقيق االســتدامة.

المــواد الخطرة:

يجــب علــى المورديــن ضمــان المناولــة اآلمنة والتخلــص من أي مواد خطرة.

اســتخدام تكنولوجيــات آمنة:

يفضــل البنــك اســتخدام تكنولوجيــات جديــدة متقدمة صديقــة للبيئة.
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تطوير
المجتمع

تتمثــل المهمــة األولــى واألهــم لبنــك مصــر فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة واالزدهــار فــي المجتمــع المصــري. لتحقيــق هــذه األولويــة، تســاهم اســتراتيجية التنميــة 

المســتدامة لبنــك مصــر فــي جوهرهــا بشــكل كامــل فــي تعزيــز الرخــاء المشــترك لجميــع األفــراد فــي المجتمــع. وبالتالــي، فــإن القضــاء علــى الفقــر، والحــد مــن عــدم 

المســاواة، وتمكيــن المــرأة هــي محــاور رئيســية فــي اســتراتيجية عمــل بنــك مصــر. نظــًرا ألن النهــج المصرفــي المســؤول عنصــر أصيــل فــي قيمــه األساســية، يعمــل 

بنــك مصــر باســتمرار علــى تكثيــف جهــوده لتحقيــق التنميــة المســتدامة نحــو نمــو أكثــر شــمواًل.

فــي هــذا الصــدد، يســعى بنــك مصــر دائًمــا إلــى توفيــر حلــول للتحديــات التــي تواجــه المجتمــع علــى المــدى الطويــل، وأيًضــا تلبيــة احتياجــات المجتمــع المتزايــدة 

باســتمرار. ولتحقيــق هــذا الهــدف بشــكل أفضــل، يقــوم بنــك مصــر بالتــوازي مــع عملــه التقليــدي باالهتمــام بالعمــل الخيــري والعمــل التطوعــي ومبــادرات المســؤولية 

ــا.  ــذي تشــهده مصــر حالًي ــة االزدهــار والنمــو االقتصــادي ال ــا األساســية مــن أجــل دمــج الشــرائح المحرومــة فــي المجتمــع ضمــن موج ــة للشــركات بقيمه المجتمعي

فــي إطــار الشــمول المالــي، يســعى البنــك لتشــجيع المواطنيــن علــى تنميــة المجتمــع مــن خــالل تمويــل المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر، ودعــم 

ــا فــي المجتمــع. ــر احتياًج ــات األكث ــة، للفئ ــة الصحي ــد والرعاي ــم الجي ــى التعلي ــة، وتحســين الوصــول إل ــة التحتي ــر البني ــة، تطوي ــاء المالي ــة لتخفيــف األعب المــرأة الُمعيل

يهتــم البنــك دائًمــا بدعــم الفئــات األكثــر احتياًجــا  فــي المناطــق الريفيــة. ويعمــل البنــك علــى توفيــر الطاقــات البشــرية والمــوارد الماديــة وبنــاء الشــراكات المســتمرة 

ــك مصــر  ــر مباشــر مــن خــالل مؤسســة بن ــك أو بشــكل غي ــل البن ــة للمجتمــع بشــكل مباشــر مــن قب ــذ البرامــج التنموي ــم تنفي ــة. يت ــز الطبي ــر المــدارس والمراك لتطوي

ــه التنمــوي. ــي ذات التوج ــة ومؤسســات المجتمــع المدن ــر الربحي ــات غي ــاون مــع المؤسســات والجمعي ــك بالتع ــة المجتمــع، وذل لتنمي

مبادرات مجتمعية من أجل مستقبل أفضل

قــام بنــك مصــر برعايــة وإطــالق برامــج ومبــادرات تهــدف إلــى تمويــل المشــاريع الصغيــرة فــي القــرى األكثــر احتياًجــا فــي جميــع أنحــاء البــالد بالتعــاون مــع المؤسســات 

ــري، تحــت شــعار  ــداء(. يعــد نهــج بنــك مصــر الخي ــة )الن ــة المتكامل ــة للتنمي ــة، والمؤسســة المصري ــة األورمــان الخيري ــر، وجمعي ــل مؤسســة مصــر الخي ــات مث والجمعي

ــا علــى التطــوع  ــه. ويشــجع دائًم ــكل فئات ــرد الجميــل للمجتمــع ب ــه ل ــا فــي اســتراتيجيته، التــي ُتلهــم موظفي ــاة كريمــة« هــو نهــج متكامــل تماًم »حــق المواطــن فــي حي

وجمــع التبرعــات لدعــم ازدهــار المجتمــع فــي مصــر.

ــدرة  ــا فــي إطــالق مشــاريع ُم ــر احتياًج ــح لدعــم األســر األكث ــر الهادفــة للرب ــات غي ــا رئيســًيا، مــع عــدد مــن المؤسســات والجمعي ــا مالًي ــه كياًن يتعــاون بنــك مصــر بصفت

ــد فــي المســؤولية المجتمعيــة، فــإن إجمالــي نفقــات بنــك مصــر علــى أنشــطة المســؤولية المجتمعيــة يصــل إلــى حوالــي 760 مليــون  للدخــل. تماشــيًا مــع دوره الرائ

جنيــه فــي عــام 2019، مقابــل 600 مليــون جنيــه فــي عــام 2018.   

مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع

خطوة نحو ازدهار المجتمع

يمتــد دور بنــك مصــر فــي تنميــة المجتمــع مــن خــالل العمــل التنمــوى والعمــل التطوعــي وأنشــطة المســؤولية المجتمعيــة الفعالــة وقــد أنشــأ البنــك مؤسســة بنــك 

ــر هادفــة للربــح عــام 2007 مســجلة لــدى وزارة التضامــن االجتماعــي لضمــان نطــاق أوســع مــن ممارســات التنميــة المســتدامة  مصــر لتنميــة المجتمــع كمؤسســة غي

ــا. ــة التــي تنهــض بمجتمعن اإليجابي

تعتبــر مؤسســة بنــك مصــر لتنميــة المجتمــع عامــاًل محفــًزا للمســؤولية المجتمعيــة للشــركات حيــث يتخــذ البنــك شــعار »نعمــل مًعــا مــن أجــل خيــر بلدنــا« كالتــزام 

ــة،  باإلضافــة إلــى  ــة  الشــاملة المســتدامة مــن خــالل البرامــج التعليميــة والصحيــة واالقتصادي عميــق الجــذور فــي األســاس. تســاهم المؤسســة فــي تحقيــق التنمي

ــة. ــرأة المعيل ــن الم ــرى وتمكي ــاة لســكان العشــوائيات والق ــي لتحســين فــرص الحي ــل االجتماع مشــروعات التكاف

وتحقــق المؤسســة أهدافهــا مــن خــالل المســاهمة فــي مشــروعات تنمويــة يتــم تنفيذهــا ذاتيــًا مــن خــالل المؤسســة أو مــن خــالل شــركاء متخصصيــن مــن الجمعيــات 

األهليــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي المعنيــة بالتنميــة.

تقبــل المؤسســة التبرعــات مــن داخــل وخــارج مصــر، ومــن جميــع األفــراد الراغبيــن فــي المســاهمة فــي األعمــال الخيريــة، ومبــادرات التنميــة مــن خــالل حســابات 

المؤسســة المختلفــة بفــروع بنــك مصــر وهــى حســابات المشــروعات العامــة والــزكاة والصدقــة الجاريــة والُعشــور، كمــا ُيخصــص بنــك مصــر أمــوااًل ســنوية مــن صافــي 

ــة المختلفــة.  ــه فــي أنشــطة المؤسســات التنموي أرباحــه مســاهمًة من
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أهداف بنك مصر لإلستدامة

مدخرات  استثمار  خالل  من  مصر  في  االقتصادي  النمو  وتيرة  دفع  هي  مصر  لبنك  والُعليا  األولى  المهمة  كانت  تأسيسه،  منذ 
المصريين. وهكذا ظلت جهود بنك مصر حجر الزاوية في مختلف الخطط الوطنية نحو تطورات طويلة األمد، كان آخرها في التزامها 

برؤية مصر 2030. ُيظهر بنك مصر دائًما التزاًما كاماًل تجاه كل جهد موجه نحو التنمية لتعزيز النمو االقتصادي للدولة.

النمــو االقتصــادي ... مهمــة بنــك مصر األولى

يلعب بنك مصر دوًرا أساسًيا للحفاظ على مجتمع سلمي وشامل باعتباره جهة فاعلة وخاضعة للمساءلة ومن ضمن هذا اإلطار، 
شارك رئيس مجلس إدارة بنك مصر في منتدى أسوان للسالم والتنمية المستدامة في أفريقيا.

الســالم والعدل و المؤسســات الراسخة

يضع بنك مصر دائًما أهدافه لمستقبل واعد وسبل عيش مستدامة و في هذا الصدد، يعزز بنك مصر نشاط النظام البيئي لريادة 
األعمال ويعزز إمكانات التوظيف أيًضا. يمتد دوره أيًضا ليشمل دعم الفئات الضعيفة، بما في ذلك الفقراء والمحرومين.

التخفيــف مــن حدة الفقر بكل أشــكاله

للقضاء  الوطنية  الصحية  الحمالت  بنك مصر في  للجميع. يشارك  تجاه ضمان حياة صحية ورفاهية  التزاًما كاماًل  بنك مصر  يظهر 
بنك  يدعم  بالكامل،  الهدف  هذا  ولتحقيق  الصحية.  الرعاية  خدمات  إلى  الوصول  منها وضمان  الوقاية  يمكن  التي  األمراض  على 

مصر أيًضا جهوًدا تطوعية كبيرة، باإلضافة إلى دعم األنشطة الرياضية المختلفة.

الصحــة الجيــدة من أجــل مجتمع مزدهر

الهدف شرًطا أساسًيا  المالية، فلذلك يعد هذا  الشامل والُمنصف ومحو األمية  الجيد  التعليم  يعطي بنك مصر األولوية لضمان 
للتنمية المستدامة في عصر التحول الرقمي السريع. كما بذل البنك أيضا جهوًدا كبيرة لضمان حصول الجميع على تعليم جيد.

جــودة التعليــم .. عامــل أساســي للتنمية

وكذلك  عملياته،  جوانب  جميع  في  الطاقة  وكفاءة  الموارد  تعزيز  خالل  من  مستدام  وإنتاج  استهالك  نموذج  مصر  بنك  يفرض 
المشاركة في تعزيز الجهود ذات الصلة والمشاريع للحفاظ على أسلوب حياة يستفيد به األجيال القادمة.

االســتهالك واإلنتاج المســتدامان

على  النساء،  خاصة  الضعيفة،  الفئات  تمكين  يحتضن  مصر  بنك  فإن  الوطنية،  الجهود  قمة  علي  الجنسين  بين  المساواة  أن  بما 
والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  دعم  في  قيادي  دور  مصر  بنك  لدي  شمولية.  أكثر  مجتمع  نحو  مساعيه  خالل  من  واسع  نطاق 

ومتناهية الصغر التي تقودها النساء واالستفادة من تمثيل المرأة في جميع أقسامها.

مجتمع شــمولي بدون عدم مســاواة

البيئة. كما لعب  البيئي وحماية  النظام  تعزيز  بنك مصر بطريقة مميزة في  القادمة، ساهم  آمن، وأفضل لألجيال  لخلق مستقبل 
إلى  باإلضافة  هذا  البيولوجي،  التنوع  على  والحفاظ  المناخ  تغير  وكبح  البيئة  لحماية  الدولية  المبادرة  في  هاًما  دوًرا  مصر  بنك 

االعتماد على مبدأ استهالك الموارد المسؤول.

خطة العمل بشــأن المناخ واالســتهالك المســؤول ... مســتقبل أفضل

يعمل بنك مصر باستمرار على تعزيز جودة الحياة من خالل مساهماته في بناء مدن شاملة وآمنة ومستدامة. يلعب بنك مصر دوًرا 
رائًدا بكونه كيان مالي يقدم خدمات السكن بأسعار معقولة. هذا باإلضافة إلى الترويج للتراث من خالل حماية المباني الثقافية.

المــدن والمجتمعات المســتدامة

منذ إنشائه، قاد بنك مصر التحول المبتكر في القطاع المصرفي، كما يتبنى البنك أحدث االبتكارات لتقديم أفضل تجربة للعمالء. 
التحتية في مختلف القطاعات. البنية  كما يساهم في إنشاء مشاريع ضخمة لتطوير 

الصناعــة ... االبتــكار ... البنيــة التحتيــة

الفقر  التي تعيش تحت خط  الفقيرة والقرى  الفقر من خالل توفير مسارات لالزدهار لسكان األحياء  يعمل بنك مصر للقضاء على 
سبل  لضمان  بكثير  ذلك  من  أبعد  هو  ما  إلى  الهدف  هذا  ويمتد  الفقر  على  للقضاء  االجتماعي  تأثيره  مصر  بنك  صاغ  الرسمي. 

المستدامة. العيش 

مًعــا للقضــاء على الجوع

المجتمعية والتنمية االجتماعية واالقتصادية. التعبئة  بإقامة شراكات محلية ودولية لدعم  يلتزم بنك مصر 

الشــراكات من أجل األهداف

القضاء 
علــى الفقر

السالم والعدل 
والمؤسســات القوية

العمــل الالئق 
ونمــو االقتصاد

الصحــة الجيدة 
والرفاه

لتعليم  ا
الجيد

االستهالك 
واإلنتاج المســؤوالن

عقد الشــراكات 
لتحقيــق األهداف

القضــاء التام 
الجوع على 

الصناعــة واالبتكار
والهياكل األساســية

مــدن ومجتمعات 
محلية مســتدامة

العمل 
المناخي

المساواة 
بين الجنســين
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يهــدف بنــك مصــر إلــى االلتــزام بالمســاهمة فــي رفاهيــة ورخــاء المجتمــع مــن خــالل تعزيــز 
الشــمول المالــي ودعــم الشــركات الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر وتمكيــن المــرأة 
التــي تؤسســها الســيدات لضمــان نمــو اقتصــادي  التمويــل للمشــاريع  مالًيــا وإيجــاد ســبل 
وتحقيــق قيمــة مضافــة. كمــا يســعى بنــك مصــر َجاِهــًدا إلــى إنشــاء نظــام بيئــي وتأســيس 
ثقافــة راســخة لريــادة األعمــال  والدفــع بأهــداف التنميــة المســتدامة  فــي جميــع أنحــاء البــالد.

تحقيق الرخاء المجتمعي المستدام
أولوية بنك مصر الرئيسية والمستمرة

يلتــزم بنــك مصــر ببنــاء اقتصــاد متــوازن وشــامل قائــم علــى المعرفــة والتنافســية لخلــق قيمــة مضافــة وتوفيــر فــرص عمــل منتجــة. ويعتمــد البنــك نهًجــا قائًمــا علــى 
مبــدأ أن لجميــع المواطنيــن الحــق فــي حيــاة كريمــة، ويلعــب دوًرا متكامــاًل فــي دعــم المجتمــع لتحســين مســتويات المعيشــة وتحقيــق االزدهــار االقتصــادي.

يســتهدف بنــك مصــر القضــاء علــى الفقــر وتوفيــر فــرص لحيــاة أفضــل لســكان األحيــاء والقــرى التــي تعيــش تحــت خــط الفقــر، وذلــك تزامًنــا مــع تنفيــذ رؤيــة الدولــة 
الشــاملة للقضــاء علــى الفقــر المدقــع بحلــول عــام 2030 وتعزيــز الرخــاء المجتمعــي.

الشــمول المالي 

ــوي فــي  ــي دور حي ــة المســتدامة والرخــاء المجتمعــي. يلعــب الشــمول المال ــة التنمي ــز عملي ــارز فــي تعزي ــي ودوره الب ــك مصــر بمــدى أهمية الشــمول المال يؤمــن بن
تحقيــق العديــد مــن أهــداف التنميــة المســتدامة التــي تشــمل القضــاء علــى الفقــر وخلــق فــرص العمــل وتعزيــز الحــق فــي التعليــم والرعايــة الصحيــة. ويهتــم البنــك 
ــرة  ــات المهمشــة والفقي ــة للفئ ــى الخدمــات المصرفي ــادرات التــي تســتهدف إتاحــة الحصــول عل ــات والمب ــد مــن اآللي ــي مــن خــالل العدي بنشــر ثقافــة الشــمول المال
وضــم أكبــر شــريحة ممكنــة مــن العمــالء للقطــاع المالــي الرســمي، وبــرزت أهميــة مؤسســات التمويــل متناهــي الصغــر لتصبــح العًبــا رئيســًيا ضمــن منظومــة 
الشــمول المالــي لرفــع معــدل التثقيــف المالــي وتوعيــة الفئــات التــي تعمــل خــارج المنظومــة الرســمية للدولــة بكافــة الخدمــات المصرفيــة المتاحــة وهــو مــا ينعكــس 

ــة. ــادة الناتــج المحلــي اإلجمالــي للدول ــا علــى االقتصــاد القومــي وزي إيجاًب

• تمكيــن الشــباب لتدعيــم الشــمول المالي

يحــرص بنــك مصــر علــى دعــم مبــادرات الشــمول المالــي والتحــول تدريجًيــا إلــى 
مجتمــع أقــل اســتخداًما للنقــد عبــر نشــر ورعايــة أنشــطة التثقيــف المالــي التــي 

تشــمل الجــوالت والنــدوات وورش عمــل.

- دمــج الشــباب والفئــات التــي ال تتعامــل مــع البنــوك خــالل أســبوع الشــمول 
المالــي

- إتاحــة العديــد مــن المنتجــات والخدمــات المصرفيــة المتنوعــة التــي تســتهدف 
شــباب، والتــي تشــمل إصــدار  بطاقــة مدفوعــة مقدًمــا )BM Teens(  وبطاقــة 

الخصــم فــوري )BM Card( والبطاقــة الثالثــة  )GO Card( للشــباب. 

لفتــح  أدنــى  حــد  وبــدون  مصاريــف  بــدون  الجــدد  للعمــالء  حســابات  فتــح   -
ــادرة البنــك المركــزي “حســاب مصرفــي لــكل مواطــن” الحســابات فــي إطــار مب

- إطــالق حســاب توفيــر جديــد لدعــم صغــار المدخريــن، تحــت مســمى “تحويشــة 
بزيــادة”

- المشــاركة فــي اليــوم العربــي للشــمول المالــي وأســبوع الشــمول المالــي 
ــز معرفتهــم  ــي الرســمي وتعزي ــات المجتمــع فــي النظــام المال إلدمــاج كافــة فئ

باألمــور الماليــة

• التمكين االقتصادي للمرأة لتحقيق التنمية المستدامة

وقــع بنــك مصــر اتفاقيــة تعــاون مــع مؤسســة التمويــل الدوليــة لتقديــم الخدمــات 
المصرفيــة لدعــم رائــدات األعمــال. وتســتهدف االتفاقيــة دعــم الشــركات التــي 
تقودهــا النســاء ضمــن مجموعــة الخدمــات المصرفيــة للمؤسســات الصغيــرة 
والمتوســطة. ُيَنفــذ المشــروع فــي إطــار برنامــج »أبطــال الخدمــات المصرفيــة 
للنســاء« لمؤسســة التمويــل الدوليــة فــي منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا 

وإحــدى الجهــات المانحــة المدعومــة مــن أمانــة الدولــة للشــؤون االقتصاديــة فــي 
سويســرا وبرنامــج الخدمــات المصرفيــة العالميــة للنســاء التابــع لمؤسســة التمويــل 

الدوليــة.

النمــو  قاطــرة   ... الصغــر  ومتناهيــة  والمتوســطة  الصغيــرة  المشــروعات   •
المســتدامة التنميــة  لتحقيــق  االقتصــادي 

يلعــب بنــك مصــر دوًرا رائــًدا فــي تعزيــز االســتدامة والشــمول المالــي والنمــو. 
ويولــي البنــك اهتماًمــا كبيــًرا لدعــم المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة 
ــدة ودفــع  ــق فــرص عمــل جدي ــي تســاهم فــي خل الصغــر والشــركات الناشــئة، الت
ــادة معــدالت الدخــل  ــة والفقــر، باإلضافــة إلــى زي ــاج والحــد مــن البطال ــة اإلنت عجل

ــم بمــرور الوقــت.  ــى الصحــة والتعلي ومخصصــات إنفــاق األســرة عل

الصغيــرة  المشــروعات  أصحــاب  دعــم  علــى  مصــر  بنــك  حــرص  مــن  انطالًقــا 
والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر، قــام البنــك بزيــادة حجــم القــروض الممنوحــة 
عــدة مــرات خــالل الســنوات الثــالث الماضيــة، وذلــك اتســاًقا مــع توجهــات البنــك 

المصــري.  المركــزي 

الصغيــرة  المشــروعات  لدعــم  وبروتوكــوالت  مبــادرات  عــدة  بنــك مصــر  أطلــق 
بمــا فــي ذلــك: الصغــر،  والمتوســطة ومتناهيــة 

- مبادرة “رواد النيل” من البنك المركزي

يشــارك بنــك مصــر فــي المبــادرة القوميــة “رواد النيل” لدعم المشــروعات الصغيرة 
والمتوســطة، بمــا يتوافــق مــع اســتراتيجيته الراميــة إلــى تعزيــز التعــاون وخلــق بيئــة 

مواتيــة لثقافــة ريــادة األعمال.

تــم إطــالق مبــادرة رواد النيــل كمبــادرة وطنيــة لريــادة األعمــال واألنشــطة المبتكــرة، 
وتعزيــز التعــاون وخلــق بيئــة مواتيــة لثقافــة ريــادة األعمــال. شــارك بنــك مصــر 
ــادة األعمــال  ــد فــي تســخير ري ــه جــزًء مــن دورهــا الرائ ــل بكون ــادرة رواد الني فــي مب
المصريــة، ودعــم رواد األعمــال الشــباب الواعديــن، واالنطــالق بإمكاناتهــم غيــر 

ــن: ــر المســارين التاليي ــك عب الُمســتغلة، وذل

1- بيوت التصميم

تــم إنشــاء بيــوت التصميــم فــي عــدد مــن الجامعــات المختــارة بعنايــة )جامعــة النيــل، 
ــا والنقــل البحــري، جامعــة عيــن شــمس،  ــوم والتكنولوجي ــة للعل ــة العربي األكاديمي
جامعــة األزهــر، جامعــة قنــا(. تعتبــر بيــوت التصميــم الجديــدة هــي األولــى مــن 

نوعهــا فــي مصــر، وتهــدف إلــى تقويــة الروابــط بيــن الجامعــات ومجموعــة واســعة 
مــن الصناعــات. تقــدم خدمــات االستشــارات والتصميــم والنمــاذج األوليــة. كمــا 
تقــدم البيــوت أحــدث برامــج المحــاكاة ودورات التدريــب التفاعلــي، وورش عمــل 
عمليــة للشــركات الناشــئة والصغيــرة والمتوســطة، ممــا توفــر أســاس موثــوق 

ــر التكلفــة وضمــان الجــودة. لتقدي

2- خدمات تطوير األعمال 

تتمثــل فــي الخدمــات الُمقدمــة لدعــم المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة 
الصغــر وكذلــك رواد األعمــال، وتزويدهــم بالخدمــات غيــر الماليــة التــي تُمكنهــم من 
الحصــول علــى التمويــل والتواصــل مــع جميــع الخدمــات ومقدمــي تطويــر األعمــال. 
ــر األعمــال  فــي ثالثــة فــروع )فــرع مدينــة  قــام بنــك مصــر بتفعيــل خدمــات تطوي
الســادات محافظــة المنوفيــة؛ فــرع دميــاط الجديــدة محافظــة دميــاط، فــرع عطــون 
محافظــة األقصــر(، وفــي هــذا الصــدد يتــم تقديــم العديــد مــن الخدمــات بمــا فــي 
ذلــك؛ توليــد أفــكار لألعمــال الجديــدة، خدمــة التســجيل والترخيــص، خدمــات دراســة 
الجــدوى، تســهيل الوصــول إلــى التمويــل والتحليــل المالــي وخدمــات التقييــم، 
التواصــل مــع البائعيــن واألســواق المســتهدفة، تبــادل المنتجــات والخدمــات ونشــر 
البيانــات المتاحــة والمعرفــة عــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة مــن خــالل منصة 

المشــروع والتدريــب والقــدرات فــي مصــر، وكذلــك خدمــات البنــاء والــورش.

- مبادرة “طور مشروعك، ادعم بلدك” 

أطلــق بنــك مصــر مبــادرة “طــور مشــروعك، ادعــم بلــدك” لدعــم عمالئــه فــي 
قطــاع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة مــن خــالل تنظيــم برامــج تدريبيــة بالتعــاون 
مــع المعهــد المصرفــي المصــري فــي مختلــف محافظــات مصــر. بــدأت المرحلــة 
األولــى فــي محافظــة القاهــرة. وتهــدف المبــادرة إلــى تشــجيع الشــباب علــى إقامــة 
مشــاريع صغيــرة ومتوســطة وتعميــق ثقافــة ريــادة األعمــال، وإدخــال أســاليب 
فعالــة فــي التعامــل مــع البنــوك لتلبيــة احتياجاتهــم التمويليــة، وتطويــر المهــارات 
الفنيــة المطلوبــة لقــادة األعمــال، ومناقشــة المشــكالت التــي تواجــه العمــالء فــي 
ــة مــن رأس المــال  ــى أقصــى اســتفادة ممكن ــؤدي إل مشــاريعهم القائمــة، ممــا ي

المســتثمر وتقليــل المخاطــر.

- تشجيع مبادرات الحرف اليدوية 

الصغيــرة  الشــركات  قطــاع  مــن  يتجــزأ  ال  كجــزء  اليدويــة  الصناعــات  تســاهم 
والمتوســطة بشــكل رئيســي فــي النمــو االقتصــادي واالســتدامة البيئيــة. لذلــك، 
ــك مصــر  ــام بن ــات. ق ــم هــذه الصناع ــا لدع ــادرة دائًم ــام المب ــك مصــر زم ــذ بن يأخ
برعايــة العديــد مــن المعــارض الداعمــة لتنميــة بيئــة ريــادة األعمــال فــي مصــر لدعــم 
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ــة الصغــر.  ــرة والمتوســطة ومتناهي ــة المشــروعات الصغي ــة لتنمي الجهــود الوطني
وتوفــر هــذه المعــارض فــرص فريــدة للعارضيــن لعــرض مواهبهــم، باإلضافــة إلــى 

ــراث، ومــن بيــن هــذه المعــارض: الحفــاظ علــى الت

1- قــام بنــك مصــر برعايــة معــرض »ديارنــا« أكبــر معــرض للحــرف اليدويــة والحــرف 
التقليديــة الــذي يقــام تحــت رعايــة وزارة التضامــن االجتماعــي.

2- نظــم بنــك مصــر بالتعــاون مــع مؤسســة بنــك مصــر لتنميــة المجتمــع معــرض 
ــة،  ــا خــالل الســنوات الماضي ــم دعمه ــي ت ــات الت ــة للجمعي شــهري للحــرف اليدوي
حيــث يدعــم المعــرض الصناعــات الحرفيــة اليدويــة، وكذلــك يربــط موظفــي البنــك  

بــدوره  المجتمعــي نحــو الفئــات الُمســتهدفة.

 L’Artigiano“ ،3- قــام بنــك مصــر برعايــة أحــد أرقــى المعــارض الفنيــة فــي العالــم
in Fiera” و الــذي تــم عقــده فــي مدينــة ميالنــو فــي ايطاليــا، وكانــت مصــر ضيفــة 
الشــرف لهــذا المعــرض، حيــث ســاهمت رعايــة هــذا المعــرض فــي توســيع نطــاق 
القيــم الراســخة فــي مهمــة بنــك مصــر؛ الــذي يدعــم صناعــة الحــرف اليدويــة مــن 

خــالل بوابــة عالميــة.

- تقوية روح ريادة األعمال

للعــام الثالــث علــى التوالــي، يســعى بنــك مصــر إلــى إظهــار األيديولوجيــة الخاصــة بــه 
فــي حمالتــه اإلعالنيــة لتمجيــد إرثهــا ونشــر األمــل والتفاؤل والحماس فــي المجتمع.

فــي عــام 2017، أطلــق بنــك مصــر حملــة تســويقية كاملــة قائمــة علــى األســباب 
ــة األهــداف التشــغيلية  ــاوز رســالة الحمل ــوان “طلعــت حــرب راجــع”. تتج تحــت عن
الصغيــرة والمتوســطة  المشــاريع  إنشــاء  علــى  الشــباب  العاديــة. فهــي تشــجع 
ــة فــي  ــم االقتصــاد والمســاهمة فــي التقــدم الشــامل لألمــة. نجحــت الحمل لدع
زيــادة مشــاركة الشــباب فــي النظــام البيئــي لريــادة األعمــال، وتعزيــز فــرص العمــل 
ومكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية. وتقديــًرا لجهــود بنك مصــر، أصــدرت وزارة الخارجية 

ــًرا لــدور البنــك الكبيــر فــي مكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية. ــا تقدي ــا صحفًي بياًن

فــي عــام 2018، قــرر البنــك نقــل هــذه الحملــة إلــى المســتوى التالــي، مــن خــالل 
إطــالق حملــة “أنــت تقــدر”. كان للحملــة صــدى كبيــر خــالل موســم رمضــان، بنــاء 

علــى إحصائيــات المشــاهدة، ورجــع الصــدى عــن الحملــة.

فــي عــام 2019، قــرر البنــك أن يكــون إعالنــه “أنــا ابــن مصــر”  وهــي ترجمــة حرفيــة 
ــك مصــر فــي  ــك المصــري األول. ليوضــح اإلعــالن مهمــة بن ــك نفســه؛ البن للبن

تمكيــن مختلــف شــرائح المجتمــع عبــر مشــاهد االعــالن.

- الشراكة من أجل التنمية 

كمــا شــارك بنــك مصــر فــي العديــد مــن المبــادرات والبرامــج لدعــم المشــاريع 
الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر، بالتعــاون مــع عــدد مــن المنظمــات 

الدوليــة والجهــات الحكوميــة، بمــا فــي ذلــك:

- اتحاد الصناعات المصرية

يهــدف بنــك مصــر مــن خــالل البرنامــج دعــم الشــركات الصغيــرة والمتوســطة 
وتعزيــز الصــادرات. قــدم بنــك مصــر لألعضــاء باتحــاد الصناعــات المصريــة التمويــل 
الــالزم، تماشــًيا مــع مبــادرة البنــك المركــزي المصــري، بفائــدة متناقصــة صغيــرة 

ــن 5٪ و ٪7. ــراوح بي بمعــدل يت

- وزارة التنمية المحلية )مشروعك(

ــل  ــة فــي برنامــج “مشــروعك” لتموي ــة المحلي شــارك بنــك مصــر مــع وزارة التنمي
المشــاريع الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر مــن خــالل نظــام النافــذة الواحــدة المتــاح فــي 
الوحــدات المحليــة فــي جميــع أنحــاء مصــر والبالــغ عددهــا 308 وحــدة. امتــد حضــور 
بنــك مصــر إلــى 238 وحــدة تمثــل )77٪(، وذلــك اعتبــاًرا مــن 26 مــارس 2015. زاد عدد 
ــل فــي  ــى 121000 عمي ــرة والمتوســطة إل العمــالء فــي محفظــة الشــركات الصغي

يونيــو 2019، مقارنــة بـــ 85000 عميــل فــي يونيــو 2018، بنســبة زيــادة ٪41.

- وزارة التجارة والصناعة )منطقة الروبيكي الصناعية(

يســعى بنــك مصــر إلــى دعــم أصحــاب المدابــغ الصغيــرة والمتوســطة، علــى وجــه 
التحديــد المتواجــدة فــي منطقــة مجــرى العيــون. يســهل بنــك مصــر وصــول المدابغ 
إلــى بيئــة عمــل أفضــل وأكثــر صحــة. حيــث عانــت المدابــغ فــي منطقــة مجــرى 
ــة،  ــة ونقــص النظاف ــم القمام ــك تراك ــي ذل ــا ف ــق، بم ــون مــن تدهــور المراف العي

ــاء. واالنقطــاع المتكــرر للغــاز والكهرب

- شركة مدينة األثاث بدمياط )مدينة األثاث بدمياط(

يقــوم البرنامــج علــى دعــم تطويــر مدينــة األثــاث بدميــاط والشــركات الصغيــرة 
والمتوســطة العاملــة فــي مجــال صناعــة األثــاث. يهــدف المشــروع الوطنــي إلــى 
خلــق أكثــر مــن 25000 فرصــة عمــل مباشــرة وغيــر مباشــرة. قــام البنــك بترتيــب 
قــرض بقيمــة 1.5 مليــار جنيــه لتطويــر المدينــة، ووقــع بروتوكــول تعــاون لتمويــل 

ــاث فــي مصــر. ــة األث ــث صناع ــر وتحدي ورش تطوي

- نقابة الصيادلة المصريين 

ــادرة  ــة. فــي ضــوء مب ــى الصيدل ــى دعــم المشــاريع القائمــة عل يهــدف البرنامــج إل
البنــك المركــزي المصــري، يمــول بنــك مصــر الصيادلــة لدعــم الحــق فــي الرعايــة 

ــى القــروض الممنوحــة. ــغ 5٪ عل ــدة منخفــض يبل ــة، بمعــدل فائ الصحي

- جنرال إلكتريك للرعاية الصحية 

يســتهدف البنــك دعــم تمويــل المستشــفيات والعيــادات لشــراء المعــدات الطبيــة 
ــة  ــول تمويلي ــك مصــر حل ــر بن ــة. يوف ــة الصحي ــك للرعاي ــرال إلكتري ــة مــن جن الحديث
مبتكــرة تســاعد العيــادات والمستشــفيات الناشــئة لتطويــر وتوســيع أعمالهــم، 
وبالتالــي توفيــر رعايــة صحيــة أفضــل لمزيــد مــن المرضــى فــي جميــع أنحــاء مصــر.

- بيتي مصر

ــوا عقــوًدا مــع شــركة  ــن وقع ــردة للشــباب الذي يمــول البرنامــج شــراء ســيارات مب
ــك  ــث يقــدم بن ــك المركــزي المصــري، حي ــادرة البن ــك ضمــن مب ــي مصــر. وذل بيت

ــدة ٪5. ــل بســعر فائ مصــر برامــج تموي

- مؤسسة مصر الخير

ــع مــدن  ــن الشــباب والنســاء المعيــالت فــي أرب دعــم بنــك مصــر مشــاريع الحرفيي
بمحافظــة المنيــا وهــي مغاغــة وبنــي مــزار ومــالوي والعــدوة. خصــص بنــك مصــر 
حوالــي 18 مليــون جنيــه لتنميــة القــرى مــن خــالل تمويــل 50 مشــروًعا صغيــًرا، و300 
ــة  ــة تعاوني ــاء 2 جمعي ــة و500 بيــت بالســتيكي، وزراعــة 200 فــدان وإحي امــرأة معيل
زراعيــة. كمــا قــام البنــك أيًضــا بتمويــل برامــج التدريــب المهنــي لـــ 300 فــرد، و برامج 

تدريــب الضيافــة  لـــ 150 فــرًدا.

- جمعية األورمان الخيرية 

قــدم بنــك مصــر دعمــه للمواطنيــن فــي محافظــة المنيــا علــى وجــه التحديــد فــي 
أشــروب وأباظــة وأبجــاج الحطــب والصوبــي. بمــا ســاهم فــي تحســين مســتوى 
ــك نحــو 4  ــي وفرهــا البن ــة الت ــك القــرى. بلغــت األمــوال األولي ــي تل معيشــة أهال

ــكل مســتفيد. ــه ل ــغ 21 ألــف جني ــه، بقــروض ميســرة تبل ــن جني ماليي

- الشبكة المصرية للتنمية المتكاملة )النداء(

خصــص بنــك مصــر 3.244 مليــون جنيــه لدعــم ورش صناعــة بســاط النحــاس 
والكليــم فــي محافظــة قنــا وتحديــًدا فــي المعنــى والجزيريــة والشــيخ عيســى.

ب - تهــدف أنشــطة مؤسســة بنــك مصــر لتنميــة المجتمــع إلــى 
مصــر  رؤيــة  ضــوء  فــي  المســتدامة  الشــاملة  التنميــة  تحقيــق 
محافظــة   12 فــي  قريــة   26 المؤسســة  طــورت  حيــث   .2030
وتقــوم حالًيــا بتطويــر 13 قريــة ضمــن القــرى األكثــر احتياًجــا فــي 
ــة  ــد مــن المؤسســات األهلي ــي محافظــات بالتعــاون مــع العدي ثمان
والجمعيــات والجامعــات، وذلــك دعًمــا لمبــادرة “حيــاة كريمــة” التــي 
أطلقتهــا الحكومــة فــي عــام 2019 لتحســين مســتوى الحيــاة للفئــات 
المجتمعيــة األكثــر احتياًجــا علــى مســتوى الدولــة واالرتقــاء بمســتوى 
علــى  المؤسســة  تعمــل  كمــا  القــرى.  فــى  للمواطنيــن  المعيشــة 
ــات  ــى العقب ــب عل ــه طاقاتهــم للتغل ــز مشــاركة الشــباب وتوجي تعزي

االجتماعيــة بتطويــر مهاراتهــم الحياتيــة والعلميــة.

1- مبادرة “صنع في مصر” لتشغيل المرأة والشباب

تمــول مؤسســة بنــك مصــر لتنميــة المجتمــع عــدد مــن مشــاريع الحــرف اليدويــة 
تحــت مبــادرة “صنــع فــي مصــر” بالتعــاون مــع عــدد مــن المؤسســات والجمعيــات 
ــة ذات الدخــل المنخفــض فــي مصــر أو المناطــق  ــة والنائي لدعــم المناطــق الريفي
العشــوائية. تهــدف المؤسســة إلــى رفــع مســتوى المعيشــة وتحســين نوعيــة الحياة 
فــي هــذه المناطــق، وعلــى وجــه الخصــوص المشــروعات الموجهــة لدعــم النســاء 
المعيــالت، وتشــجيعهن فــي إطــار الشــمول المالــي لزيــادة حجــم المشــروعات 

الممولــة مــن قبــل المؤسســة مــن خــالل تســهيالت البنــك.

إلــى  فــي إطــار المبــادرة، أنشــأت المؤسســة 3770 مشــروع صغيــر، باإلضافــة 
تقديــم التدريــب المهنــي لـــ 1240 شــاًبا فــي قــرى الصعيــد واألحيــاء الفقيــرة بالقاهرة 

الكبــرى. 

وتتضمــن هــذه المشــروعات؛ مشــروعات انتاجيــة وحرفيــة تتناســب كل منهــا مــع 
طبيعــة القريــة أو المنطقــة التــي يتــم تطويرهــا ومنها مشــروعات الخــوص الُمطور، 
العرجــون، الخياميــة، معلقــات الســعف، الخــزف، االيتاميــن، الســجاد اليــدوى، 
األشــغال اليدويــة، التفصيــل والخياطــة، أو مشــروعات زراعيــة مثــل بدائــل العلــف، 

تصنيــع وتعبئــة تمــور، مناحــل العســل للوصــول إلــى منتــج ذو جــودة عاليــة.

2- مبادرة انت تقدر تخلى بلدك أحسن 

 قامــت مؤسســة بنــك مصــر بتمويــل 3 مشــروعات جديــدة فــي 8 قــرى بمحافظتــى 
ســوهاج واســوان تنفذهــا جمعيــات مصــر المحروســة وعمــر بــن عبــد العزيــز الخيريــة 

ومؤسســة صنــاع الحيــاه تتضمــن أنشــطة تطويــر شــامل بالقــرى.
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3- مبادرة الحفاظ على الحرف التراثية

قامــت مؤسســة بنــك مصــر لتنميــة المجتمــع بالتعــاون مــع غرفــة صناعــة الحــرف 
اليدويــة بتشــجيع ســكان قريــة جراجــوس )وهــي قريــة صغيــرة تبعــد عــن محافظــة 
قنــا 30 كــم(، إلحيــاء حرفــة الخــزف بالقريــة خوًفــا مــن االندثــار، وذلــك تماشــًيا 
ــى  ــة والحفــاظ عل ــة المناطــق الريفي ــادة إنتاجي مــع السياســة العامــة للحكومــة لزي
ــة مــن قــرى مســتهلكة  ــل القــرى المصري ــار، وتحوي ــة مــن االندث الصناعــات اليدوي
إلــى قــرى منتجــة، حيــث تــم تدريــب 25 شــاًبا مــن قبــل خبــراء وشــيوخ الصنعــة علــى 
ــة خــزف جراجــوس الشــعبي،  ــى هوي ــات المتطــورة للخــزف مــع الحفــاظ عل التقني
التدريبــي،  البرنامــج  مــن  االنتهــاء  عنــد  للشــباب  العمــل  فــرص  توفيــر  بهــدف 
وتأســيس ورشــتين للخــزف، باإلضافــة إلــى التدريــب علــى أساســيات إدارة األعمــال 

والتســويق اإلليكترونــي.  

كمــا قامــت المؤسســة بالتنســيق مــع شــركة متخصصــة إلنشــاء منصــة علــى 
اإلنترنــت لفخــار جراجــوس ورعايــة مشــاركة المتدربيــن فــي معــارض الحــرف اليدويــة 

ــة. والتراثي

وجديــر بالذكــر أن هــذه الحرفــة بدأهــا الراهــب الفرنســي اســتيفان ديمــون، وشــيد 
ليصبــح  فتحــي  حســن  الشــهير  المعمــاري  المهنــدس  جراجــوس  خــزف  مصنــع 
متحــف لعــرض المصنوعــات الفخاريــة والخزفيــة ذات المســتوى العالمــي التــي 

تحافــظ علــى موقــع مصــر فــي خرائــط الســياحة العالميــة.

4- التنمية الشاملة للقرى المصرية وتحسين نوعية الحياة بالعشوائيات

تفعيــاًل لرســالة المؤسســة فــي تحقيــق الريــادة فــي مجــال التنميــة المجتمعيــة 
ــر اإليجابــي الملمــوس علــى المجتمــع المصــري، قامــت المؤسســة بتبنــي  والتأثي
ــذ  ــم تنفي ــًرا، ويت ــر فق ــة – األكث ــرى المصري ــة الشــاملة للق مشــروع قومــي للتنمي
هــذه المشــروعات بالتعــاون مــع الجمعيــات التنمويــة المتخصصــة ومــع الجامعــات 

ومنهــا:

• جمعيــة مصــر المحروســة بلدي 

يســعى بنــك مصــر إلــى خدمــة ســكان قــرى تفنيــس وأصفــون والغريــرة و كيمــان 
- مدينــة إســنا بمحافظــة األقصــر مــن خــالل:

10 متدربيــن  30 شــاب، مــن بينهــم  لـــ  - توفيــر ورشــتي نجــارة ودورات نجــارة 
الخاصــة مشــاريعهم  إلنشــاء  المطلــوب  الدعــم  علــى  حصلــوا 

- إقامة 198 مشروعًا لتربية المواشي من الماعز واألبقار وتربية الدواجن
- تدريــب وتمويــل 300 مشــروع للتكافــل االقتصــادي واالجتماعــي مــن فئة الشــباب 

والنساء
- نشــر الوعــي بيــن 150 مزارًعــا بأحــدث التقنيــات فــي مجــاالت الزراعــة والتربيــة 

والترشــيد الزراعــي
- تحسين مستوى معيشة 40 مزارًعا من خالل توفير بذور نخيل برهي

 
 خدمــة ســكان الرغامــة وعــدوة وإقليــت بمدينــة كــوم أمبــو بمحافظــة أســوان مــن 

خــالل:- 
 

- تمويل ستة مزارع بذرية نخيل جديدة
- تقديم الدعم الفني لـ 100 من سكان القرى إلنشاء مشاريعهم الخاصة.

- تحسين مستوى معيشة 200 من سكان القرى
- إقامة 5 مزارع دواجن جماعية

 
خدمة سكان حي البساتين، دار السالم، والمعادى بمحافظة القاهرة من خالل:

 
- تنظيم ورش الخياطة

- دعم العديد من النساء في إقامة مشاريعهن الخاصة

•  جمعية الصعيد للتربية والتنمية 

تــم التعــاون بيــن مؤسســة بنــك مصــر لتنميــة المجتمــع وجمعيــة الصعيــد للتربيــة 
والتنميــة لتنفيــذ مشــروع التنميــة الشــاملة لقريــة كــردوس بمحافظــة أســيوط 

تتضمــن:

- تنظيــم دورات تدريبيــة حرفيــة للشــباب والنســاء علــى الخياطــة والكهربــاء والحــرف 
اليدويــة وإنتــاج المعجنــات وتربيــة الماشــية والماعــز والدواجــن.

- تنظيم المعارض لعرض المنتجات اليدوية المتنوعة.
- تمويل عدد 110 مشروع صغير.

• جمعية عمر بن عبد العزيز الخيرية 

ــة  ــز جهين ــة الشــاملة لقــرى مرك ــذ مشــروع للتنمي ــة لتنفي ــم التعــاون مــع الجمعي ت
ــة مــن خــالل :-  ــي تضــم عــدد 34 قري بمحافظــة ســوهاج والت

ــاء  ــدرب شــاب فــي الخياطــة والكهرب ــدد 380 مت ــب حرفــى لع ــم دورات تدري - تنظي
ــة  ــي وصيان ــر وأجهــزة الحاســب اآلل ــة آالت التصوي ــز مناحــل العســل وصيان وتجهي

التروســيكل  

- دعم 330 مشــروًعا لتربية الماشــية واألغنام
- تمويــل 200 مشــروع صغيــر وتوفيــر المعدات لكل حرفي

• جمعيــة الفيــوم للتنميــة والزراعات العضوية 

يخــدم المشــروع ســكان حــوارة، ديســيا، ســنوفر، دمشــكين وقــرى منشــية الدمــور 
بمحافظــة الفيــوم مــن خــالل:

 
- إقامة مشــروعات الثروة الحيوانية لعدد 480 أســرة

- توفيــر 20 وحــدة غــاز حيــوي لعدد 20 من ذوي الدخل المنخفض والمتوســط
- تنميــة قــدرات 150 فــرد وتوظيف 75٪ منهم

• جمعيــة خير وبركة 

قامــت مؤسســة بنــك مصــر لتنميــة المجتمــع بالتعــاون مــع جمعيــة خيــر وبركــة 
بمحافظــة  ســاقلتة  بمركــز  الحردانــة  بقريــة  الشــاملة  للتنميــة  مشــروع  لتنفيــذ 

ســوهاج مــن خــالل:- 

المنزليــة،  األجهــزة  - صيانــة  )الســباكة  أعمــال  علــى  للشــاب  مهنــي  تدريــب   -
لــكل حرفــي العــدة  الكهربــاء(  وتوفيــر شــنطة 

- تدريب أعضاء وحدات اإلنتاج من الشــباب على إدارة المشــروعات والتســويق
- إنشــاء مركز إنتاجى للخياطة وتوفير اآلالت والمعدات الخاصة لتشــغل المركز

- وضــع برنامــج لتربيــة وتحســين قطيــع الماعــز، باإلضافــة إلــى الرعايــة البيطريــة 
الشــاملة والتأميــن علــى الحيوانــات 

•  الجمعيــة المصريــة للتســويق والتنمية 

قامــت مؤسســة بنــك مصــر لتنميــة المجتمــع بالتعــاون مــع الجمعيــة المصريــة 
ســلطان  زاويــة  بقريــة  الشــاملة  التنميــة  مشــروع  لتنفيــذ  والتنميــة  للتســويق 

بمحافظــة المنيــا تتضمــن المحــور االقتصــادي بــه :

- تدريــب حرفــى لعــدد 250 شــاب وفتــاة )تدريــب صيانــة األجهــزة المنزليــة، التدريــب 
ــة  ــان، أعمــال الخيامي ــاج األلب ــة، إنت ــزة الكهربائي ــة المكيفــات واألجه ــى صيان - عل

والخياطــة( باإلضافــة إلــى التدريــب علــى  إدارة المشــاريع التســويق 
- تمويل 140 مشــروع متناهي الصغر 

• جمعيــة جنــة الخلود الخيرية 
 

لـــ 350 فــرًدا فــي قطاعــات  اليدويــة  الحــرف  قامــت المؤسســة بتمويــل ورش 
المنســوجات والجلــود والحــرف اليدويــة )حياكــة الكروشــيه( فــي الدويقــة فــي 
محافظــة القاهــرة. كمــا نظمــت ورشــة لألبــوة واألمومــة اإليجابيــة ورعــت ورش 

عمــل لبرنامــج تعديــل الســلوك لنحــو 300 أم فــي الدويقــة.

 • غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية 
 

يهدف المشروع خدمة أهالي قرية قرقوس بمحافظة قنا عبر:
- استكمال المرحلة األولى من إحياء مصنع فخار جراجوس

- تأسيس مساحتين من السيراميك
- تدريب 25 شاًبا من قبل خبراء الصناعة

- توفير فرص عمل للشباب عند االنتهاء من البرنامج التدريبي
- تشجيع تصدير منتجات الخزف والفخار المصنوع يدوًيا

- المحافظة على الصناعة التقليدية

• مؤسسة صناع الحياة مصر

تعاونت مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع مع مؤسسة صناع الحياة 

ــر المهــارات  - إقامــة مشــروعات اقتصاديــة متناهيــة الصغــر باإلضافــة إلــى  توفي
ــة وإدارة المشــاريع المهني

ــز  ــخ( مــن خــالل مراك ــاء - الخياطــة ... ال ــارة - ســباكة - كهرب ــب 114 أســرة )نج تدري
التدريــب المتخصصــة

- تنميــة قــدرات 25 متطوًعــا علــى أرض الواقــع بمــا يدعــم االحتياجــات اليوميــة 
لألســر
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ــة المجتمــع. تماشــًيا مــع  ــن ورفاهي ــر نحــو صحــة أفضــل للمواطني ــزام كبي ــدي بنــك مصــر الت ل
ــادرات مختلفــة  ــك مصــر مب ــن. دعــم بن ــن المصريي ــة بي ــاة الصحي ــز الحي ــة لتعزي الجهــود الوطني
إلتاحــة خدمــات الرعايــة الصحيــة والمشــاركة الرياضيــة للشــباب والكبــار. كمــا يلتــزم بنــك مصــر 
ــا الصحيــة المســتجدة. بالمشــاركة لدعــم نظــام الرعايــة الصحيــة للمواطنيــن ومكافحــة القضاي

تعزيز الصحة الجيدة
والرفاهية من أجل مستقبل مستدام

تسهيل الحصول على الرعاية الطبية

أ-يهــدف البنــك إلــى تســهيل الوصــول إلــى خدمــات الرعايــة الطبيــة 
لتحســين الظــروف الصحيــة خــالل التدخــل المبكر والتغطيــة الوقائية. 
تعــاون البنــك مــع عــدد مــن الكيانــات لتشــمل الرعايــة الطبيــة جميــع 

المصرييــن وهــي:

• جمعية األورمان الخيرية 

خصــص البنــك 300 مليــون جنيــه لدعــم التنميــة مــن المرحلــة الثالثــة بمستشــفى 

ــن يضطــرون  ــن المرضــى، خاصــة الذي ــة ع ــاء المادي ــان لتحمــل األعب شــفاء األورم

فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى الســفر لمســافات طويلــة إلــى القاهــرة لتلقــي العــالج.

• مبادرة “نور حياة” التابعة لصندوق تحيا مصر

يتعــاون بنــك مصــر مــع صنــدوق “تحيــا مصــر” فــي مبــادرة “نــور حيــاة” التــي تعالــج 

ضعــف البصــر الــذي يمكــن تجنبــه، حيــث خصــص البنــك نحــو 80 مليــون جنيــه 

ــون  ــة العي ــون مواطــن بخدمــات رعاي ــد 2 ملي ــى تزوي ــادرة إل ــادرة. تهــدف المب للمب

وإجــراء أكثــر مــن 200000 عمليــة جراحيــة، باإلضافــة إلــى العــالج والمتابعــة. تســعى 

المبــادرة إلــى توفيــر ســبل الوصــول إلــى رعايــة العيــون الســريرية والجراحية الشــاملة 

للمحتاجيــن بأســعار معقولــة وللحــد مــن معــدالت ضعــف البصــر وفقــدان البصــر. 

تتضمــن أجنــدة المبــادرة إعــادة دمــج وتمكيــن ضعــاف البصــر ورفــع مســتوى الوعي 

بيــن المصرييــن، واســتهداف مصــر لتكــون خاليــة مــن ضعــف البصــر الــذي يمكــن 

تجنبــه. خــالل العــام الماضــي، خصــص البنــك العديــد مــن التبرعــات لدعــم أبحــاث 

الــدم والقلــب وعــالج المرضــى وشــراء المعــدات الطبيــة الالزمــة.

• مستشفيات جامعة المنصورة

تبــرع بنــك مصــر بمبلــغ 5.5 مليــون جنيــه مصــري لمركــز أمــراض الكلــى والمســالك 

ــي عــن العــالج  ــى ودعــم مشــروع بحث ــة لتجهيزهــا بـــ 10 أجهــزة لغســيل الكل البولي

الكلــوي لمــرض الســكري، فــي إطــار الدعــم المســتمر للبحــث العلمــي فــي هــذه 

القضيــة الصحيــة، حيــث خصــص بنــك مصــر مبلــغ 6 مالييــن جنيــه فــي 2018/2017.

• مستشفيات جامعة القاهرة

ــة باســم مستشــفيات  ــة إعالني ــل حمل ــه لتموي ــن جني ــغ 10 ماليي ــك بمبل ــرع البن تب

القصــر العينــي للترويــج لدورهــا الحاســم فــي تقديــم مختلــف خدمــات الرعايــة 

الصحيــة المجانيــة لجميــع المواطنيــن فــي جميــع أنحــاء مصــر.

الصحيــة  للرعايــة  الترويــج  علــى  تركــز  مصــر  بنــك  مؤسســة  ب- 
والخدمــات الطبيــة المقدمــة للمواطنيــن المصرييــن مــن مختلــف 

المحــاور:

1- الترويج للمرافق الصحية العامة ومستشفيات الجامعية

تطويــر  فــي  بنــك مصــر  2019/2018، ســاهمت مؤسســة  المالــي  العــام  خــالل 

الوحــدات والمرافــق الطبيــة مــن خــالل توفيــر المســتلزمات الطبيــة المطلوبــة 

بقيمــة 62 مليــون جنيــه.

المســاهمة )الوحدة/ القســم( مستشفي

تطويــر وتوســعة وحــدة العناية المركــزة لحديثي الوالدة 1- مستشــفى األطفــال الجامعــي بالمنصورة

وحــدة العناية المركزة  2- قســم طب األطفال بمستشــفى ســوهاج الجامعي

قســـم الجراحة 3- معهــد جنــوب مصر لألورام

وحــدة العناية الجراحيــة الفائقة 4- جامعة بني ســويف

قســم االمراض الباطنه 5- مستشــفى ســوهاج التعليمي

وحدة الكلــى االصطناعية 6- مستشــفى ســوهاج الجامعي

قســم الجراحة العامة 7- مستشــفى الســاحل التعليمي

توريــد المعــدات الطبيــة لقســم الجراحة ووحدة النســاء والتوليد 8- مديريــة الشــئون الصحيــة )مستشــفى النســاء والــوالدة - مستشــفى 
أســيوط العــام - مستشــفى اإليمــان(

وحــدة مناظير الجهــاز الهضمى 9- مستشــفى الكبــد المصــري بالمنصورة

وحــدة مناظير الجهــاز الهضمى 10- مستشــفيات أســيوط الجامعية

توريــد المعــدات واألدوات الجراحية 11- جراحــة القلــب والصــدر -كليــة الطب - جامعة أســيوط
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2- جراحات المرضى المحتاجين 

خصصــت مؤسســة بنــك مصــر لتنميــة المجتمــع األمــوال الداعمــة لتغطيــة الجراحة 

وتكاليــف عــالج عــدد مــن المرضــى غيــر القادريــن للدفع. 

- تغطية نفقات جراحات القلب بمستشفى أبو الريش الياباني لألطفال

- تغطيــة مصاريــف جراحــات العيــون بالتعــاون مــع الرابطــة الوطنيــة ألنديــة الروتاري 

للعــام الثانــي علــى التوالي

- دعــم “حــق الرؤيــة للجميــع ومكافحــة العمــى” مشــروع بالتعــاون مــع مستشــفى 

جامعــة الفيــوم للســنة الخامســة علــى التوالــي

- برامــج زراعــة القوقعــة بالتعــاون مــع مستشــفى الفيــوم الجامعــي لألطفــال 

المحروميــن

3- تعزيز الرعاية الصحية في صعيد مصر قرى وأحياء القاهرة

تعاونــت مؤسســة بنــك مصــر لتنميــة المجتمــع مــع عــدد مــن المنظمــات غيــر 

الحكوميــة لتعزيــز نظــام الرعايــة الصحيــة فــي 10 قــرى مــن صعيــد مصــر وأربــع 

مناطــق عشــوائية بالقاهــرة مــن خــالل:

- تطوير وتوفير المرافق للوحدات الصحية بالقرى

- تطوير وحدات غسيل الكلى وعيادات األسنان بالوحدات الصحية

ــدي  ــروس ســي”، وســرطان الث ــد “في ــاب الكب ــة حــول الته - إطــالق حمــالت توعي

ــة مــن األمــراض وطــرق الوقاي

- إطــالق حمــالت للكشــف عــن التهــاب الملتحمــة وفقــر الــدم وتحاليــل الــدم 

المــدارس لطــالب 

- تدريب التمريض في القرى

- تقديم خدمات الرعاية الصحية وعالج األمراض المزمنة.

المستشــفيات إلجــراء  إلــى  اإلحالــة  الطبيــة وإرســال طلبــات  القوافــل  رعايــة   -

المطلوبــة الجراحيــة  العمليــات 

4- مبادرة دعم الرعاية الصحية

يرعــى بنــك مصــر القوافــل الطبيــة عبــر إرســال طلبــات اإلحالــة إلــى المستشــفيات 

إلجــراء العمليــات الجراحيــة المطلوبــة

 - تغطيــة تكاليــف التمريــض للعــام الخامــس علــى التوالــي بوحــدة العنايــة المركــزة 

فــي مستشــفى أبــو الريــش اليابانــي لألطفــال ومستشــفى الجراحــة بجامعــة عيــن 

شــمس ومستشــفى جراحــة عيــن شــمس التعليمــى

- دعــم مســتمر لبرنامــج العــالج الوطنــي اللتهــاب الكبــد الوبائــي “فيــروس ســي” 

لألطفــال بالتعــاون مــع المعهــد القومــي ألبحــاث األمــراض المتوطنــة والكبــد

- تغطيــة نفقــات التســهيالت المطلوبــة فــي وحــدة العنايــة المركــزة فــي المعهــد 

القومــي للســرطان

- رعايــة القوافــل الطبيــة الســنوية التــي أطلقتهــا كليــة الطــب، جامعــة عيــن شــمس 

بمحافظتــي بنــي ســويف والفيوم

- المساهمة في مبادرة مؤسسة صناع الخير “‘عنيك في عنينا’”

- اســتمرار الدعــم للعــام الثالــث علــى التوالــي لجمعيــة أهــل مصــر لمشــروع التنميــة 

للوقايــة مــن الحــروق وعالجهــا

- تغطيــة مصاريــف جلســات العــالج الطبيعــي لتأهيــل األطفــال ذوي االحتياجــات 

ــة  ــا للطفول ــة الدراســات العلي ــات الخاصــة بكلي ــز ذوي االحتياج الخاصــة، فــي مرك

جامعــة عيــن شــمس

الرياضة ... خطوة نحو االزدهار

بهــدف تعزيــز رفاهيــة المجتمــع؛ يحــرص بنــك مصــر علــى تحويــل أحــالم الرياضييــن 

إلــى واقــع مــن خــالل:

• أولمبياد طوكيو 

األولمبيــة  األلعــاب  دورة  فــي  يشــاركون  الذيــن  الرياضييــن  مصــر  بنــك  يدعــم 

الصيفيــة القادمــة فــي طوكيــو ، بالتعــاون مــع وزارة الشــباب والرياضــة المصريــة. 

• االتحاد المصري للتنس - كأس ديفيز 

ــاد  ــة مــع االتح ــك مصــر اتفاقي ــم الرياضــة؛ وقــع بن ــد فــي دع فــي إطــار دوره الرائ

ــز، الحــدث الدولــي األول للمنتخــب فــي  ــة كأس ديفي المصــري لكــرة التنــس لرعاي

ــة كــرة التنــس للرجــال.  لعب

• بطولة السيدات الدولية للتنس بشرم الشيخ 

ُأقيمــت بطولــة التنــس الدوليــة للســيدات فــي ميــدان “ســوهو” بشــرم الشــيخ 

ــا فــي البطولــة مــن  خــالل الفتــرة مــن 17 إلــى 24 أكتوبــر 2019،  بمشــاركة 64 العًب

أكثــر مــن 25 بلــًدا، بمــا فــي ذلــك روســيا وإســبانيا وإيطاليــا وإنجلتــرا وفرنســا وبلجيكا 

والواليــات المتحــدة األمريكيــة وبيالروســيا وألمانيــا والســويد والصيــن واألرجنتيــن 

والمكســيك.

• الصندوق المصري للرياضة

أطلــق بنــك مصــر صنــدوق الرياضــة المصــري، أول صنــدوق اســتثماري خيــري 

ــر  ــون مصــر. ويســتفيد أكث ــة تحــت إدارة شــركة بلت لدعــم نهضــة الرياضــة المصري

مــن 70 مصــري مــن الرياضييــن مــن الصنــدوق علــى مــدار الــدورة األولــى لــه )ثــالث 

ســنوات(.

• تعزيز مراكز الشباب 

يســاهم بنــك مصــر فــي تجهيــز وتجديــد مراكــز الشــباب والرياضــة، حيث أن مشــاركة 

الشــباب فــي الرياضــة لهــا تأثيــر إيجابــي علــى كٍل مــن صحتهــم النفســية والجســدية. 

يوفــر بنــك مصــر األمــوال للتعــاون فــي إنشــاء مراكــز جديــدة وتطويــر التســهيالت 

المطلوبة.

ب- ســاهمت مؤسســة بنــك مصــر لتنميــة المجتمــع فــي تجهيــز 
وتطويــر ثالثــة مراكــز رياضيــة للشــباب، وذلــك فــي إطــار مشــروعاتها 

ــة الشــاملة بالقــرى. للتنمي
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يركــز بنــك مصــر علــى تمويــل مبــادرات التعليــم الشــامل وتعزيــز التعليــم المنصــف، مــع التركيــز 
التأثيــر  إلــى  الجهــود  هــذه  تهــدف  فكرًيــا وجســدًيا.  الخاصــة  االحتياجــات  األفــراد ذوي  علــى 
اإليجابــي علــى المجتمــع مــن حيــث التماســك االجتماعــي الشــامل، وعلــى وجــه الخصــوص 

ــث نمــو اقتصــادي مســتدام. تشــكيل مســتقبل أفضــل مــن حي

التعليم المستدام
من أجل مستقبل أفضل

لــدى بنــك مصــر إيمــان راســخ بــأن الحضــارة ال يمكــن أن تســتمر إال 
مــن خــالل اإلنصــاف الشــامل للتعليــم.

أ- يلعــب بنــك مصــر دوًرا مهًمــا مــن خــالل توفيــر إمكانيــة الحصــول 
علــى التعليم،حيــث يتســع نطــاق تلــك  الجهــود لتشــمل ســد الفجــوة 
بيــن التعليــم والتوظيــف  مــن خــالل إتاحــة الفــرص للحصــول علــى 

منــح، بمــا فــي ذلــك:

• مدينــة زويــل للعلــوم والتكنولوجيا

يدعــم بنــك مصــر 11 طالــب وطالبــة فــي مدينــة زويــل للعلــوم والتكنولوجيــا 
ــى دعمــه المســتمر  ــة بالكامــل. هــذا باإلضافــة إل ــح دراســية ممول مــن خــالل من
للجامعــة مــن خــالل تخصيــص 25 مليــون جنيــه لتطويــر مركــز الخدمــة الطالبيــة.

ــا لجميــع الدراســات  ــا مركزًي يوفــر المبنــى الجديــد )مركــز الخدمــة الطالبيــة( موقًع
اإلســتراتيجية. يمثــل المبنــى طفــرة حقيقيــة مــن حيــث التوجيــه والتدريــب المهني، 

ومــن خــالل مســاعدة الطــالب علــى التنقــل فــي رحلتهــم األكاديميــة.

• وزارة التخطيــط والمتابعــة واإلصــالح اإلداري 

ــل  ــن لتموي ــى مــدار عامي ــه عل ــون جني شــارك بنــك مصــر فــي تخصيــص 200 ملي
البرامــج التعليميــة والتدريبيــة لرفــع كفــاءة القطــاع اإلداري بالدولــة.

• وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمي 

يشــارك بنــك مصــر فــي تمويــل البحــث وبعثــات الدراســة العلميــة بنحــو 300 
مليــون جنيــه ســنوًيا.

• دار المعــارف 

تعــاون بنــك مصــر مــع دار المعــارف للطباعــة والنشــر والتوزيــع فــي إثــراء ثقافــة 
القــراءة بيــن األطفــال فــي ســن المدرســة. يهــدف البنــك إلــى تشــجيع القــراءة 
وتوســيع المعرفــة الثقافيــة لألطفــال مــن خــالل تقديــم القصــص والكتــب لهــم.

• إنجــاز مصر

قــام بنــك مصــر برعايــة البرنامــج التدريبي”صنعتــي” الــذي يهــدف إلــى خلــق جيــل 
جديــد مــن رواد األعمــال الشــباب. بموجــب اتفاقيــة التعــاون الموقعــة مــع إنجــاز 
ــف المــدارس  ــب للطــالب فــي مختل ــر التدري ــم توفي ــه يت ــذي مــن خالل مصــر، وال

ــة. المهني

ب- مؤسســة بنــك مصر لتنميــة المجتمع 

تعليــم  بهــا مشــروعات  االهتمــام  علــى  المؤسســة  تركــز  التــي  األنشــطة  مــن 
وتأهيــل الشــباب والنــشء، ودعــم البحــث العلمــي لضمــان حيــاة أفضــل للشــباب 

وذلــك بالتعــاون مــع الجامعــات ومؤسســات المجتمــع المدنــي ومنهــا: 

• جامعــة النيل

اســتمراًرا لسياســة مؤسســة بنــك مصــر لتنميــة المجتمــع بالعمــل علــى دعــم 
قطــاع التعليــم وتأهيــل الشــباب لســوق العمــل بالشــكل المناســب وتقديــم منــح 
ــي، قدمــت  ــم الفن ــزة أو بالتعلي ــن للدراســة بالجامعــات المتمي دراســية للمتفوقي
ــة المتفوقيــن للدراســة بجامعــة النيــل  مؤسســة بنــك مصــر منــح دراســية للطلب
لخمــس ســنوات علــى التوالــي للطلبــة المتميزيــن بلــغ عددهــا 56 منحــة ممولــة 
بالكامــل لدراســة بكالوريــوس تخصــص هندســة وإدارة أعمــال وعــدد 10 منــح 

ــى شــهادة الماجســتير. للحصــول عل

- برنامــج التدريــب المهني

تقــدم مؤسســة بنــك مصــر لتنميــة المجتمــع عــدد  35 منحــة دراســية  ســنوًيا 
المهنــي  التدريــب  مراكــز  فــي  للدراســة  اإلعداديــة  علــى  الحاصليــن  للطــالب 
للســيارات المطــورة فــي إمبابــة - الجيــزة، محــرم بــك - اإلســكندرية، ومدينــة كفــر 

الزيــات بمحافظــة الغربيــة. بالتعــاون مــع مؤسســة غبــور للتنميــة.

وبعــد االنتهــاء مــن البرنامــج التدريبــي الــذى يســتمر لمــدة ثــالث ســنوات، يحصــل 
ــب  ــة والتدري ــي مــن إدارة اإلنتاجي ــم المهن ــوم التعلي ــى شــهادتين: دبل ــب عل الطال

المهنــي، وشــهادة مــن مــدارس ساكســونيا الدوليــة.

- تطويــر البيئــة التعليميــة فــي صعيد مصر

تطويــر البيئــة التعليميــة يعــد بوابــة للتنميــة، وقــد تعاونــت مؤسســة بنــك مصــر 
لتنميــة المجتمــع مــع عــدد مــن جمعيــات ومؤسســات المجتمــع المدنــي لتطويــر 
البيئــة التعليميــة )المدرســة – المــدرس – الطالــب(  فــي بعــض القــرى األكثــر 
وســوهاج  وأســيوط  والمنيــا  )الفيــوم  بمحافظــات  مصــر  فــي صعيــد  احتياجــًا 

ــي: ــى اآلت ــة عل واألقصــر وأســوان( وقــد أســفرت هــذه الجهــود التنموي

- ترميــم  وصيانــة شــاملة وتجهيــز عــدد خمس مدارس ابتدائية وإعدادية
- تأســيس وتجهيــز فصــول ريــاض األطفــال، وتوفيــر مســتلزمات الدراســة )أجهــزة 

كمبيوتــر- العــاب – أدوات تعليميــة (
- إنشــاء مناطــق لعب األطفــال، وتزويدها بااللعاب الالزمة 

- تشــغيل عــدد 10 فصــول لمحــو األميــة للســيدات، باإلضافــة إلــى دعــم فــرص 
ــة المتســربين  ــم المجتمعــى للطلب التعلي

- تقديــم برامــج تدريبيــة متخصصــة لمعلمات رياض األطفال
- إنشــاء معامل للحاســب اآللي والعلوم

فــي  األكاديميــة  الصعوبــات  ذوي  للطــالب  وتقويــة  قرائيــة  فصــول  إقامــة   -
اإلعداديــة و  االبتدائيــة  المرحلــة 

- تقديــم المنــح الدراســية وتحمــل تكلفــة رســوم الــزي المدرســي للطــالب األكثــر 
احتياجــًا

- توفير مســتلزمات معمل الحاســبات بكلية الطب جامعة األزهر للبنات

- برنامــج المواهب

قامــت مؤسســة بنــك مصــر لتنميــة المجتمــع بتطويــر برنامــج متكامــل لدعــم 
الموهوبيــن مــن طلبــة مــدارس محافظــة أســوان فــي مجــاالت الشــعر والمســرح 

وتكنولوجيــا المعلومــات.

- مبــادرة محو األمية

تعاونــت مؤسســة بنــك مصــر مــع مؤسســة صنــاع الحيــاة مصــر فــي تشــغيل  
عــدد 36 فصــل محــو األميــة بقريــة روافــع العيســاوية بســوهاج اعتمــاًدا علــى 
فكــرة الفصــول المتحركــة للوصــول إلــى أكبــر عــدد مــن المســتفيدين وتشــجيعهم 

ــى المشــاركة. عل

- برنامــج رفــع كفاءة المدرســين عــن طريق التدريب

مؤسســات  مــن  عــدد  مــع  المجتمــع  لتنميــة  مصــر  بنــك  مؤسســة  شــاركت 
باســتخدام  المدرســين  كفــاءة  لرفــع  برامــج  تنفيــذ  فــي  المدنــي  المجتمــع 
التكنولوجيــا )Teaching With Technology(  هــو منهــج تــم تطويــره عــن طريــق 
مايكروســوفت لتعزيــز اســتخدام التكنولوجيــا فــي التعليــم، عــن طريــق تدريــب 
المدرســين علــى األدوات التكنولوجيــة التــي تســهل التواصــل بيــن المدرســين 

والطلبــة. المدرســين  وبيــن  وبعضهــم 

باإلضافــة إلــى ذلــك فإنــه يوفــر للمدرســين فرصــة للحصــول علــى شــهادة دوليــة 
.)Microsoft Certified Educator( كمعلــم معتمــد مــن مايكروســوفت

- مبــادرة تطويــر معمــل الكمبيوتــر ومعامــل العلوم بالمدارس 

ســاهمت مؤسســة بنــك مصــر لتنميــة المجتمــع فــي تجهيــز عــدد 20 معمــل 
ــا وســوهاج واألقصــر وأســوان  ــوم والمني ــر فــي مــدارس محافظــات الفي كمبيوت
بدمــج  للمدرســين  يســمح  ممــا  للمعامــل  إنترنــت  شــبكة  وإدخــال  والقاهــرة، 

التكنولوجيــا فــي المناهــج التعليميــة لجعلهــا أكثــر فاعليــة.
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ــك فــي  ــة. يســاهم البن ــات مرن ــاء مجتمعــات واقتصادي ــك مصــر دوًرا رئيســًيا فــي بن يلعــب بن
كمــا  واإلدارة.  الحضــري  التخطيــط  وتحســين  العــام  النقــل  تطويــر  فــي  الدولــة  اســتثمارات 
ــة مــن خــالل  ــة الوطني ــة واالقتصادي ــة االجتماعي ــر فــي التنمي ــى حــٍد كبي يســاهم بنــك مصــر إل
البنــك ســهولة  الفقيــرة. يضمــن  األحيــاء  فــي  يعيشــون  الذيــن  الحضــر  عــدد ســكان  تقليــل 
الوصــول إلــى الســكن المالئــم وميســور التكلفــة، مــع توفيــر الخدمــات األساســية، وتنميــة 

العشــوائية. المناطــق 

تشجيع السكن الالئق
لتحسين مستويات المعيشة

الراســخ بالمســاهمة فــي تعزيــز  بنــك مصــر  التــزام  أ- فــي إطــار 
مســتويات المعيشــة. وقــع بنــك مصــر بروتوكــوالت مختلفــة لضمان 
الســكن المالئــم، فــي محاولــة للمســاهمة فــي تحســين ســبل العيش 

مــن خــالل مســاكن آمنــة ومناســبة.

• البنك المركزي المصري )مبادرة التمويل العقاري(

تهــدف مبــادرة البنــك المركــزي إلــى دعــم حــق المواطنيــن ذوي الدخــول المنخفضــة 

والمتوســطة فــي الســكن. ومــن خــالل المبــادرة عــرض بنــك مصر التمويــل العقاري 

ــة األجــل  ــك مصــر قــروض طويل ــدم بن ــث ق ــراءات بســيطة. حي ــل األجــل بإج طوي

بقيمــة حوالــي 5 مليــارات جنيــه مصــري ألكثــر مــن 46000 عميــل حتــى يونيــو 2019.

• صندوق تحيا مصر )حي األسمرات(

دعــم بنــك مصــر مشــروع حــي األســمرات لتحســين معاييــر مســتوى المعيشــة 

ــل مشــروع  ــه لتموي ــون جني ــك مصــر بنحــو 200 ملي ــرع بن لســكان العشــوائيات. تب

األســمرات لإلســكان وتأســيس الوحــدات الســكنية.

• وزارة الدفاع المصرية

ــر لضمــان ظــروف معيشــية كريمــة  دعــم بنــك مصــر مشــروع إســكان بشــاير الخي

ــه،  ــة خيرالل ــرة فــي مشــروع األســمرات بمنشــية ناصــر وعزب ــاء الفقي لســكان األحي

ــر هــذه المشــاريع. ــه لتطوي ــون جني ــر تخصيــص 300 ملي عب

محافظة الوادي الجديد- القرية النموذجية

وقــع بنــك مصــر بروتوكــول تعــاون مــع محافظــة الــوادي الجديــد لتنميــة الصعيــد 

ــك مصــر اســتثمارات  ــة. خصــص بن ــة فــي الخارج ــة نموذجي مــن خــالل إنشــاء قري

بقيمــة 35 مليــون جنيــه مصــري إلنشــاء قريــة نموذجيــة علــى مســاحة 1000 فــدان 

فــي الخارجــة بالــوادي الجديــد. يســتهدف البروتوكــول إنشــاء 100 بيــت ريفــي مجهــز 

بــكل المرافــق، وأيًضــا تخصيــص مســاحة لألنشــطة المختلفــة، بمــا فــي ذلــك 

ــة األرانــب. ــة وتربي ــروة الحيواني الث

 310 بتطويــر  المجتمــع  لتنميــة  بنــك مصــر  ب- قامــت مؤسســة 
مســكن لعــدد 1850 مســتفيد وتوفيــر الميــاه ألكثــر مــن 70 منــزل 
لتخــدم حوالــي 420 مســتفيد لتوفيــر المســكن اآلمــن الصحــى لألســر 
ــة ذات  ــة والنائي ــا بصعيــد مصــر، فــي المناطــق الريفي ــر احتياًج األكث
الدخــل المنخفــض فــي مصــر فــي محافظــات عــدة، منهــا؛ الفيــوم 
والمنيــا وســوهاج وأســوان بالتعــاون مــع العديــد مــن مؤسســات 
المجتمــع، كمــا قامــت المؤسســة بتنفيــذ وصــالت الميــاه للشــوارع 

ــت، بمحافظــة أســوان. ــة اقلي الرئيســية بقري

استدامة الرفاهية االجتماعية
أولوية بنك مصر الرئيسية والمستمرة

يواصــل بنــك مصــر تعزيــز التكافــل االجتماعــي لتشــكيل مســتقبل أفضــل مــن أجــل تحســين 
نوعيــة الحيــاة، وذلــك مــن خــالل تبنــي مبــدأ أساســي هــو “الحيــاة الكريمــة للجميــع” وهــو 
يعــد االلتــزام األكبــر للبنــك. حيــث يلتــزم بنــك مصــر برفــع معاييــر مســتوى المعيشــة للفقــراء 

والمحروميــن.

أ- بنــك مصــر لديــه التــزام راســخ بدعــم األيتــام الصغــار والعمــل 
علــى رفاهيتهــم مــن خــالل معالجــة قضايــا اإلقصــاء والتمييــز. يؤكــد 
التضامــن االجتماعــي علــى الترابــط بيــن األفــراد فــي المجتمــع، 
ومنحهــم القــدرة علــى تحســين حيــاة اآلخريــن. يقــوم بنــك مصــر 
بتعزيــز العمــل الجماعــي علــى أســس القيم والمعتقدات المشــتركة.

• دعم األيتام 

ينظــم بنــك مصــر ومؤسســته احتفــاالت ســنوية لأليتــام. وتقــام هــذه االحتفــاالت 
المنيــا، قنــا،  القاهــرة، اإلســكندرية،  أكثــر مــن محافظــة، والتــي تشــمل  فــي 
األقصــر، أســوان، بنــي ســويف، البحيــرة، الشــرقية، الــوادي الجديــد، البحــر األحمــر 

)الغردقــة والقصيــر(، وســوهاج.

• جمعيــة طلعــت حــرب للموظفين المتقاعدين 

خصــص بنــك مصــر مبلــغ 55000 جنيه مصري لدعــم الموظفين المتقاعدين.

• حقائــب رمضان

تبــرع البنــك بنحــو 1000 حقيبــة رمضانيــة بالتعــاون مــع مؤسســة مصــر الخيــر، 
باإلضافــة إلــى توزيــع علــب رمضــان للفئــات األكثــر احتياًجــا.

ب-  مؤسســة بنــك مصــر لتنمية المجتمع :

تلتــزم مؤسســة بنــك مصــر لتنميــة المجتمــع أيًضــا بتبنــي فكــر الدمــج االجتماعــي 
والعشــوائية  الريفيــة  المناطــق  فــي  المعيلــة  المــرأة  وتمكيــن  األيتــام  ورعايــة 
ــة  ــادرات االجتماعي ــدد مــن المب ــل المنخفــض فــي مصــر مــن خــالل ع ذات الدخ

وتتضمــن:

• الدعم العيني

توفــر مؤسســة بنــك مصــر لتنميــة المجتمــع الدعــم العينــى لعــدد مــن األســر األكثــر 
احتياًجــا علــى مــدار العــام بهــدف تنميــة األطفــال فــى كافــة المراحــل العمريــة حتــى 
يصبحــوا بالغيــن مســتقلين ومعتمديــن علــى أنفســهم، كمــا تســعى أيًضــا مؤسســة 
بنــك مصــر لتنميــة المجتمــع لتخفيــف العــبء عــن كاهــل األســر الفقيــرة وســد 

الفجــوات التنمويــة. توفــر المؤسســة الدعــم العينــي مــن خــالل البرامــج التاليــة:

- أهاًل بالمدارس 

تســعى مؤسســة بنــك مصــر لتنميــة المجتمــع جاهــدة لدعــم األطفــال المحروميــن 
مــن خــالل توفيــر لــوازم الدراســة األساســية. وفــي هــذا اإلطــار ســلمت المؤسســة 
مــا يقــرب مــن 2600 حقيبــة مدرســية إلــى بعــض األطفــال الذيــن يعانــون مــن نقــص 
المــوارد إلــى جانــب ذلــك، تغطــي المؤسســة الرســوم الدراســية للطــالب األكثــر 

احتياًجــا فــي عــدة محافظــات.

- حملة دفا الشتا 

ســلمت مؤسســة بنــك مصــر لتنميــة المجتمــع مالبــس الشــتاء لعــدد 1900 طفــل  
لمواجهــة بــرد الشــتاء. عــالوة علــى ذلــك، وزعــت المؤسســة عــدد 1300 بطانيــة 

ــرة. لألســر الفقي

- أهاًل  بالعيد 

ــد لعــدد 2700 طفــل  ــة المجتمــع مالبــس العي ســلمت مؤسســة بنــك مصــر لتنمي
وطفلــة مــن األيتــام واألســر الفقيــرة وذوي الدخــول المنخفضــة، وذلــك فــي إطــار 

دور المؤسســة لنشــر فرحــة العيــد بيــن شــرائح المجتمــع األكثــر فقــًرا.

- كفالة األسر الفقيرة
 

خــالل  مــن  المتعثــرة  العائــالت  المجتمــع  لتنميــة  بنــك مصــر  تكفــل مؤسســة 
غيــر حكوميــة. 30 منظمــة  مــع  بالتعــاون  عائلــة،   125 لـــ  مســاعدة شــهرية 
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يعــد منــكاورع آخــر ملــك بنــى هرمــه فــي الجيــزة. يبلــغ طــول ضلــع الهــرم المربــع  104.6 متــًرا وارتفاعــه 65 

متــًرا، وحجمــه 235183 متــًرا مكعًبــا.

تــم بنــاء هــرم منــكاورع فــي أقصــى الطــرف الجنوبــي مــن الجيــزة علــى حافــة المقطــم. قاعــدة الهــرم أعلــى 

ب 2.5 متــر عــن هــرم خفــرع لكنهــا تحتــل فقــط ربــع المســاحة لهــرم خفــرع وخوفــو. يبلــغ ارتفــاع هــرم 

منــكاورع فــي األصــل 66 متــًرا، ويمثــل فقــط حوالــي ُعشــر الكتلــة )235183 متــًرا مكعًبــا( مقاًرنــة بهــرم 

ــل  ــًرا بكت ــي 15 مت ــم تغليــف الجــزء الســفلي مــن جوانــب الهــرم بحوال ــا(. ت ــًرا مكعًب خوفــو ) 2،583،283 مت

جرانيتيــة مــن أســوان. عــالوة علــى ذلــك، كان الكســاء الخارجــي  مــن الحجــر الجيــري الجيــد. لــم يتــم االنتهــاء 

مــن الكســاء الجرانيتــي حتــى نهايــة عمليــة البنــاء.

بــدأ منــكاورع اتجاًهــا جديــًدا أدى إلــى أهرامــات أصغــر بشــكل واضــح. ومــع ذلــك، كان البــد مــن تعويــض 

النقــص فــي حجــم البناء،حيــث أنــه أيًضــا خــالل فتــرة ُحكمــه تــم إثــراء البنيــة التحتيــة للهــرم بمجموعــة مــن 

المخــازن حيــث تــم بنــاء ســتة مخــازن فــي هــرم منــكاورع، ممــا يشــير إلــى تحــول فــي الفلســفة وراء المعابــد 

الجنائزيــة. كمــا أنــه فــي بدايــة عهــده أصبــح االتجــاه الــذي بــدأ مــع خفــرع أكثــر وضوحــًا، وهــو تقليــص حجــم 

الهــرم، وتوســيع المعبــد الجنائــزي وزخارفــه. سيســتمر هــذا فــي بقيــة أنحــاء الدولــة القديمــة.

المدخــل فــي  الجانــب الشــمالي يــؤدي إلــى  الغــرف الداخليــة، وهــو علــى ارتفــاع 4 أمتــار فــوق مســتوى 

ــًرا، إلــى الغــرف الموجــودة تحــت األرض  ــه عــن 30 مت ســطح األرض. يــؤدي إلــى ممــر منحــدر، يزيــد طول

ــا، وجــد فارغــًا،  ــا غامًق ــا رمادًي إحداهــا غرفــة الدفــن، والتــي شــيدت بالكامــل مــن الجرانيــت، وتضــم تابوًت

ــا. ُفقــد التابــوت الحجــري بعــد اكتشــافة عندمــا غرقــت الســفينة التــي كانــت تقلــه إلــى أوروب

منكاورع
2503-2532 قبل الميالد؛ األسرة الرابعة

الترويج
 لكنوز

 مصر القديمة

هرم منقرع في منطقة الجيزة
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تقــع ثالثــة أهرامــات صغيــرة إلــى الجنــوب مــن الهــرم . وربمــا كان الهــرم الشــرقي  منهــا هــو الهــرم 

الجانبــي. كانــت مغلفــة جزئًيــا بالجرانيــت األحمر،كمــا أن التابــوت  الــذي فــي حجــرة الدفــن مــن الجرانيــت.

تختلــف مجموعــة هــرم منــكاورع عــن مجموعتــي خوفــو وخفــرع الهرميــة فــي نــواٍح كثيــرة. لــم ينتــه فــي 

عهــده، بــل أكملــه ابنــه وخليفتــه شبســس كاف. تــم إجــراء إضافــات معماريــة أخــرى خــالل األســرتين 

ــة  ــد العلوي ــرات مختلفــة فــي المعاب ــة ســليمة مــن فت ــور علــى قطــع أثري ــم العث الخامســة والسادســة. وت

والســفلية وحجــرات األهرامــات الثانويــة.

منكاورع
2532-2503 قبل الميالد؛ األسرة الرابعة

الترويج
 لكنوز

 مصر القديمة

هرم منقرع في منطقة الجيزة
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بنــى أوســركاف هرمــه، بحجــم 87906 أمتــار مكعبــة، فــي وســط ســقارة فــي الركــن الشــمالي الشــرقي مــن 

ســور مجموعــة هــرم زوســر المــدرج يبلــغ طــول قاعدتــه 73.3 متــًرا مــن كل جانــب، ويبلــغ ارتفاعــه 49 متــًرا 

كان شبســس كاف، ابــن الملكــة القويــة “خنــت كاوس األولــى”، وهــو أول ملــوك األســرة الخامســة.

علــى الرغــم مــن أن هــرم أوســركاف كان مغطــى بالحجــر الجيــري الناعــم، إال أن قلــب الهــرم ُبنــي علــى عجــل 

ــاء األساســي وفقــد  وبــال مبــاالة؛ نتيجــة لذلــك، عندمــا أزيلــت كتــل الكســاء فــي وقــت الحــق، انهــار البن

الهــرم شــكله الهرمــي المثالــي. 

تتميــز مجموعــة هــرم أوســركاف ببعــض الميــزات الفريــدة: يقــع المعبــد الجنائــزي علــى الجانــب الجنوبــي 

ــد  ــا، المعب ــن. أيًض ــرة للقرابي ــه توجــد مقصــورة صغي ــب الشــرقي، وفــي مكان ــداًل مــن الجان ــرم ب مــن اله

الجنائــزي ال يتجــه إلــى المعبــد ولكنــه يتجــه إلــى الجنــوب. األســباب الكامنــة وراء هــذه التغييــرات غيــر 

معروفــة، ولكــن يرجــح أنهــا بســبب عــدم وجــود مســاحة باالتجــاه الشــرقي للهــرم. تفســير آخــر يتعلــق 

بمجموعــة هــرم زوســر، والــذي يأخــذ اتجــاه )شــمااًل- جنوًبــا(، أن يكــون أوســركاف قــد رغــب فــي مجموعــة 

ــة. ــة لألســرة الثالث ــات الهرمي ــة تشــبه المجموع هرمي

كان أحــد االبتــكارات الرئيســية فــي عصــره هــو بنــاء مــا يســمى بمعبــد الشــمس، المخصــص لعبــادة إلــه 

الشــمس رع، فــي أبــو غــراب، شــمال أبــو صيــر، علــى بعــد حوالــي 3 كيلومتــرات إلــى الشــمال مــن هرمــه. 

أحــد أهــم الموظفيــن فــي األســرة الخامســة كان بتــاح شبســس )ال ينبغــي الخلــط بينــه وبيــن بتــاح شبســس 

الــذي شــغل منصــب وزيــر فــي وقــت الحــق فــي األســرة(، الــذي تــزوج ابنــة أوســركاف “خــع ماعــت” ليكــون 

بذلــك أول موظــف معــروف أنــه تــزوج ابنــة ملــك.

أوسركاف
2487-2494 قبل الميالد؛ األسرة الخامسة

الترويج
 لكنوز

 مصر القديمة

هرم أوسركاف في وسط منطقة سقارة
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ــب القاعــدة  ــب مــن جوان ــرًا مــع كل جان ــه 48 مت ــر مكعــب وارتفاع ــى ســاحورع هرمــه، بحجــم 96542 مت بن
بطــول 78.5 متــًرا فــي أبوصيــر. مــع ســاحورع، ابــن أوســركاف والملــك الثانــي فــي األســرة الخامســة، 
اســتمر االتجــاه الــذي بــدأ مــع خفــرع. جنبــًا إلــى جنــب مــع انخفــاض حجــم الهــرم، كان هنــاك اتجــاه للتأكيــد 
ــس مــن خــالل  ــة لي ــرة الملكي ــة المقب ــل رمزي ــي تفضي ــة، وبالتال ــة الزخرفــة الخاصــة بالمجموع ــى نوعي عل

ــر شــموال. ــة زخرفــة الجــدران المتقــن واألكث ــل، ولكــن مــن خــالل نوعي حجمهــا الهائ

ــة القديمــة، وتحتــوي  ــة تعــد مــن أفضــل النمــاذج التــي ترجــع إلــى عهــد الدول مجموعــة ســاحورع الجنائزي
ــوا  ــم يول ــة ل ــوك األســرة الرابع ــد مــن مل ــدو أن العدي ــن يب ــارف، فــي حي ــًرا مــن الزخ ــي 370 مت ــى حوال عل
اهتمامــًا كبيــرًا بهــذا األســلوب فنجــد ســنفرو، أكبــر بانــي لألهرامــات، تــم زخرفــة 64 متــرًا فقــط مــن 
مجموعتــه الجنائزيــه، وابنــه خوفــو 100 متــر، والســلف المباشــر لســاحورع، أوســركاف، فقــط حوالــي 120 

ــًرا مــن الزخرفــة. مت

ــل الميــالد. ال تشــمل  ــة قب ــة الثالث ــذ األلفي ــر مجموعــة معروفــة من ــة أكب تشــكل نقــوش ســاحورع الملكي
فقــط المناظــر الدينيــة والرمزيــة التقليديــة، ولكــن أيًضــا تمثيــل األحــداث التاريخيــة، بمــا فــي ذلــك رحلــة 
استكشــافية إلــى بــالد بونــت )الصومــال(، وتجمعــات العائلــة المالكــة، مــع ســرد أســماء عــدد مــن أفــراد 

األســرة وكبــار رجــال الدولــة.

ــادة المســاحة المخصصــة لغــرف  ــاك اتجــاه قــوي نحــو زي ــدءًا مــن عهــد ســاحورع، كان هن بشــكل عــام، ب
التخزيــن داخــل المعابــد الجنائزيــة. وهــذا يــدل علــى أن العبــادة الجنائزيــة اليوميــة للملــك التــي ُتقــام فيهــا 
ــي مســاحة  ــًرا مربعــًا مــن إجمال ــد ســاحورع، تشــغل المخــازن 916 مت ــة معب قــد ازدادت أهميتهــا. فــي حال
المعبــد الجنائــزي البالــغ 4246 متــرًا مربعــًا. هــذه السياســة تقــف فــي تناقــض واضــح مــع األســرة الرابعــة 

الســابقة.

ساحورع
2475-2487 قبل الميالد؛ األسرة الخامسة

الترويج
 لكنوز

 مصر القديمة

هرم ساحورع في منطقة أبو صير
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هرم جدكارع في منطقة أبو صير

تخلــى جــد كارع اسيســي عــن المقابــر الملكيــة فــي أبوصيــر، وبنــى هرمــه بحجــم 107،835 متــر مكعــب 
بجنــوب ســقارة. يبلــغ ارتفاعــه 52 متــًرا ويبلــغ طــول كل جانــب مــن جوانــب القاعــدة  78.5 متــر.  ، ُيعــرف 

هــذا الهــرم باســم الشــواف بســبب موقعــه علــى أرض مرتفعــة فــوق ســقارة.

نتيجــة إلتجاهــات عــدم المركزيــة التــي شــهدتها اإلدارة فــي  األســرة الخامســة، اضطــر جــد كارع إلــى إدخــال 
ــدة تنــص علــى أن كل  )حاكــم إقليــم( أصبــح اآلن مســئواًل  إصالحــات مهمــة وشــمل ذلــك سياســة جدي
عــن إقليــم واحــد، حيــث كان فــي الســابق، المســئول يحمــل مســئولية عــدة أقاليــم فــي وقــت واحــد عــالوة 
علــى ذلــك، أنشــأ الملــك ثالثــة مراكــز إداريــة للســيطرة علــى أهــم األقاليــم االقتصاديــة فــي صعيــد مصــر: 

وهــم األقليــم العاشــر والخامــس عشــر والعشــرين.

وفــي عهــد جــد كارع أيًضــا، بــدأ دفــن كبــار المســئولين اإلدارييــن فــي مســقط رأســهم، وليــس فــي مقــر 
المقابــر الملكيــة هنــاك دالئــل علــى أنــه منــذ ذلــك الوقــت، كان هنــاك وزيــران فــي نفــس الوقــت، 

أحدهمــا اســمي فقــط، وهــو مؤشــر محتمــل علــى الصــراع بيــن الملــك ورجــال الحاشــية األقويــاء.

تــم بنــاء المجموعــة الجنائزيــة لجــد كارع فــي جنــوب ســقارة وهــو معــروف بمناظــره الفريــدة، مثــل مشــهد 
ميــالد الملــك وبميــزة أخــرى جديــدة هــي أن هــرم الملكــة أصبــح لــه نســخة مصغــرة مــن عناصــر المجموعــة 
الجنائزيــة للملــك، باإلضافــة إلــى هرمهــا ومعبدهــا الجنائــزي، كان هنــاك هــرم صغيررمــزي، وكانــت 
المجموعــة الجنائزيــة تحــاط بجــدار خــاص بهــا. وكان المعبــد الجنائــزي للملكــة يحتــوي أيًضــا علــى مكونــات 
ــن، وغرفــة بهــا نيشــات لتماثيلهــا، وقاعــة  ــن، وحجــرات تخزي ــة قرابي ــل: صال ــك مث ــزي للمل ــد الجنائ المعب

أعمــدة.

جد كارع اسيسي
2375-2414 قبل الميالد؛ األسرة الخامسة

الترويج
 لكنوز

 مصر القديمة
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التكنولوجيا

تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات 

ــى المســتويين المحلــي واإلقليمــي  ــراء عل ــذي يتســم بالث ــراث بنــك مصرال ــد ت امت

علــى مــدار قــرن مــن الزمــان. كمــا يعمــل بنــك مصــر وفًقــا لمنظــور متكامــل بهــدف 

ــا نحــو  الحفــاظ علــى هــذا التــراث.  لذلــك، فــإن البنــك مســتمر فــي المضــي قدًم

التحــول الرقمــي بخطــى ثابتــة، مســتغاًل كافــة إمكانياتــه المتاحــة، وذلــك مــن خــالل 

تطويــر البنيــة التحتيــة بصــورة منتظمــة.

إن بنــك مصــر هــو أول بنــك فــي مصــر وشــمال إفريقيــا يحقــق التوافــق مــع 

المقاييــس العالميــة لتأميــن بيانــات بطاقــات الدفــع اإلليكترونيــة، وامتــداًدا لتلــك 

الجهــود  فقــد حصــل علــى اإلصــدار األحــدث 3.2.1 مــن  شــهادة المعاييــر العالميــة 

فــي بطاقــات الدفــع اإلليكترونيــة PCI-DSS، وذلــك للعــام الثامــن علــى التوالــي.

كمــا قــام البنــك أيًضــا بتطويــر أنظمتــه األساســية، حيــث يعد هذا النظام األساســي 

هــو األكثــر فعاليــة مــن حيــث التكلفــة وتســتهدف تحقيــق مســتوى أداء  يتميــز 

بالسالســة لكافــة العمليــات البنكيــة. وبنــاًءا علــى ذلــك، يقــوم بنــك مصــر بطــرح 

أحــدث المنتجــات البنكيــة المبتكــرة  وفــي الوقــت نفســه يتــم دمــج قنــوات متعــددة 

علــى نحــو متكامــل لضمــان إتاحــة تلــك الخدمــات لعمالئــه.

ــر محــدودة  مــع شــركة  ــص غي ــة ترخي ــع اتفاقي ــا بتوقي ــك مصــر أيًض ــام بن ــد ق وق

أوراكل لضمــان الحصــول علــى إمكانيــة االســتخدام  غيــر المحــدود لعــدد مــن 

برمجيــات Oracle. كمــا قــام البنــك أيًضــا بتحديــث أنظمــة  قواعــد البيانــات شــديدة 

 Oracle األهميــة مــن خــالل تفعيــل أحــدث إصــدارات  قواعــد البيانــات باســتخدام

Enterprise Manager. ومــن بيــن ممارســات الصديقــة للبيئــة التــي يقــوم بنــك 

.)BMS( ــي مصــر بتطبيقهــا هــي نظــام إدارة المبان

 هــذا باإلضافــة إلــى تفعيــل تقنيــة الُمحــاكاة االفتراضيــة لقاعــدة البيانــات بمركــز 

البيانــات الرئيســي ومواقــع الســتعادة المعلومــات فــي حالــة حــدوث أعطــال هائلــة. 

ــات يســاهم فــي تحقيــق مســتوى أداء  كمــا أن تطبيــق نظــام توحيــد خــوادم البيان
أســرع ألداء خــوادم البيانــات وتشــغيل البرمجيــات المســتخدمة علــى أجهزة الحاســب 
اآللــي. ومــن خــالل تطبيــق تلــك التقنيــة، يوفــر بنــك مصــر مميــزات تســاهم 
بفعاليــة فــي توفيــر الوقــت والتكلفــة، ســعًيا لتحقيــق أفضــل تجربــة للعمــالء، حيــث 
قــام البنــك بتطويــر مســتوى سالســة األداء وتوفيــر الحمايــة وضمــان اســتمرارية  
األداء والقــدرة علــى اســتئناف عمــل األنظمــة فــي حــال وقــوع  أيــة أعطال.هــذا 
فضــاًل عــن  تنفيــذ المرحلــة الثالثــة مــن  تطويــر شــبكة اإلنترنــت مــن خــالل كابــالت 
األليــاف الضوئيــة بكافــة فــروع بنــك مصــر، األمــر الــذي ســاهم  فــي  رفــع مســتوى 
كفــاءة العمــل بالبنــك وذلــك مــن خــالل توفيــر انترنــت فائــق الســرعة  لضمــان 
تحقيــق أقصــى مــدة لتشــغيل األنظمــة. وقــد تــم تنفيــذ المرحلتيــن األولــى والثانيــة 
مــن اســتبدال كابــالت شــبكة اإلنترنــت النحاســة بكابــالت األليــاف الضوئيــة فــي 

208 فرًعــا. 

واتســاًقا مــع اســتراتيجية مرتكــزة علــى االهتمــام بالعمــالء، فــإن البنــك يطبــق أيًضــا 
مجموعــة البرمجيــات الوســيطة بهــدف الربــط بيــن استفســارات العميــل عبــر شــبكة 
اإلنترنــت والبيانــات المتاحــة مــن خــالل قواعــد البيانــات، والتــي يرغــب العميــل 
ــق مســتوى أفضــل وأســرع إلدارة المعامــالت  ــا بهــدف تحقي فــي الحصــول عليه
المصرفيــة، حيــث إن تلــك البرمجيــات الوســيطة تحقــق ســهولة الربــط بيــن النظــام 

األساســي للبنــك والخدمــات البنكيــة المتاحــة عبــر شــبكة اإلنترنــت.

 )API( كمــا أن نظــام تشــغيل البرامــج المســتخدم يدعــم واجهــة برمجــة تطبيقــات
مفتوحــة للخدمــات المصرفيــة التــي يقدمهــا البنــك. هــذا باإلضافــة إلــى قيــام 
ــا المعلومــات والخاصــة بشــبكة فروعــه  ــة التحتيــة لتكنولوجي البنــك بتحديــث البني
مــن خــالل تحديــث المحــوالت وأجهــزة توجيــه شــبكات اإلنترنــت والطابعــات وأجهــزة 
المســح الضوئــي وأجهــزة الحاســب اآللــي المحمولــة وتقنيــات الخدمــات الصوتيــة 
 Data عبــر شــبكة اإلنترنــت وكاميــرات المراقبــة. باإلضافــة إلــى اســتخدام منصــة
Mart إلعــداد التقاريــر الماليــة. وبهــذا يظــل بنــك مصــر دوًمــا فــي صــدارة المنافســة 

إبــان عصــر التحــول الرقمــي مــن خــالل تطبيــق أحــدث التقنيــات.

ــادر بنــك مصــر بتطبيــق التحــول الرقمــي  بالقطــاع المصرفــي. ويعــد تطبيــق  ــا مــن تطــور مســتمر، ب بهــدف اكتســاب ميــزة تنافســية فــي ظــل مــا يشــهده الســوق حالًي
األنظمــة التكنولوجيــه بهــدف رفــع مســتوى كفــاءة العمليــات ذات الصلــة بتقديــم الخدمــات مــن ضمــن أولويــات بنــك مصــر، ممــا يســاهم فــي تعزيــز القيمــة المضافــة 
التــي يقدمهــا بنــك مصــر لمســاهميه. ويســعى بنــك مصــر دوًمــا مــن أن نظــام التشــغيل يعمــل بالمســتوى المطلــوب مــن السالســة والفعاليــة حتــى خــالل الفتــرات التــي 
يتــم فيهــا عمليــة تحديــث األنظمــة. ومــن أجــل تقديــم تجربــة عاليــة الجــودة للعمــالء تتســم باالبتــكار والشــمولية، يتــم دوًمــا تطبيــق أحــدث التقنيــات باألنظمــة التشــغيلية 
بالبنــك، وذلــك بهــدف ضمــان دقــة واكتمــال كافــة الُمدخــالت التــي يتــم إداراجهــا إلــى النظــام وأن  كافــة التعامــالت البنكيــة ســارية وتتــم  علــى النحــو المصــرح بــه. ولكــي 
نظــل علــى أتــم االســتعداد للمســتقبل، فــإن بنــك مصــر يقــوم أيًضــا بتطبيــق أحــدث التقنيــات لرفــع كفــاءة ســير العمليــات باألقســام الداخليــة وإدارة البيانــات وقطــاع 
األمــن الســيبراني ومنصــات الدفــع اإلليكترونــي فضــاًل عــن تطويــر البنيــة التحنيــة لتكنولوجيــا المعلومــات وإدارة المخاطــر. وتحقيُقــا لهــذا الهــدف، فــإن بنــك مصــر يقــدم 

لعمالئــه خدمــات مصرفيــة مبتكــرة تتســق مــع أفضــل معاييــر الدقــة واآلمــان.

نظم معلوماتية ُمطورة 

يعمــل بنــك مصــر باســتمرار علــى تطويــر وتحديــث أنظمتــه المعلوماتيــة بهــدف 
تقديــم مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات المصرفيــة تتســق مــع معاييــر الجــودة 
العالميــة إلــى قطاعــات عريضــة مــن العمــالء، حيــث يســتهدف البنــك أن يقــدم 
لعمالئــه أفضــل تجربــة مصرفيــة علــى اإلطــالق. ولهــذا، كان للبنــك الســبق بــأن 
ــذا الصــدد  ــة به ــدد مــن الخطــط المتعلق ــذ ع ــك بمصــر فــي تنفي ــون أول بن يك
خــالل العــام المالــي 2019/2018، والتــي مــن بينهــا تطبيق المحفظــة اإلليكترونية 
ــداع مــن  ــات الســحب واإلي ــح للمســتخدمين عملي ــذي يتي Mobile Wallet، وال

وإلــى المحافــظ اإلليكترونيــة األخــرى عبــر ماكينــات الصــراف اآللــي. 

 BM Chatbot التفاعلــي  الحــوار  يطلــق خدمــة  بنــك مصــري  أول  كان  كمــا 
عبــر الموقــع الرســمي للبنــك بهــدف تقديــم الدعــم لــكل مــن عمالئــه الحالييــن 
ــق الشــمول  ــة لتحقي ــة الهادف ــن. وفــي إطــار دعمــه للجهــود الوطني والمحتملي
المالــي، فــإن بنــك مصــر هــو أول بنــك فــي مصــر قــام بإصــدار بطاقــة »ميــزة« 
مســبقة الدفــع لتســهيل المدفوعــات اإلليكترونيــة مــن أجــل تعزيــز الجهــود 
الراميــة للتحــول نحــو مجتمــع النقــدي. هــذا فضــاًل عــن إطــالق بنــك مصــر 
ــح  ــب «، ممــا يتي ــد وهــو خدمــة » الســحب الُمقــدم للرات ــج مصرفــي جدي لمنت
ــب  ــة للراوت ــة الســحب النقــدي المســبق مــن حســاباتهم البنكي ــه إمكاني لعمالئ

ــة الســداد فــي وقــٍت الحــق. ــراء عملي وإج

الرقميــة  التحــوالت  تطبيــق  فــي  دوًمــا  الســبق  ُيحقــق  بنــك مصــر  أن  كمــا 
المتطــورة بقطــاع التجزئــة المصرفيــة، وذلــك مــن خــالل تفعيــل أحــدث التقنيــات 
لتقديــم منتجــات وخدمــات مصرفيــة مبتكــرة. خــالل هــذا العــام، قــام بنــك مصــر 
ــة  بإطــالق مجموعــة متنوعــة مــن البطاقــات مســبقة الدفــع للحســابات البنكي
القائمــة والحســابات اإلليكترونيــة. كمــا قــام بنــك مصــر بإنشــاء نظــام لضمــان 
ــاره وســيلة اتصــال مباشــر خاصــة بالقطــاع  ــة، باعتب ــة المعامــالت النقدي مراقب
المؤسســي، األمــر الــذي يتيــح للشــركات إمكانيــة التتبــع الفــوري لمســار عمليات 
اإليــداع والحســابات والتعامــالت المصرفيــة والتأكــد مــن توفــر تغطيــة ألرصــدة 

الشــيكات والفواتيــر وصالحيــة األوراق التجاريــة الُمقدمــة لتحصيــل األمــوال. 

كمــا يحصــل العمــالء بالقطــاع المؤسســي علــى إمكانيــة البحــث فــي ســجل 
تعامالتهــم الســابقة مــن داخــل مقراتهــم، وذلــك عبــر أجهــزة الحاســب اآللــي 
والهواتــف المحمولــة مــع ضمــان أقصــى درجــات الحماية والســرية. وخالل العام 
المالــي 2019/2018، قــام بنــك مصــر بتطبيــق أحــدث نســخة مــن خــالل تفعيــل 
خاصيــة 3D Secure بهــدف منــع عمليــات االحتيــال، لتأميــن كافــة التعامــالت 
الماليــة الرقميــة التــي تتــم مــن خــالل كافــة أنــواع البطاقــات )البطاقــات النقديــة 

وبطاقــات الســحب المباشــر والبطاقــات مســبقة الدفــع(. كمــا قــام بنــك مصــر 
بتطويــر وتحديــث النظــام األساســي FLEXCUBE فــي كافــة فروعــه باإلمــارات 
باإلمــارات  األعمــال  كافــة متطلبــات ســوق  تلبيــة  بهــدف  المتحــدة  العربيــة 
العربيــة المتحــدة. وقــد أتــاح هــذا النظــام اإلمكانيــة للبنــك إلطــالق خدمــات 
ومنتجــات مصرفيــة جديــدة )القــرض الســريع – قــروض التجزئة(.هــذا باإلضافــة 
ــة المتحــدة  إلــى إنشــاء رابــط إليكترونــي بالتعــاون مــع مصــرف اإلمــارات العربي
المركــزي لتســهيل عمليــة التفعيــل الفــوري لحســابات العمــالء وميكنــة خدمــات 

القــروض  مــن أجــل تقليــل الوقــت المخصــص لعمليــة إصــدار القــروض.

تحقيق استمرارية األداء

 أن اســتمرارية األداء قــد َتمكــن بنــك مصــر مــن تحقيقهــا مــن خــالل تطبيــق 
ــات. كمــا قــام  ــات لضمــان اســترجاع كافــة البيان ــة الســتعادة البيان أحــدث تقني
بنــك مصــر بإنشــاء موقــع الســتعادة البيانــات فــي حالــة وقــوع أعطــال هائلــة. 
هــذا باإلضافــة إلــى إجــراء أختبــار الستكشــاف فتــرة التوقــف فــي حــال حــدوث 
أعطــال، بهــدف تحديــد أقصــر فتــرة زمنيــة ممكنــة يتــم خاللهــا اســتعادة تشــغيل 
النظــام )ألنشــطة البطاقــات االئتمانيــة وبطاقــات الخصــم الفــوري والبطاقــات 
مســبقة الدفــع(. وباعتبــاره جــزًءا مــن تحديــث النظــام البنكــي األساســي بدولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، فقــد تــم إضافــة منتجــات مصرفيــة جديــدة، تتضمــن 

القــرض الســريع وخدمــات قــروض التجزئــة.

للعمــالء  القــروض  منــح  عمليــة  فــي  الُمســتغرق  الوقــت  تقليــل  وبهــدف 
باإلضافــة إلــى خفــض قيمــة المصروفــات اإلداريــة، قــام بنــك مصــر وميكنــة 
نظــام إصــدار قــروض المشــروعات الصغيــرو والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر 

خــالل العــام المالــي الحالــي.

ومــن أجــل تقليــل الوقــت المطلــوب لتنفيــذ طلبــات تحويــل العمــالت فــي فــروع 
بنــك مصــر، فــإن البنــك أنشــأ نظــام لهــذا الغــرض لقطــاع إدارة النقــد، حيــث إن 
النظــام يتيــح إمكانيــة المتابعــة الفوريــة لــكل مرحلــة مــن مراحــل إداراة وتنفيــذ 
ــار  ــإدارة العمــالت. كمــا قــام بنــك مصــر بإطــالق خدمــة كب ــق ب أي طلــب متعل
العمــالء BM VIP Plus إلدارة الخدمــات والمنتجــات التــي تســتهدف فئــة كبــار 
العمــالء.  كمــا يســعى بنــك مصــر فــي خطــوة رياديــة طــرح قاعــدة متكاملــة 
مــن القنــوات الخاصــة بتطبيقــات الموبايــل واإلنترنــت لعمــالء قطاعــي التجزئــة 

ومعامــالت الشــركات.
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قطاع ائتمان
الشركات والقروض المشتركة

محفظة القروض

271.7 مليار 
جنيه مصري

ــة. وُتعــد المهمــة  ــة االقتصادي ــق التنمي ــادي الُمســاهم فــي تحقي ــزة أساســية لالقتصــاد المصــري مــن خــالل دوره الري ــل ركي ــم افتتاحــه، ظــل بنــك مصــر يمث ــذ أن ت من

األولــى للبنــك هــي تحفيــز معــدالت اإلدخــار مــن خــالل ضخهــا عبــر قنــوات تهــدف إلــى تمويــل العديــد مــن المشــروعات بالقطاعيــن العــام والخــاص، ســوًاء علــى المســتوي 

المحلــي أو الدولــي بمــا يضمــن تحقيــق االســتقرار االقتصــادي والعدالــة االجتماعيــة والنمــو االقتصــادي الُمســتدام. ويحتــل بنــك مصــر مكانــة ذات أهميــة اســتراتيجية 

فيمــا يتعلــق بدفــع عجلــة االقتصــاد القومــي، وذلــك مــن خــالل تقديــم خدمــة بنكيــة ذات أهميــة جوهريــة، أال وهــي خدمــة ائتمــان الشــركات مــن خــالل قطــاع االئتمــان 

بالبنــك.

يختــص القطــاع بتقديــم مجموعــة شــاملة مــن الخدمــات والمنتجــات المصرفيــة لقطــاع الشــركات والمصممــة خصيًصــا بمــا يتناســب مــع دعــم مختلــف األنشــطة التجاريــة 

فضــاًل عــن تلبيــة مجموعــة كبيــرة مــن متطلبــات واحتياجــات العمــالء مــن الشــركات. يقــدم بنــك مصــر خدمــات ائتمانيــة متنوعــة للشــركات ومــن بينهــا تســهيالت قصيــرة 

ومتوســطة وطويلــة األجــل وبرامــج لتمويــل المشــروعات والتمويــل الهيكلــي والتمويــل المشــترك، فضــال عــن خدمــات تمويليــة أخــري لقطــاع الشــركات.

التمويل من أجل مستقبل أفضل

ــة مــن الخدمــات والمنتجــات  يقــدم بنــك مصــر مجموعــة متكامل
بهــدف  الجــودة  مــن  عــاٍل  علــى مســتوى  للشــركات  االئتمانيــة 
تعزيــز االســتثمارات المؤسســية وكبــرى المشــروعات، فضــال عــن 
تحقيــق قيمــة مضافــة لالقتصــاد القومــي وتســريع عجلــة التنميــة 

ــة. المســتدامة للدول

كمــا يســتعين البنــك بخبــرات راســخة لضمــان تقديــم خدمــات 
متكاملــة فيمــا يتعلــق بهيكلــة وترتيــب التمويــالت والمشــاركة 
فــي صفقــات تمويليــة كبــرى فــي إطــار فتــرات زمنيــة محــددة.

كمــا يــؤدي بنــك مصــر دوًرا بــارًزا فــي تحقيــق الرخــاء االقتصــادي 
ــال للحكومــة  ــم فع ــا يقدمــه مــن دع ــك مــن خــالل م ــالد وذل بالب
والغــاز  والكهربــاء  والطاقــة  النفــط  قطاعــات  تطويــر  بصــدد 

واإلنشــاءات. العقــاري  والقطــاع  واالتصــاالت 

اإلداريــة  العاصمــة  لتطويــر  تمويــالت  بــإدارة  البنــك  قــام  كمــا 
الجديــدة والمشــروعات القوميــة بســيناء وتجديــد شــبكة الطــرق 
ــاء ومشــروعات  المصريــة والمشــروعات الخاصــة بشــبكات الكهرب
اإلســكان االقتصــادي، فضــال عــن مشــاركته فــي العديــد مــن 

األخــرى.  المبــادرات 

ببنــك  المشــتركة  والقــروض  الشــركات  ائتمــان  أن قطــاع  كمــا 

مصــر يعمــل علــى الوصــول بالمحفظــة االئتمانيــة إلــى المعــدالت 

المرجــوه.

قيمــة  إجمالــي  ارتفــع   ،  2019/2018 المالــي  العــام  نهايــة  ومــع 

جنيــه.  مليــار   271.7 إلــى  للقــروض  بنــك مصــر  محفظــة 

كمــا قــام بنــك مصــر بإبــرام ثمــان صفقــات تمويليــة مشــتركة 

جديــدة خــالل الفتــرة مــا بيــن 1 يوليــو  2018 وحتــى30 يونيــو2019، 

جنيــه.  مليــار   20.4 ب  تقــدر  تمويليــة  قيمــة  بإجمالــي  وذلــك 

وذلــك مــن خــالل المشــاركة التمويليــة للبنــك بحصــة قدرهــا10.1 

مليــار جنيــه، وتــم ضخهــا فــي قطاعــات متنوعــة، مــن ضمنهــا 

االســتثمارات العقاريــة ومــواد البنــاء والنفــط والغــاز والخدمــات 

الماليــة والمقــاوالت العامــة.

 

وفــي ضــوء الخطــط التســويقية التي ينتهجهــا مصرفنــا لزيــادة 

ــرة فــي  ــة الكبي ــات التمويلي ــب وإدارة العملي المســاهمة فــي ترتي

العديــد مــن المجــاالت والقطاعــات االقتصاديــة الرئيســية والتــي 

مــن المتوقــع زيــادة حجــم التمويــل الممنــوح لهــا خــالل الفتــرة 

القادمــة يســتهدف بنــك مصــر إبــرام 20 عملية تمويلــــية بإجــــمالي 

تمــــويل يصــــل الــي ) 49.2 مليــار جــم (، وتبلــغ قيمــة حصــة بنـــــك 

مصــــر المتوقعــة  فــي تلــك العمليــات ) 16.7 مليــار جــم ( وذلــك فــي العديــد مــن 

القطاعــات مثــل: ) االســتثمار العقــاري – النقــل البــري والمواصــالت – البتــرول 

والغــاز – الحاصــالت الزراعيــة  - األســمدة – البتروكيماويــات (.

تمويل االستثمارات الخضراء

تتضمــن اســتراتيجية بنــك مصــر لتحقيــق االســتدامة تحفيــز االســتثمارات الخضــراء، 

وذلــك فــي إطــار التــزام بنــك مصــر بشــأن التحــرك بصــدد تغيــر المنــاخ لمــا لــه مــن 

أهميــة قصــوى. بــدًءا مــن مشــروعات الطاقــة المتجــددة ووصــواًل إلــى مشــروعات 

لتحقيــق كفــا ءة اســتخدام الطاقــة، و يقــوم بنــك مصــر بتوجيــه تمويــالت بهــدف 

التصــدي للتحديــات المتعلقــة بتغيــر المنــاخ وخدمــة نطــاق أوســع مــن المجتمــع.  

ــك  ــة، وذل ــزام تجــاه البيئ كمــا يجــري بنــك مصــر تقييمــات شــاملة لمســتوى االلت

لضمــان التــزام المشــروعات الممولــة بالقواعــد الصــادرة عــن وزارة البيئــة. 

ــدرة  ــي تســتهدف حــل مشــكلة ن ــل المشــروعات الت ــك مصــر بتموي كمــا يقــوم بن

المــوارد مــن أجــل تحقيــق تطــور اقتصــادي مســتدام راســخ يتســم بالشــمولية. 

وعــادًة مــا يقــوم بنــك مصــر بتــرك أثــر بيئــي فعــال فــي إطــار أدائــه المالــي فضــاًل 

عــن ضــخ اســتثمارات مســتدامة.

ضمان استمرارية التميز

حصــد بنــك مصــر جوائــز مــن العديــد مــن المؤسســات العريقــة علــى المســتويات 

المحليــة واإلقليميــة والدوليــة، وذلــك تقديــًرا للنجاحــات البــارزة التــي يحققهــا 

قطــاع ائتمــان الشــركات والقــروض المشــتركة بفضــل فريــق عمــل يتميــز بالمهنيــة.

خــالل عــام 2019 ، نالــت جهــود بنــك مصــر فــي هــذا القطــاع علــى مســتوى أفريقيــا 

ــة  ــة. هــذا باإلضاف ــد مــن اإلصــدارات والمجــالت المرموق ــل العدي ــًرا مــن قب تقدي

إلــى أن بنــك مصــر قــد قــاد وشــارك فــي تدبيــر العديــد مــن الصفقــات مصرفيــة 

التــي تــم تصنيفهــا دولًيــا كأفضــل الصفقــات للعــام مــن قبــل مختلــف اإلصــدارات 

بينهــا يورومونــي ومؤسســة   المالــي، ومــن  بالقطــاع  والمجــاالت المتخصصــة 

ــا فاينانــس. إيمي

ومــن بيــن العديــد مــن الجوائــز التــي تشــرف بنــك مصــر بالحصــول عليهــا بقطــاع 

ائتمــان الشــركات والقــروض المشــتركة :

أعلنــت مؤسســة بلومبــرج العالميــة وفًقــا للقائمــة الخاصــة بالقــروض المشــتركة 

لعــام2019 عــن تحقيــق بنــك مصــر للصــدارة كأفضــل مســوق تمويلــي ومرتــب 

رئيســي للقــروض المشــتركة مــن بيــن 20 مؤسســة ماليــة علــى مســتوى أفريقيــا، 

حيــث إن بنــك مصــر نجــح فــي الحصــول علــى:

وتمويــل  المشــتركة  للقــروض  تمويلــي  مســوق  كأفضــل  الخامــس  -المركــز 

أفريقيــا مســتوى  علــى  المشــروعات 

-المركــز الســادس كمرتــب رئيســي للقــروض المشــتركة وتمويــل المشــروعات علــى 

مســتوى أفريقيا

كمــا أنــه فــي إطــار االســتراتيجية القائمــة علــى اســتثمار قــدرات الشــباب، ســيقوم 

بنــك مصــر بتقديــم الــدورة الســابعة مــن البرامــج التدريبيــة المعتمــدة بمجــال 

االئتمــان خــالل عــام 2020  وقــد ســبق للبنــك تقديــم الــدورة السادســة مــن البرامــج 

التدريبيــة فــي عــام 2019 .
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قطاع
التجزئة المصرفية

يســعى بنــك مصــر جاهــًدا لتحقيــق تطلعــات العديــد مــن شــرائح العمــالء والوصــول إلــى مســتوى يفــوق توقعاتهــم، ليــس فقــط مــن خــالل تقديــم المنتجــات والخدمــات 
ــإن  ــه. وفــي هــذا الصــدد، ف ــات عمالئ ــة متطلب ــا لتلبي ــة المصممــة خصيًص ــول المالي ــة متطــورة مــن الحل ــم مجموع ــا مــن خــالل تقدي ــن أيًض ــة المتطــورة، ولك المصرفي

ــذي يرتكــز علــى االهتمــام بالعمــالء. ــة تعكــس النهــج الُمطبــق، وال ــة المصرفي اســتراتيجية بنــك مصــر الُمســتحدثة لقطــاع التجزئ

 نجحــت محفظــة التجزئــة فــي تحقيــق ارتفــاع بنســبة 41٪ ســنوًيا، والــذي يــدل علــى تزايــد معــدالت الطلــب المرتفعــة للعمــالء. وبالمقارنــة مــع قيمــة المحفظــة التــي ُقــدرت 
بقيمــة 22.9 مليــار جنيــه فــي العــام الماضــي، وصلــت قيمــة محفظــة قــروض التجزئــة المصرفيــة إلــى 32.4 مليــار جنيــه بنهايــة ديســمبر 2019، مســجلة ارتفاًعــا قــدره 9.5 مليــار 
جنيــه.  كمــا أن محفظــة ودائــع بنــك مصــر حققــت ارتفاًعــا بقيمــة 76.2 مليارجنيــه، لتســجل قيمــة قدرهــا 745.8 مليــار جنيــه فــي يونيــو 2019، مقارنــًة بقيمــة تقــدر بـــ 669.6 

مليــار جنيــه فــي يونيــو2018، لتحقــق بذلــك معــدل نمــو قــدره ٪11.4 .

تقديــم تجربة عمالء متميزة

يلتــزم بنــك مصــر دائًمــا بتوفيــر حلــول مصرفيــة تســاهم فــي 
تلبيــة المتطلبــات المتزايــدة للعمــالء ولتســهيل حيــاة األفــراد.

القروض الشخصية

المناســبة  الســبل  بتوفيــر  الكامــل  التزامــه  مصــر  بنــك  يبــدي 
إلتاحــة التمويــالت لعمالئــه بمعــدالت تنافســية، بمــا فــي ذلــك 
ــة. كمــا يتــم  مجموعــة متنوعــة مــن القــروض والخطــط التمويلي
توفيــر برامــج اإلقــراض الشــخصي لقطاعــات متنوعــة بمعــدالت 
فائــدة تنافســية، بقيمــة تصــل إلــى 1.5 مليــون جنيــه مصــري 

ــى 120 شــهر. ــرة ســداد تصــل إل كحــد أقصــى وفت

كمــا يطبــق البنــك أحــكام وشــروط ميســرة للقــروض الشــخصية 
نحــو  التوجــه  ظــل  وفــي  العمــالء.  متطلبــات  تلبيــة  بهــدف 
المنظومــة الرقميــة بالقطــاع المصرفــي فــي الســوق المصــري، 
ــج مصرفــي  ــك مصــر الســبق فــي إطــالق أول منت فقــد كان لبن

مبتكــر، وهــو القــرض الشــخصي الفــوري.

المســتحقين  للعمــالء  اإلقــراض  عمليــة  تتيــح  الخدمــة  وتلــك 
لهــا دون الحاجــة إلــى إجــراء معامــالت ورقيــة وتتــم عمليــة منــح 

القــرض خــالل فتــرة زمنيــة ال تتجــاوز ســاعتين فقــط.

البنــك لخدمــة الســحب المقــدم  إلــى إطــالق  ذلــك باإلضافــة 
للراتــب، وهــي إحــدى الخدمــات المصرفيــة الرقميــة التــي قــام 
حســابات  أصحــاب  مــن  لعمالئــه  مؤخــًرا،  بإصدارهــا  البنــك 
علــى  للســحب  الجديــدة  الخدمــة  تلــك  البنــك  ويتيــح  الرواتــب. 
المكشــوف لتمكيــن العميــل مــن ســحب نســبة مئويــة مــن راتبــه 

مقدًمــا. الشــهري 

العقاريــة  والقــروض  الســيارات  قــروض  البنــك  يقــدم  كمــا 

وكذلــك  الســكنية،  الوحــدات  تجديــد   / تشــطيب  وقــروض 

وفــي  الســياحية.  والرحــالت  المعمــرة  الســلع  شــراء  قــروض 

علــى  الحصــول  مــن  المصرييــن  مــن  المزيــد  لتمكيــن  خطــوة 

تعليــم جيــد، أطلــق بنــك مصــر مؤخــًرا قــروض تعليميــة بهــدف 

وكذلــك  والمعاهــد  والجامعــات  الكليــات  فــي  الطــالب  دعــم 

المعتمــدة. التدريبيــة  برامــج 

كمــا يقــدم بنــك مصــر خدمــة القــروض الشــخصية بــدون تحويــل 

راتــب للعمــالء مــن العامليــن بالمؤسســات الحكوميــة والبنــوك 

بقطاعــات  العامليــن  إلــى  باإلضافــة  والخاصــة  الحكوميــة 

النفــط والبتروكيماويــات، واالتصــاالت الســلكية والالســلكية، 

وكذلــك أصحــاب الشــركات وأصحــاب المهــن الحــرة مــن األطبــاء 

والصيادلــة والمهندســين، الــخ.

خدمــات التجزئــة المصرفية اإلســالمية

تقــدم  متكاملــة،  إســالمية  خدمــات مصرفيــة  توفيــر  لضمــان 

متنوعــة  اإلســالمية مجموعــة  للمعامــالت  بنــك مصــر  فــروع 

مــن المنتجــات، مــن بينهــا: مرابحــة الســيارات، ومرابحــة لســلع 

ودائــع  تعليــم،  مرابحــة  والعمــرة،  الحــج  مرابحــة  المعمــرة، 

اإلســالمي الوكالــة ، بطاقــة ائتمــان إســالمية »كنانــة« والقــرض 

الحســن.  وقــد بلــغ إجمالــي قيمــة محفظــة التجزئــة اإلســالمية 

934 مليــون جنيــه بنهايــة ديســمبر 2019، مقارنــًة بقيمــة تقــدر 

بـــ 577 مليــون جنيــة خــالل العــام الســابق، لتســجل المحفظــة 

بذلــك ارتفاًعــا بقيمــة 375 مليــون ومعــدل نمــو تصــل نســبته 

إلــى ٪62.

ودائع التجزئة 
المصرفية

745.8 مليار جنيه 
مصري

بمعدل نمو سنوي
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قيمة التحويالت 
االليكترونية عبر 
حسابات الرواتب 

سنوًيا

87.2 مليار جنيه 
مصري

الودائع المصرفية

الودائــع  منتجــات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  مصــر  بنــك  يقــدم 
وبهــدف  للعمــالء.  المتغيــرة  االحتياجــات  لتالئــم  المصممــة 
نطــاق  فــي  المســتمر  والتوســع  الســوق  احتياجــات  تغطيــة 
مجموعــة  بإصــدار  البنــك  قــام  الحاليــة،  المصرفيــة  الخدمــات 
ــع  ــة. كمــا تتوفــر خدمــات للودائ ــدة مــن المنتجــات المصرفي جدي
المصرفيــة بمختلــف العمــالت ســواء كانــت قصيــرة أو طويلــة 
األجــل. كمــا أصــدر البنــك مؤخــًرا شــهادة إيــداع طلعــت حــرب 

تنافســي. فائــدة  وبســعر  المحليــة  بالعملــة 

 BMVIP خدمة

يمثــل اكتســاب والء العمــالء عنصــًرا رئيســًيا إلثــراء تــراث النجــاح 
ــك مصــر. ومــن أجــل تحســين القيمــة المقدمــة  ــه بن ــذي حقق ال
يقــدم  مصــر  بنــك  فــإن  بوالئهــم،  واالحتفــاظ  العمــالء  لكبــار 
بأســعار  الحصريــة  والخدمــات  المنتجــات  مــن  متنوعــة  باقــات 
تنافســية لكبــار العمــالء بالتعــاون مــع شــركة ماســتركارد، ليتــم 

.BMVIP تقديمهــا تحــت فئــة خدمــات كبــار العمــالء

عمالئهــا  تمكــن   BMVIP العمــالء  كبــار  خدمــات  فئــة  أن  كمــا 
مــن االســتمتاع بمزايــا حصريــة لتكــون لهــم تجربــة مصرفيــة ال 
تنســى. كمــا أن الخدمــات المتاحــة يقــوم علــى تقديمهــا فريــق 
عمــل متفــان مــن مديــري عالقــات العمــالء وقنــوات متعــددة 
لدعــم العمــالء بفعاليــة، والتــي مــن ضمنهــا مركــز اتصــال مــزود 
الرســائل النصيــة القصيــرة وخدمــة  التتبــع، وخاصيــة  بخاصيــة 
الدعــم عبــر رســائل البريــد االلكترونــي. هــذا باإلضافــة إلــى إضافــة 

 .BMVIP معــدل عائــد متميــز علــى حســابات عمــالء خدمــة

ومــن خــالل معامالتهــم المصرفيــة مــع البنــك، يحظــى عمــالء 
يتوفــر  كمــا  الرفاهيــة.  مميــزات  مــن  بالعديــد   BMVIP خدمــة 
للعمــالء خدمــة إمكانيــة الدخــول إلــى قاعــات مميــزة بفــروع البنــك 
الســتقبال كبــار العمــالء والتــي تتيــح لهــم التمتــع بالخصوصيــة. 
ــى  ــار العمــالء عل ــة، يحصــل كب ــا ألرصــدة الحســابات البنكي ووفًق
معــدالت مميــزة لعائــد يومــي تصاعــدي. هــذا باإلضافــة إلــى 
حصــول العمــالء علــى إعفــاء مــن رســوم اصــدار دفاتــر الشــيكات 

العمــالء  يحصــل  كمــا  البنكيــة.  الخدمــات  رســوم  مــن  وغيرهــا 
ــة  ــزة بمــا يضمــن خصوصي ــة الدخــول بقاعــات متمي ــى إمكاني عل
العميــل. هــذا باإلضافــة إلــى ليالــي إقامــة مجانيــة فــي سلســلة 

فنــادق ومنتجعــات ســتاروود. 

للعمــالء االســتفادة مجاًنــا مــن خدمــات كونســيرج  يتــاح  كمــا 
المحليــة والدوليــة مــن خــالل تطبيــق الهاتــف المخصــص لهــا 
بهــدف تســهيل عمليــة الحجــز. كمــا أن خدمــة كونســيرج تقــدم 
يتعلــق  فيمــا  العمــالء  كبــار  خدمــة  مــن  للمســتفيدين  الدعــم 
شــبكة  عبــر  التذاكــر  حجــز  الفنــادق  )حجــز  الســفر  بتجهيــزات 
االنترنــت وخدمــات االســتقبال بالمطــار وخدمــات االنتقــال إلــى 
الفنــدق)، هــذا باإلضافــة إلــى حجــز عــروض المســارح والســينمات 
باإلضافــة  التجميــل.  ومراكــز  والمطاعــم  الثقافيــة  والفعاليــات 
إلــى عــروض التســوق والهدايــا )متوفــر بالقاهــرة واإلســكندرية 
)باإلضافــة إلــى العديــد مــن التخفيضــات والمزايــا المتوفــرة بعــدد 

مــن المطاعــم والفنــادق والخدمــات.

قــام   ،BMVIP بخدمــة  لعمالئنــا  األفضــل  تقديــم  أجــل  ومــن 
بنــك مصــر بتطويــر عمليــات تســليم بطاقــات الدفــع االلكترونيــة 
مــع  اإلقامــة  محــال  إلــى  توصيلهــا  تســهيل  بهــدف  وتفعيلهــا 

تمكيــن تفعيلهــا مــن خــالل مركــز االتصــال.

الشمول المالي

ــة لتحقيــق الشــمول المالــي، فــإن  فــي إطــار تفعيــل خطــة الدول
الجهــود التــي بذلهــا بنــك مصــر كان لهــا أثــر فعــال فــي نجــاح تلــك 
االســتراتيجية. كمــا أن إســهاماته المتميــزة دعمــت األثــر اإليجابــي 
للبنــك تجــاه التنميــة االقتصاديــة وتحقيــق الرخــاء. وفــي هــذا 
ــه  ــد ليضــاف لهيكل ــك مصــر بإنشــاء قطــاع جدي ــام بن الصــدد، ق
تطبيــق  فــي  متمثــاًل  الرئيســي  اختصاصــه  ليكــون  التنظيمــي، 

ــي. ــم الشــمول المال ــك لدع اســتراتيجية البن

وخــالل العــام الماضــي، قــام بنــك مصــر بــدور فَعــال فــي غضــون 
فعاليــات أســبوع الشــمول المالــي. قــد قــدم البنــك إمكانيــة إصدار 
بذلــك توســيع نطــاق  بــدون رســوم، مســتهدًفا  بنكــي  حســاب 
وصــول الخدمــات للعمــالء وتوســيع قاعــدة العمــالء المســتهدفة 
والتــي بلغــت بنجــاح 12 مليــون عميــل مــن كافــة فئــات المجتمــع.

خدمات المدفوعات 
اإللكترونية

46.076 مليار جنيه 
مصري
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ــر المســتفيدة  ــك مصــر قــد ســاهمت فــي دمــج القطاعــات غي كمــا أن جهــود بن
مــن الخدمــات المصرفيــة فــي االقتصــاد الرســمي إلــى جانــب ضمــان تحقيــق 
نطــاق أوســع لالســتفادة مــن الخدمــات المصرفيــة المتطــورة. وهــذا األمــر مــن 
شــأنه أن ينعكــس إيجاًبــا علــى االقتصــاد، بمــا يحقــق ارتفاعــًا بمعــدالت النمــو 

وانخفاًضــا بمعــدالت الفقــر والبطالــة.

نحو اقتصاد يتســم بالشــمولية

مــن منطلــق توجهــات بنــك مصــر، فــإن توفيــر فــرص اقتصاديــة متكافئــة للفئــات 
التــي ال تحظــى بالقــدر الــكاف مــن الخدمــات يدخــل فــي صميــم الدعــم الشــامل 
لخطــوات اإلصــالح بالقطــاع الصناعــي واقتصاديــات الســوق المســتدامة ولهــذا، 
فــإن بنــك مصــر يعمــل بالتعــاون مــع الحكومــة مــن أجــل تحقيــق أفضــل الســبل 

نحــو الشــمول المالــي.

مبادرات هادفة لدعم الشــمول المالي

تحقيــق  نحــو  المصــري  المركــزي  البنــك  يطلقهــا  التــي  المبــادرات  إطــار  فــي 
ــة ببنــك مصــر بإطــالق منتجيــن  ــة المصرفي الشــمول المالــي، قــام قطــاع التجزئ

جديديــن:

حســاب تحويشة بزيادة

يعــد حســاب تحويشــة بزيــادة حســاب إدخــاري مميــز يمكــن العميــل مــن إيــداع 
ــمالي مــا  ــم اســترداد إجـ ــة مــن المدخــرات شــهرًيا لمــدة ســنة واحــدة ث قيمــة ثابت
قــام بادخــاره علــى أن يقــوم البنــك بإضافــة مســـاهمته )الفوائــد( الخـاصـــة بالمبلــغ 
المحتســب علــى المبلــغ المدخــر فــي نهايــة المــدة ) فتــرة اإلدخــار( بنســبة 75٪ مــن 
قيمــة القســط الشــهري الــذى يقــوم العميــل بادخــاره بانتظــام فــي الشــهر الثانــي 
عشــر ، وهــذا الحســاب اإلدخــاري ُمعفــى مــن مصاريــف فتــح الحســاب ومــن 
المصاريــف الدوريــة المطبقــة علــى حســابات التوفيــر ويمكــن فتــح الحســاب بحــد 
أدنــى 100 جــم ومضاعفاتهــا ، ويحــق لصاحــب الحســاب اســترداد قيمــة مدخراتــه 

بالكامــل قبــل مضــي 6 أشــهر دون إضافــة عائــد او خصــم غرامــة.

بطاقــات ائتمان للُقصر

ــات ائتمــان  ــإن بطاق ــي، ف ــق الشــمول المال ــك لتحقي ــزًءا مــن دور البن ــاره ج باعتب
للُقصــر المقدمــة لفئــة الشــباب تهــدف إلــى كســب والء الجيــل الناشــيء فضــاًل 
عــن توســيع قاعــدة العمــالء وعــادًة مــا يســتهدف البنــك زيــادة أعــداد الحســابات 
المصرفيــة المخصصــة للُقصــر لتمكيــن تلــك الفئــة مــن االســتفادة مــن الخدمــات 

البنكيــة.

مبادرات اجتماعية

شــهادة أمان المصريين

بالعملــة  إدخاريــة  المصرييــن، وهــي شــهادة  أمــان  بنــك مصــر شــهادة  أطلــق 
لتأمينــات بالشــراكة مــع شــركة مصــر  ثــالث ســنوات، وذلــك  لمــدة  المحليــة 

الحيــاة والبنــك األهلــي المصري والبنك الزراعــي المصري وبنك القاهرة.

المؤقتــة  العمالــة  فئــات  األســاس  فــي  المصرييــن  أمــان  وتســتهدف شــهادة 
الشــهادة وتشــتمل  المنخفضــة  الدخــول  وأصحــاب  والمزارعيــن  والموســمية 

علــى وثيقــة تأميــن علــى الحيــاة.  ويمكــن صــرف عائــد الوثيقــة عبــر بطاقــات 
ــى  ــة  وتقــدم الوثيقــة ســحب عل الدفــع المســبق أو بطاقــة المحفظــة اإللكتروني
جائــزة ربــع ســنوية بقيمــة 10.000 جنيــه مصــري معفــاه مــن الضرائــب. وفــي 30 
يونيــو 2019، وصلــت حصيلــة شــهادة أمــان المصرييــن إلــى 417 مليــون جنيــه.

دوي  )لألفــراد  العقــاري  للتمويــل  المصــري  المركــزي  البنــك  مبــادرة 
والمحــدودة( المتوســطة  الدخــول 

ــا لتنميــة االقتصــاد الوطنــي، فــإن  بمــا أن التمويــل العقــاري يمثــل حافــًزا جوهرًي
لبنــك مصــر دور فعــال فــي المبــادرات التــي تطلقهــا الحكومــة بهــدف دعــم الحــق 
فــي الحصــول علــى مســكن مالئــم. وفــي إطــار مبــادرة البنــك المركــزي المصــري، 
قــدم بنــك مصــر قروًضــا طويلــة األجــل بقيمــة تصــل إلــى مــا يقــرب مــن 5 مليــار 
ــل. وقــد ُأتيحــت هــذه القــروض لشــراء الوحــدات  ــى 46.000 عمي ــه مصــري إل جني
الســكنية التــي طرحتهــا الحكومــة بتكاليــف اقتصاديــة. هــذا فضــاًل عــن ســعي بنــك 
ــة لضخهــا بالقطــاع العقــاري. وقــد  ــة واألجنبي مصــر لجــذب االســتثمارات المحلي
طــرح البنــك برامــج تمويــل عقــاري متنوعــة لشــراء الوحــدات الســكنية وتجهيزهــا، 
وهــذه البرامــج التمويليــة متاحــة لكافــة قطاعــات المجتمــع المصــري وكذلــك 
المصرييــن المقيميــن باإلمــارات العربيــة المتحــدة وذلــك مــن خــالل فــروع البنــك 

المتواجــدة هنــاك.

البنكي التأمين 

ــدة فــي مصــر بمجــال تقديــم خدمــات التأميــن  كان بنــك مصــر أحــد البنــوك الرائ
شــراكته  بتطويــر  بنــك مصــر  قــام  الماضييــن،  العاميــن  مــدار  وعلــى  البنكــي. 
المثمــرة مــع شــركة أليانــز للتأميــن - مصــر، والتــي تعــد أكبــر شــركات التأميــن 
علــى الحيــاة فــي مصــر، ليتمكــن بذلــك مــن إصــدار أكثــر مــن 220.000 وثيقــة 
تأميــن منــذ إنطــالق هــذه الشــراكة حتــى نهايــة يونيــو 2019. كمــا يــدرس بنــك 
مصــر تقديــم منتجــات التأميــن لعمالئــه بخــالف التأميــن علــى الحيــاة فــي غضــون 

األشــهر القليلــة القادمــة.

التأمين االئتماني

لضمــان تحقيــق أعلــى مســتويات الســالمة فيمــا يتعلــق بمنــح قــروض للعمــالء، 

قــام بنــك مصــر بعقــد صفقــات مــع شــركات التأميــن للحــد مــن أثــر أيــة مخاطــر 

ــة  ــة متنوع ــه مجموع ــك مصــر لعمالئ ــدم بن ــا يق ــراض. كم ــة اإلق ــة بعملي متعلق

والتغطيــة  الدائــم  الكلــي  والعجــز  الحيــاة  علــى  التأمينيــة  التغطيــة  برامــج  مــن 

التأمينيــة علــى 27 منتًجــا مصرفًيــا، بمــا فــي ذلــك قــروض التجزئــة وقــروض 

ــا  التجزئــة اإلســالمية - المرابحــة وقــروض الشــركات الصغيــرة والمتوســطة وفًق

جمــع  بهــدف  حــدة  علــى  منتــج مصرفــي  بــكل  المتعلقــة  واألحــكام  للشــروط 

مطالبــات االســتحقاق فــي حــال ان البنــك هــو المســتفيد الرئيســي. وقــد بلغــت 

ــه  ــار جني ــة لبنــك مصــر مــا يقــرب مــن 28.2 ملي ــة التأميني قيمــة محفظــة التغطي

مقدمــة إلــى 376.000 عميــل.

التكافلي التأمين 

إن تقديــم أفضــل الخدمــات المصرفيــة يأتــي فــي مقدمــة أولويــات بنــك مصــر. 

ــة تنافســية.  ــم منتجــات وخدمــات مصرفي ــى تقدي ــك، يحــرص بنــك مصــر عل لذل

بهــدف تطويــر محفظــة المعامــالت اإلســالمية للبنــك، فإنــه يقــدم خدمــة تأميــن 

ألعلــى  والوصــول  عمالئــه  لمتطلبــات  إرضــاًء  الحيــاة  علــى  تكافلــي  مصرفــي 

مســتويات توقعاتهــم. لــذا، فقــد أطلــق البنــك شــراكة مــع الشــركة المصريــة 

ــر شــركات التأميــن التكافلــي فــي مصــر.  للتأميــن التكافلــي، والتــي تعــد مــن أكب

وبنــاًء علــى هــذا التعــاون، يوفــر البنــك مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات والبرامــج 

ذلــك منتجــات  فــي  بمــا  فــي جميــع فروعــه اإلســالمية،  المتطــورة  التأمينيــة 

متكاملــة للتأميــن التكافلــي علــى الحيــاة. 

بطاقــات ميــزة للخصم الفوري/ الدفع المســبق

فــي إطــار دعــم الخطــة القوميــة للشــمول المالــي، فــإن بنــك مصــر هــو أول 

ــزة  ــزة للخصــم الفــوري وبطاقــات مي بنــك فــي مصــر يقــوم بإصــدار بطاقــات مي

ــر  للدفــع المســبق ضمــن منظومــة الدفــع الوطنيــة، بهــدف دمــج القطاعــات غي

ــة فــي القطــاع المصرفــي الرســمي. وقــد قــام  المســتفيدة بالخدمــات المصرفي

بنــك مصــر بإصــدار إجمالــي 270.000 بطاقــة ميــزة فــي يونيــو 2019. كما يســتهدف 

أيًضــا اســتبدال بطاقــات حســابات رواتــب العامليــن بالهيئــات الحكوميــة ببطاقــات 

ميــزة ليتــاح لهــم إمكانيــة االســتفادة مــن مميــزات الدفــع الالتالمســي التــي 

ــزة. تقدمهــا منصــة مي

الخدمــات الماليــة الالنقديــة ... خطــوات نحو االزدهار

األفضــل  لضمــان  الالنقديــة  الماليــة  الخدمــات  تقديــم  مصــر  بنــك  اختــار 

ــر  ــدد كبي ــم ع ــك مصــر لتقدي ــه. ومــن خــالل التحــول الرقمــي، يســعى بن لعمالئ

مــن الخدمــات الماليــة والمصرفيــة التــي تجــذب عمــالء جــدد مــن القطاعــات غيــر 

ــة  ــة بالمجتمــع، بمــا يحقــق اســتراتيجيات الدول المســتفيدة بالخدمــات المصرفي

بشــأن تحقيــق الشــمول المالــي والتحــول إلــى المجتمــع الــال نقــدي.

خدمــات المدفوعــات اإللكترونية

يــؤدي بنــك مصــر دوًرا محورًيــا فــي نشــر قبــول المدفوعــات اإللكترونيــة عبــر 

كمــا  اإللكترونيــة.  المدفوعــات  لمنظومــة  واضحــة  خطــة  خــالل  مــن  البــالد 

قــام البنــك أيًضــا بتطويــر خدمــات المدفوعــات اإللكترونيــة مــن خــالل تقديــم 

مميــزات مبتكــرة لعمالئــه. هــذا باإلضافــة إلــى إتاحــة خدمــات الدفــع اإللكترونــي 

لســداد الضرائــب والرســوم الجمركيــة والعديــد مــن الفواتيــر، بمــا فــي ذلــك 

االجتماعــي. التأميــن 

كمــا قــام بنــك مصــر بتوقيــع اتفاقيــات تعــاون مــع العديــد مــن المؤسســات 

ــام ــد ق ــالد. وق ــاء الب ــة أنح ــة بكاف ــات اإللكتروني ــول المدفوع لتوســيع نطــاق قب

البنــك أيًضــا بتوفيــر خدمــات المدفوعــات اإللكترونيــة فــي 406 فــرع، مــن بينهــا 

401فــرع منتشــرة بكافــة أنحــاء البــالد إلــى جانــب خمســة فــروع أخــرى بدولــة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة. وبذلــك، فقــد احتــل البنــك المركــز األول فــي تقديــم 

خدمــات ســداد الرســوم والتعريفــات الجمركيــة والمدفوعــات الحكوميــة، ليقــوم 

ــي 2018 / 2019. وفــي  ــه خــالل العــام المال ــار جني ــد عــن 39 ملي ــل مــا يزي بتحصي

ديســمبر 2019، بلــغ عــدد البطاقــات التــي قــام بنــك مصــر بإصدارهــا 8.6 مليــون 

بطاقــة فــي ديســمبر 2019، يعمــل معظمهــا بنظــام الشــريحة الذكيــة، ليحتــل 

بنــك مصــر بذلــك المركــز الثانــي فــي حجــم إصــدار بطاقــات الدفــع اإللكترونــي 

بمصــر.

خدمــات الدفع لقطاع الشــركات

بهــدف تقديــم الدعــم لعمالئــه، وفــر بنــك مصــر خدمــات الدفــع لقطــاع الشــركات 

ليســهل علــى عمالئــه إمكانيــة دفــع الضرائــب والرســوم والتأمينــات االجتماعيــة 

وغيرهــا مــن المســتحقات الحكوميــة، وهــم متواجــدون بمكاتبهــم.
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التجارة اإللكترونية

إبــان انطــالق التجــارة اإللكترونيــة خــالل القــرن العشــرين، كان بنــك مصــر هــو أول 
بنــك مصــري يطلــق منصــة مدفوعــات خاصــة بمعامــالت التجــارة اإللكترونيــة، 
والتــي تــم تطويرهــا لتســهيل عمليــات البيــع اإلليكترونــي عبــر شــبكة اإلنترنــت 

ــت. ــر شــبكة اإلنترن ــم عب ــي تت ــة الت وغيرهــا مــن التعامــالت التجاري

محفظة BM Wallet للدفع عبر الهاتف المحمول

 BM Wallet فــي فبرايــر 2017، قــام بنــك مصــر بإطــالق المحفظــة اإللكترونيــة
بهــدف دعــم الشــمول المالــي مــن خــالل تطبيــق الهاتــف المحمــول، والــذي يتيــح 
مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات المصرفيــة لعمالئــه. حيــث توفــر محفظــة بنــك 
مصــر اإللكترونيــة  BM Wallet لمســتخدميها إمكانيــة تحويــل األموال مباشــرًة إلى 
مســتخدمي محافــظ إلكترونيــة أخــرى وســداد الفواتيــر واســتالم الحــواالت بشــكل 
أكثــر أمًنــا وفاعليــة. هــذا باإلضافــة إلــى إمكانيــة إرســال واســتالم األمــوال مباشــرة 
عبــر هواتفهــم المحمولــة فــي أي مــكان فــي العالــم علــى مــدار الســاعة طيلــة أيــام 
ــة  ــز المدفوعــات الرقمي ــدة فــي تعزي األســبوع. كمــا اتخــذ بنــك مصــر خطــوات رائ
مــن خــالل نظــام الدفــع برمــز االســتجابة الســريعة .QR Code كمــا أنــه يعــد أول 
بنــك يطبــق هــذا النظــام مــن خــالل نقــاط البيــع وعبــر خدمــات التجــارة اإللكترونيــة. 
ــة ألهــداف العمــل  ــات اإللكتروني ــراء المدفوع ــزة فــي إج ــر مي ــى توفي ــة إل باإلضاف
الخيــري. كمــا يتيــح البنــك إمكانيــة التســجيل الذاتــي للحصــول علــى تلــك الخدمــة 

مــن خــالل تســجيل الطلــب عبــر اإلنترنــت.

DCC خدمة التحويل الديناميكي للعمالت

أطلــق بنــك مصــر خدمــة التحويــل الديناميكــي للعمــالت DCC بهــدف تطويــر 
والســياحة. وهــذه خدمــة ماليــة متطــورة تســمح  اإللكترونيــة  التجــارة  قطاعــي 
لحاملــي البطاقــات إمكانيــة ســداد معامالتهــم فــي مختلــف البــالد بعملــة البطاقــة 

ــع. ــواع نقــاط البي ــى كافــة أن عل

ميكنة الرواتب

بهــدف المســاهمة فــي تحــول مصــر إلــى مجتمــع ال نقــدي، فــإن بنــك مصــر 
يســتحوذ علــى 48٪ مــن إجمالــي الحصــة الســوقية لميكنــة رواتــب الموظفيــن 
العامليــن فــي الجهــات الحكوميــة. وعلــى مــدار 14 عــام متواصلــة، ظــل البنــك،  
محتفًظــا بصدارتــه فــي هــذا القطــاع. فعلــى مــدار العــام المالــي 2019/2018، قــام 
بنــك مصــر بإجــراء تحويــالت الرواتــب بشــكل مميكــن بقيمــة تزيــد عــن 87.2 مليــار 
جنيــه ســنوًيا لتغطيــة 59,222 حســاب لرواتــب العامليــن بالقطاعيــن العــام والخاص، 

ــون بطاقــة. ــة مــن خــالل 3.6 ملي ــم إجــراء تعامالتهــا المصرفي ــي يت والت

البنيــة األساســية ألنظمة الدفع اإللكتروني

ــر شــبكات الفــروع وماكينــات الصــراف اآللــي ونقــاط  ــر بنــك مصــر إحــدى أكب يدي

.)POS( ــع فــي مصــر البي

الفــروع وماكينات الصراف اآللي

تماشــًيا مــع اســتراتيجية البنــك للتوســع، افتتــح بنــك مصــر عــدد مــن الفــروع 

الجديــدة فــي كافــة أنحــاء جمهوريــة مصــر العربيــة. هــذا إلــى جانــب إنشــاء شــبكة 

متطــورة لماكينــات الصــراف اآللــي التــي يصــل عددهــا إلــى 2800 ماكينــة فــي 

الســحب  لعمليــات  المعتــادة  التســهيالت  إلــى  باإلضافــة  هــذا   ،  2019 يونيــو 

واإليــداع النقــدي واســتبدال العمــالت األجنبيــة. كمــا أضــاف بنــك مصــر مميــزات 

مبتكــرة لماكينــات الصــراف اآللــي. بالتعــاون مــع شــركة فــوري لحلــول الدفــع 

ــي تشــمل  ــدة والت ــي، حيــث قــدم البنــك مجموعــة مــن الخدمــات الجدي اإللكترون

التحويــالت النقديــة بــدون بطاقــة وعمليــات التحويــل بيــن المحافــظ اإللكترونيــة  

وســداد   I-Score االئتمانــي  واالســتعالم  الفواتيــر  وســداد  اإليــداع  وعمليــات 

رســوم االشــتراكات المختلفــة.

)POS( أجهــزة نقــاط البيع

فيمــا يتعلــق بنشــاط تحصيــل عمليــات التجــار مــن خــالل أجهــزة نقــاط البيــع 

ــر شــبكة مــن  ــي أكب ــو 2019، فــإن بنــك مصــر قــام بتشــغيل ثان ــة يوني ــى نهاي حت

ــالد فــي  ــى مســتوى الب ــع عل ــي تضــم 18,700 نقطــة بي ــع والت ــاط البي ــزة نق أجه

الماليــة  الســنة  وخــالل   .)2019 يونيــو  فــي  بيــع  نقطــة   17,066( ديســمبر2019 

2019/2018، قــام البنــك بتنفيــذ عمليــات مــن خــالل تلــك النقــاط، حيــث بلــغ 

حجــم تلــك المعامــالت 18.45 مليــار جنيــه مصــري.

دعــم العمالء وحمايــة البيانات

إن بنــك مصــر يعــد أول بنــك مصــري يحصــل علــى شــهادة التوافــق مــع المعاييــر 

بإصدارهــا   ،PCI-DSS اإللكترونيــة الدفــع  بيانــات بطاقــات  لتأميــن  العالميــة 

األحــدث 3.2.1، بمــا يســاهم فــي رفــع مســتوى الحمايــة المقــدم لعمالئــه ضــد 

أيــة مخاطــر محتملــة للتعــرض للقرصنــة اإللكترونيــة. كمــا يلتــزم بنــك مصــر 

بنــك  أن  كمــا  اإللكترونيــة.  التقنيــات  أحــدث  بتطبيــق  التحتيــة  بنيتــه  بتطويــر 

مصــر يضــع خطــط مســتقبلية إلطــالق خدمــات اإلنترنــت البنكيــة لتكــون متاحــة 

بتكاليــف ميســرة.  يتــم طرحهــا  حيــث  للعمــالء،  أماًنــا ومالئمــة  أكثــر  بصــورة 

ــر فــي تقليــل  ومثــل هــذه الخدمــات الجديــدة مــن شــأنها أن تســاهم بشــكل كبي

ــة. ــر اإللكتروني ــم خــالل المعامــالت غي ــذي يت ــورق ال معــدل اســتهالك ال

محفظة تمويل 
المشروعات 

الصغيرة 
والمتوسطة 

ومتناهية الصغر

23.3 مليار جنيه 
مصري 

بمعدل نمو سنوي 
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قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
والتمويل متناهي الصغر

ــزة  ــم ُيســتغل بعــد لدفــع حركــة االقتصــاد المصــري وركي ــاره حافــًزا ل ــة الصغــر تتمثــل فــي اعتب ــرة والمتوســطة ومتناهي ــة بنــك مصــر لقطــاع المشــروعات الصغي إن رؤي
أساســية لتحقيــق التنميــة المســتدامة، حيــث أن المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر تمثــل حجــر الزاويــة لتنميــة النظــم االقتصاديــة المعاصــرة. باعتبــار 
أن دعــم هــذا القطــاع يمثــل أحــد أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة، فــإن بنــك مصــر يضــخ اســتثمارات فــي هــذا القطــاع ألنــه يســاهم فــي توفيــر  المعــدل 
األكبــر مــن  إتاحــة فــرص عمــل جيــدة بمــا يســاهم فــي الحــد مــن الفقــر وارتفــاع قيمــة الدخــل ودعــم الصــادرات. ولهــذا، فــإن الحكومــة المصريــة والبنــك المركــزي المصــري 
قــد قامــا بوضــع خطــة طموحــة لتوفيــر اآلالف مــن فــرص العمــل، مــن خــالل دعــم فــرص النمــو فــي قطــاع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة باعتبــاره ركيــزة اســتراتيجية 

لتحقيــق هــذه األهــداف.

ــرة والمتوســطة  ــادرات وبروتوكــوالت الشــركات الصغي مب

ــة المســتدامة وازدهــار  ــزة أساســية لتحقيــق التنمي .... ركي

المجتمــع

ال يــزال الحصــول علــى تمويــل يمثــل تحدًيــا أمــام إمكانيــات قطــاع 

الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي مصــر وقدرتــه علــى تحقيــق 

النمــو، لــذا فقــد قــام بنــك مصــر بتنفيــذ عــدد مــن المبــادرات 

والجهــود فــي هــذا اإلطــار أال وهــي:

• إن دور بنــك مصــر ال يقتصــر فقــط علــى إظهــار الدعــم الكامــل 

ألجنــدة الدولــة لتحقيــق التنميــة االقتصاديــة وإنمــا يتخــذ أيًضــا 

ولتحقيــق  المجتمــع،  احتياجــات  لتحقيــق  اســتباقية  خطــوات 

ــذ عــام  ــادة األعمــال تتســم بالشــمولية. ومن منظومــة أفضــل لري

2015، عمــل بنــك مصــر علــى دعــم أثــر المشــروعات الصغيــرة 

والمتوســطة مــن خــالل زيــادة قيمــة محفظــة القطــاع إلــى 16 

ثــالث  إلــى  العمــالء  قاعــدة  وزيــادة  الســابقة،  القيمــة  ضعــف 

أضعافهــا.

ومــع نهايــة يونيــو 2019، كشــف بنــك مصــر عــن قيامــه بضــخ مــا 

يقــرب مــن 4 مليــار جنيــه للمشــروعات متناهيــة الصغــر و11.5 

مليــار جنيــه للمشــروعات الصغيــرة و7.7 مليــار جنيــه للمشــروعات 

البنــك للمشــروعات  لــذا، فقــد شــهدت محفظــة  المتوســطة. 

الصغيــرة والمتوســطة معــدل نمــو ســنوي مركــب يصــل إلــى 

120٪. وبلغــت قيمــة المحفظــة للقطــاع 23.3 مليــار جنيــه فــي 

ــًة بـــ 10.6 فــي يونيــو 2018. يونيــو 2019، مقارن

• وقــد ظهــر جلًيــا الــدور الداعــم الــذي يقــوم بــه بنــك مصــر تجــاه 

مــن  الصغــر  ومتناهيــة  والمتوســطة  الصغيــرة  المشــروعات 

لتوفيــر  الهادفــة  المبــادرات  تجــاه  االســتراتيجي  التزامــه  خــالل 

ــة الصغــر  ــرة والمتوســطة ومتناهي التمويــل للمشــروعات الصغي

بمعــدالت فائــدة تفضيليــة تتــراوح بيــن 5٪ و7٪ و12٪، باإلضافــة 

إلــى زيــادة نســبة محفظــة القــروض الموجهــة إلــى هــذا القطــاع 

لـــ 20٪ مــن إجمالــي قيمــة المحفظــة االئتمانيــة بالبنــك. كمــا 

ــة مــن خــالل 238 وحــدة تعمــل  ــول مصرفي يقــدم بنــك مصــر حل

ــر  ــر أكث ــا يوف ــاء مصــر، بم ــة أنح ــد فــي كاف بنظــام الشــباك الواح

مــن 12.000 فرصــة عمــل مــن خــالل هــذا البرنامــج. وفــي نفــس 

ــرة  الوقــت، شــهدت قاعــدة عمــالء محفظــة المشــروعات الصغي

 121,000 الــى  لتصــل  عميــل   35.000 مــن  زيــادة  والمتوســطة 

مســجلة بمعــدل نمــو نســبته 41٪ فــي نهايــة يونيــو 2019.

توســيع نطــاق االنتشــار الجغرافــي إلتاحــة الخدمــات المصرفيــة 

لــرواد األعمــال 

الصغيــرة  المشــروعات  دعــم  فــي  الريــادي  بنــك مصــر  دور  إن 

والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر تدعمــه جهودنــا المبذولــة فــي 

إطــار هيكلــة القطاعــات، وجــذب الكــوادر المناســبة. يســتهدف 

بنــك مصــر تنفيــذ عمليــة اتخاذ القرار بشــكل أســرع وأكثر سالســة، 

ــاع التوجــه  ــب توســيع النطــاق الجغرافــي للخدمــات واتب ــى جان إل

الالمركــزي فيمــا يتعلــق باتخــاذ قــرارات اإلقــراض. هــذا فضــاًل 

عــن ضــخ اســتثمارات لتنميــة إمكانيــات قطاعاتنــا الداخليــة، فقــد 

ــى  ــق العمــل ليصــل إل ــادة حجــم فري ــم زي ــة القطــاع ث ــا بهيكل بدأن

1,100 مســئول مختــص فــي خدمــة قطــاع المشــروعات الصغيــرة 

والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر.
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ــت  ــالد، وصل واســتهداًفا لتوســيع قاعــدة التواجــد الجغرافــي فــي كافــة أنحــاء الب

أعــداد مراكــز بنــك مصــر لدعــم المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة 

الصغــر حالًيــا إلــى أكثــر مــن 280 مركــز إلقــراض المشــروعات متناهيــة الصغــر، 

وأكثــر مــن 282 مركــز لتوفيــر قــروض للمشــروعات متناهيــة الصغــر، إلــى جانــب 17 

مركــز لتوفيــر القــروض للمشــروعات المتوســطة. وتأتــي خطــوة التوســع مقترنــة 

باتبــاع النظــام الالمركــزي فــي ميكنــة وتنفيــذ عمليــات اتخــاذ القــرار لنتمكــن مــن 

الوصــول إلــى عمالئنــا فــي قطــاع المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة لنقــدم 

ــة تتناســب مــع احتياجاتهــم. لهــم خدمــات مصرفي

مبــادرة رواد النيل

إن تطويــر البيئــة المناســبة لريــادة األعمــال يمثــل اهتماًمــا رئيســًيا لــدى بنــك 

مصــر. ومــن ضمــن الجهــود المبذولــة فــي هــذا الصــدد، أطلــق بنــك مصــر مبــادرة 

ــزي المصــري. وتســاهم  ــك المرك ــل والبن ــة الني ــل بالمشــاركة مــع جامع رواد الني

االقتصــاد  فــي  والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات  قطــاع  دمــج  فــي  المبــادرة 

الرســمي.

بيت التصميم

 يعــد بيــت التصميــم البرنامــج األول مــن نوعــه فــي الجامعــات المصريــة لتدريــب 

الناشــئة  الجامعــات ورواد األعمــال والشــركات  الكــوادر مــن الشــباب وطــالب 

ابتــكار منتجــات  ينمــي قدرتهــم علــى  بمــا  الصناعيــة الصغيــرة،  والمؤسســات 

جديــدة وتطويــر المنتجــات الحاليــة مــن خــالل االســتفادة مــن أحــدث تقنيــات 

التصميــم واالســتفادة مــن المــوارد مــن خــالل خدمــات التصميــم والمحــاكاة. 

فضــاًل عــن تقديــم الــدورات التدريبيــة وورش العمــل للشــركات الناشــئة وأصحــاب 

ــرة والمتوســطة. وأطلــق بنــك مصــر بيــوت التصميــم فــي كل  المشــاريع الصغي

مــن جامعــة النيــل واألكاديميــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل البحــري 

ــا. ــة األزهــر بمحافظــة قن ــن شــمس وجامع ــة عي وجامع

2- مراكــز بنــك مصر لتطوير األعمال 

التاليــة:  المحافظــات  فــي  األعمــال  لتطويــر  مراكــز  ثالثــة  مصــر  بنــك  أطلــق 

محافظــة المنوفيــة - فــرع مدينــة الســادات، محافظــة دميــاط - فــرع دميــاط 

الجديــدة، محافظــة األقصــر - فــرع أتــون. وتختــص هــذه المراكــز بتقديــم خدمــات 

غيــر ماليــة للشــباب ورواد األعمــال المحتمليــن لمســاعدتهم فــي تبنــي خطــط 

تتناســب مــع مشــروعاتهم المســتقبلية، والتعــرف علــى الفــرص االســتثمارية.

دعــم الصناعات المصرية 

بهــدف دعــم قطــاع التصنيــع المحلــي، قــام بنــك مصــر بتوقيــع العديــد مــن 

البروتوكــوالت مــع عــدد مــن الغــرف التجاريــة والهيئــات، بهــدف أتمتــة المدفوعات 

وتلبيــة المتطلبــات االجتماعيــة والبيئيــة ودعــم الصــادرات. وفيمــا يلــي أهــم 

البروتوكــوالت التــي تــم توقيعهــا:

ــرة  ــل المشــروعات الصغي ــة لتموي ــة المحلي • بروتوكــول تعــاون مــع وزارة التنمي

ومتناهيــة الصغــر. ووفًقــا لهــذا بروتوكــول، قــام بنــك مصــر بتمويــل 77,367 

ــه مصــري ــار جني ــى 6.3 ملي ــالت تصــل إل ــل بقيمــة تموي عمي

• بروتوكــوالت تعــاون مــع شــركات التأجيــر التمويلــي، لتمويــل األصــول الثابتــة 

للعمــالء

ــر  ــة لتمويــل رأس المــال العامــل، وتوفي ــة الصيادل • بروتوكــول تعــاون مــع نقاب

وســائل االنتقــال والمعــدات ألعضــاء النقابــة. وبموجــب هــذا البروتوكــول، قــام 

بنــك مصــر بتقديــم تمويــالت لـــ 334 صيدليــة بقيمــة 151 مليــون جنيــه

التــي  الشــركات  لتمويــل  الصناعيــة  التنميــة  هيئــة  مــع  تعــاون  بروتوكــول   •

للتنميــة الدوليــة  المؤسســة  مــن  محــددة  صناعيــة  وحــدات  علــى  تحصــل 

الخاليــا  لنظــم  القومــي  المشــروع  ضمــن  المتجــددة  الطاقــة  بروتوكــول   •

الطاقــة  وحــدات  إنشــاء  لتمويــل  يهــدف  والــذي   ،)PV-Egypt( الشمســية 

والمتوســطة الصغيــرة  المشــروعات  تنفــذ  التــي  المتكاملــة  الشمســية 

• بروتوكــول تعــاون مــع اتحــاد الغــرف التجاريــة لتوفيــر أنظمــة الدفــع اإللكترونــي 

)األجهــزة والبرامــج( لــدى صغــار تجــار التجزئــة

أعضــاء  إلــى  تمويــالت  لمنــح  التصديــري  المجلــس  مــع  تعــاون  بروتوكــول   •

القــروض  خــالل  مــن  ويتــم  الدوليــة.  المعــارض  فــي  للمشــاركة  المجلــس 

التجهيــزات وتكاليــف  الطيــران،  تذاكــر  الســكن،  نفقــات  تغطيــة  الممنوحــة 

• بروتوكــول تعــاون مــع شــركة إي فاينانــس لتوســيع قدراتــه علــى توفيــر برامــج 

لإلقــراض الزراعــي للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة مــن خــالل منصــة زراعيــة 

إلكترونيــة تقــوم الشــركة بتشــغيلها. وتأتــي هــذه الخطــوة كجــزء مــن اســتراتيجية 

البنــك لزيــادة الشــمول المالــي وخدماتــه التمويليــة الرقميــة

ــر  ــل وتطوي ــاث بهــدف تموي ــاط لألث ــة دمي ــاون مــع شــركة مدين ــول تع • بروتوك

األثــاث ودعــم  بقطــاع صناعــة  والمتوســطة  الصغيــرة  المشــروعات  وتحديــث 

 82,5 بقيمــة  مشــروع   149 بتمويــل  اآلن  حتــى  البنــك  قــام  وقــد  الصــادرات. 

مليــون جنيــه مصــري.

جوائــز وتقديرات

الصغيــرة والمتوســطة، حصــل  الشــركات  فــي دعــم  البــارزة  لجهــوده  تقديــًرا   

بنــك مصــر علــى جوائــز مختلفــة مــن قبــل العديــد مــن المنظمــات الدوليــة خــالل 

ــك: ــي 2019/2018، بمــا فــي ذل العــام المال

ــا 2019  ــرة والمتوســطة - أفريقي ــل المشــروعات الصغي ــي تموي ــام ف ــك الع - بن

ــرت اليــف ــة كورب -مجل

- أفضــل بنــك فــي تمويــل المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة - مصــر 2018 

وذلــك مــن مجلــة انترناشــيونال بيزنــس

- أفضــل بنــك فــي تمويــل المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة لعــام 2018 مــن 

مجلــة ذا يوروبيــان البريطانيــة

- أفضــل بنــك فــي تمويــل المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة لعــام 2018 - 

ــا مــن مجلــة ويلــث أنــد فاينانــس فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي

- البنــك األســرع نمــًوا فــي تمويــل المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة - مصــر 

2018، وذلــك مــن مجلــة إنترناشــيونال فاينانــس
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إجمالي العائد 
من أنشطة قطاع 
االستثمار وأسواق 

المال

 4.4 مليار جنيه 
مصري

قطاع األسواق
المالية واالستثمار

ــار  ــا هــو الخي ــارز بالســوق المصريــة، فــإن قطــاع األســواق الماليــة واالســتثمار يحــرص علــى تأكيــد تلــك المكانــة بــأن يظــل دوًم بهــدف الحفــاظ علــى دور بنــك مصــر الب
األول للمســتثمرين مــن األفــراد والشــركات، وذلــك مــن خــالل مــا يقدمــه مــن خدمــات اســتثمارية متخصصــة، فضــاًل عــن تعظيــم عوائــد البنــك التــي يحققهــا مــن خــالل 
اســتثماراته. وبنهايــة يونيــو 2019، تولــى القطــاع إدارة أصــول بقيمــة 58 مليــار جنيــه، مقارنــًة بقيمــة 56.5 مليــار جنيــه، ليحقــق معــدل نمــو بنســبة 3٪. كمــا بلــغ إجمالــي 

أربــاح أنشــطة القطــاع نحــو 4.4 مليــار جنيــه.

بلــغ متوســط معــدل النمــو الســنوي للدخــول الخاصــة بأنشــطة القطــاع خــالل الســنوات الخمــس الماضيــة 33٪، فــي حيــن بلــغ رصيــد احتياطــي القيمــة العادلــة لألصــول 
المــدارة مــن خــالل القطــاع 4.7 مليــار جنيــه مصــري فــي 30 يونيــو 2019 .

خبرات راسخة

إن قطــاع األســواق الماليــة واالســتثمار يضــم فريــق عمــل يتســم 
بالمهنيــة ويمتلــك مــن المهــارات ممــا ُيمكــن القطــاع مــن تقديــم 
مجموعــة واســعة مــن الخدمــات الماليــة المتكاملــة التــي تشــمل 
إدارة مســاهمات الملكيــة الخاصــة، ومحافــظ األســهم المدرجــة، 
ــم االستشــارات  ــون لتقدي ــا أنهــم مؤهل ومحفظــة الســندات. كم
أمنــاء  )خدمــات  المصرفيــة  والمعامــالت  بالشــركات،  الخاصــة 
ــد مــن  ــد العدي ــع عوائ ــة، وتوزي ــداول األوراق المالي االســتثمار(، وت

ــق االســتثمار. صنادي

خدمات قطاع األسواق المالية واالستثمار

صناديق االستثمار:

 فــي عــام 1994، بــدأ نشــاط بنــك مصــر الخــاص بــإدارة أول صندوق 
اســتثماري، والــذي كان أحــد أكبــر الصناديــق بالشــرق األوســط. 
وفــي الوقــت الحالــي، يتولــى بنــك مصــر إدارة ثمانيــة صناديــق 
اســتثمار متنوعــة، تشــمل صناديــق أســواق النقــد، والصناديــق 
المتوازنــة، وصناديــق األســهم، وصناديــق رأس المــال المضمون، 
والصناديــق اإلســالمية، بمــا يفــي بالمتطلبــات المتعــددة للعمــالء 

ســواء مــن األفــراد والشــركات.

ــز عــدة فــي مجــال إدارة النقــد والســيولة  حصــل البنــك علــى جوائ
العالميــة؛   »Global Finance« فاينانــس  جلوبــال  مجلــة  مــن 
ففــي العاميــن 2009 و2010 حصــل علــى جائــزة »أفضــل بنــك إلدارة 
ــزة  ــا والشــرق األوســط« وجائ ــق أســواق النقــد فــي أفريقي صنادي
»أفضــل بنــك إلدارة صناديــق أســواق النقــد في الشــرق األوســط« 
علــى مــدار كل مــن 2008 و2012 و2013 و2014 و2015، كمــا حصــل 

بنــك مصــر علــى علــى جائــزة »أفضــل بنــك إلدارة صناديــق أســواق 
النقــد واالســتثمارات قصيــرة األجــل فــي منطقــة الشــرق األوســط 
فــي 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 وجائــزة »أفضــل بنــك إلدارة 
صناديــق أســواق النقــد واالســتثمارات قصيــرة األجــل فــي إفريقيــا 

والشــرق األوســط « فــي 2019. 

إدارة المحافظ

ــداول األوراق  ــة واالســتثمار إدارة ت ــى قطــاع األســواق المالي يتول
الماليــة المملوكــة لبنــك، والتــي تصــل قيمتهــا إلــى مــا يقــرب 
مــن 4.1 مليــار جنيــه مصــري بنهايــة يونيــو 2019، محقًقــا عائــد 
تصــل قيمتــه إلــى مــا يقــرب مــن 317 مليــون جنيــه مصــري، فضــاًل 
عــن إدارة أصــول صناديــق االســتثمار ســواء كانــت مملوكــة لبنــك 
مصــر أو لمؤسســات أخــرى. كمــا يتولــى قطــاع األســواق الماليــة 
واالســتثمار إدارة أدوات الدخــل الثابــت المملوكــة للبنــك، والتــي 
ارتفعــت قيمتهــا إلــى مــا يقــرب مــن 3 مليــار جنيــه فــي نهايــة يونيــو 
ــق االســتثمار  ــى إدارة اســتثمارات صنادي ــة إل 2019. هــذا باإلضاف
ســواء كانــت تابعــة لبنــك مصــر أو ُمســاهم فيهــا والتــي تقــدر 

بحوالــي 851 مليــون جنيــه مصــري.

المساهمة في رؤوس األموال واالستثمارات المباشرة

يومنــا  وإلــى  المصــري.  االقتصــاد  لدعــم  مصــر  بنــك  تأســس 
هــذا، يســعى بنــك مصــر دوًمــا إلــى اإلســهام بشــكل مباشــر فــي 
اســتثمارات الشــركات العاملــة بقطاعــات اقتصاديــة هامــة، ليكون 

ــر مســتثمري األســهم الخاصــة. ــك أحــد أهــم وأكب بذل

ويمتلــك قطــاع األســواق الماليــة واالســتثمار محفظــة أســهم 
مباشــرة متنوعــة فــي مختلــف القطاعــات بمــا فــي ذلــك الســياحة، 

حجم 
األصول المدارة

58 مليار جنيه 
مصري

إدارة طرح 
8 إصدارات لسندات 

توريق بإجمالي

6.3 مليار جنيه 
مصري

والخدمــات، والتشــييد، واإلســكان، والزراعــة، والغــذاء، وتكنولوجيا 
المعلومــات واالتصــاالت، وغيرهــا. واعتبــاًرا مــن 30 يونيــو 2019، 
صــار بنــك مصــر يســتحوذ علــى حصــص فــي 154 شــركة بإجمالــي 

قيمــة دفتريــة تصــل إلــى 26.1 مليــار جنيــه.

وبهــدف دعــم هيكلــة رؤوس أمــوال تلــك الشــركات، قــام بنــك 
مصــر بضــخ اســتثمارات بقيمــة 943 مليــون جنيــه مصــري فــي 
ثمانــي شــركات، وذلــك ضمــن نطــاق محفظــة  أمــوال  رؤوس 
بلغــت   ،2019/2018 المالــي  العــام  وخــالل  المباشــرة.  األســهم 
األربــاح الرأســمالية مــن بيــع حصــص فــي بعــض الشــركات 2 مليــار 

جنيــه مصــري.

خدمات بنوك االستثمار

انطالًقــا مــن دوره الريــادي فــي دعــم االقتصــاد المصــري، يلعــب 
بنــك مصــر دوًرا حيوًيــا فــي دعــم أدوات الديــن فــي الســوق، وُيعتبــر 
الدولــة  اســتثمارات  لتمويــل  األساســية  الركيــزة  بمثابــة  أيًضــا 
ــر خدمــة الشــباك الواحــد للمســتثمرين.  وتنشــيط جهودهــا لتوفي
كمــا يعمــل البنــك فــي إطــار متكامــل ودقيق مــع الدولــة المصرية، 
حيــث يعــد العًبــا رئيســًيا علــى المســتويين االقتصــادي الكلــي 
ــة واالســتثمار أيًضــا  والجزئــي، كمــا يقــدم قطــاع األســواق المالي
للشــركات والمؤسســات والحكومــة مجموعــة واســعة وشــاملة 
مــن الخدمــات الماليــة المبتكــرة، لُتمكنهــم مــن تحقيــق أهدافهــم 
الماليــة وتنفيــذ خططهــم و اســتراتيجيتهم القصيــرة والطويلــة 

األجــل. 

الماليــة  األســواق  قطــاع  خدمــات  فــإن  الصــدد،  هــذا  وفــي 
واالســتثمار تشــتمل أيًضــا علــى الخدمــات المقدمــة لعمليــات 
والســندات  الملكيــة،  حقــوق  وانتقــال  واالســتحواذ،  االندمــاج 
)ســندات الشــركات وســندات التوريــق(، وعمليــات الخصخصــة، 
المالــي  المستشــار  بــدور  والقيــام  والتخــارج،  االولــى،  والطــرح 

الشــركات. هيكلــة  إلعــادة 

وفــي ظــل التــزام مؤسســتنا لتعزيــز التعــاون والشــراكة، فــإن قطــاع 
ــا إلــى جنــب مــع العديــد  األســواق الماليــة واالســتثمار يعمــل جنًب
مــن قطاعــات البنــك مــن أجــل اإلســهام فــي تقديــم حلــول ماليــة 
متكاملــة ومبتكــرة ألكثــر الملفــات صعوبــة لعمالئنــا. كمــا يعمــل 
القطــاع أيًضــا بنشــاط فــي مجــال أســواق رأس المــال وأدوات 
الديــن الخاصــة باألســهم والســندات، منفــًذا بذلــك دور البنــك فــي 

المعامــالت مــع التركيــز علــى إصــدار، وهيكلــة، وتســعير، وضمــان 
االكتتــاب، وجمــع األمــوال فــي األوراق الماليــة ذات العائــد الثابت. 

ــز بــه مــن إمكانيــات متكاملــة وشــبكة فــروع  ومــن خــالل مــا نتمي
واســعة االنتشــار، يقــوم القطــاع بطــرح منتجــات توريــق لعمالئنــا 
مــن الشــركات والمؤسســات. حيــث يشــارك البنــك فــي كل مــن 
 )DCM( وأســواق رأس المــال المديــن )ECM( أســواق رأس المــال
والهيكلــة  اإلنشــاء  علــى   التركيــز  مــع  المعامــالت  كافــة   فــي 
والتســعير والتنفيــذ واالكتتــاب وجمــع األمــوال للشــركة األساســية 
واألوراق الماليــة ذات الدخــل الثابــت. وقــد شــارك البنــك فــي 
ــة  إدارة طــرح 8 إصــدارات ســندات توريــق بلغــت قيمتهــا اإلجمالي
ــر  ــر بالذك ــي 2018 / 2019. وجدي ــه خــالل العــام المال ــار جني 6.3 ملي
ــه  ــار جني ــي 2.9 ملي ــة حوال ــام بضمــان تغطي ــك مصــر قــد ق أن بن

مصــري. 

الخدمات العقارية

ــة أيًضــا  يضطلــع فريــق عمــل قطــاع االســتثمار واألســواق المالي
والتــي  للبنــك،  العقاريــة  األصــول  محفظــة  إدارة  بمســئولية 
نيابــة  العقــارات  أنــواع مختلفــة مــن  تنطــوي علــى شــراء وبيــع 
عــن عمالئنــا. كمــا يعمــل الفريــق علــى تنظيــم مــزادات تســويقية 

والســياحية. الصناعيــة  للمشــروعات  والترويــج  عقاريــة 

ولقــد قــام البنــك ببيــع عــدد مــن أصولــه، وهــي أصــول ال ُتــدر 
إيــرادات، بقيمــة بيعيــة بلغــت 904 مليــون جنيــه مصــري خــالل 
العــام المالــي 2018 / 2019، محقًقــا بدلــك أربــاح رأســمالية بلغــت 
قيمتهــا 460 مليــون جنيــه مصــري مــن بيــع هــذه األصــول، مقارنــًة 

بـــ 794 مليــون جنيــه مصــري فــي العــام الســابق.

خدمات أمناء حفظ األوراق المالية

يقــدم أمنــاء حفــظ األوراق الماليــة ببنــك مصــر مجموعــة مــن 
الخدمــات لتلبيــة جميــع احتياجــات وأهــداف عمالئنــا الكــرام. وهــذا 
يتضمــن شــراء وبيــع األوراق الماليــة، واالكتتــاب فــي األســهم 
والســندات العامــة نيابــة عــن العمــالء، وكذلــك إصــدار كشــوف 
الحســابات، وتحصيــل كوبونــات األوراق الماليــة، وتقديــم خدمــات 
الشــركات لألفــراد والمؤسســات، باإلضافــة إلــى خدمــات أميــن 

الحفــظ.
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محفظة االئتمان 
قطاع

الصيرفة اإلسالمية

8.7 مليار جنيه 
مصري

قطاع الصيرفة 
والمعامالت اإلسالمية

نجــح بنــك مصــر فــي أن يحقــق الســبق بــأن يكــون أول بنــك يؤســس فــروع متكاملــة خاصــة بالمعامــالت الصيرفــة اإلســالمية فــي مصــر، ويطلــق علــى تلــك الفــروع إســم 
»كنانــة«، والتــي تلتــزم بتقديــم المنتجــات والخدمــات المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية والمصممــة لتلبيــة احتياجــات العمــالء المهتميــن بمزايــا الصيرفــة اإلســالمية. 
وتلتــزم فــروع بنــك مصــر »كنانــة« بمبــادئ المســاءلة، حيــث يتولــى اإلشــراف عليهــا هيئــة شــرعية تتكــون مــن أبــرز األســاتذة مــن األزهــر الشــريف ودار اإلفتــاء المصريــة، 

والمجلــس األعلــى للشــئون اإلســالمية. 

وتقــدم فــروع المعامــالت اإلســالمية مجموعــة مــن المنتجــات والخدمــات المصرفيــة، باإلضافــة إلــى األنشــطة التجاريــة والتــي يتــم تطويرهــا باســتمرار بمــا يتوافــق مــع 
الشــريعة اإلســالمية، ومــن خــالل نهــج يركــز علــى النتائــج لتجنــب األخطــار المســتقبلية.

تجربة العمالء.. اهتمامنا الرئيسي

المصرفيــة  الحلــول  تقديــم  نطــاق  بتوســيع  مصــر  بنــك  يفخــر 
المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية مــن خــالل شــبكة تضــم 44 
فرًعــا ومكتًبــا بكافــة أنحــاء مصــر. كمــا أن جميــع فــروع بنــك مصــر 
الخاصــة بالمعامــالت اإلســالمية مجهــزة لتقديــم كافــة الخدمــات 
بمــا يلبــي احتياجــات العمــالء بالوقــت الحالــي. كمــا حافــظ البنــك 
علــى ريادتــه بيــن المصــارف المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية 
بمصــر، وذلــك مــن خــالل تحقيــق التكامــل بيــن اإلرث المتميــز 

وتطبيــق أحــدث التقنيــات التكنولوجيــة واالبتــكارات الرقميــة.

ــا للمعامــالت اإلســالمية تقــدم خدمــات مصرفيــة  كمــا أن فروعن
مبتكــرة بمــا يتماشــى مــع التطــور الســريع الــذي يشــهده الســوق 
دون التنــازل عــن االلتــزام بمبــادئ الشــريعة اإلســالمية.  وقــد 
ارتفعــت محفظــة االئتمــان الخاصــة بقطــاع الصيرفــة اإلســالمية 
لتســجل 8.7 مليــار جنيــه مصــري فــي 30 يونيــو 2019 ، مقارنــًة 
بنحــو 7.5 مليــار جنيــه مصــري  فــي 30 يونيــو 2018. كمــا ســجلت 
ــة نحــو 12.5  ــة الحكومي ــة ألذون الخزان قيمــة المحفظــة المصرفي
ــًة بـــ14.2 مليــار جنيــه مصــرى  مليــار جنيــه فــي يونيــو 2019، مقارن

ــو 2018. ــة يوني فــي نهاي

 مواكبة تطلعات عمالئنا

تمويالت المرابحة - فروع كنانة

ال تــزال وحــدات المعامــالت اإلســالمية بالبنــك مســتمرة فــي 
المصرفيــة  التجزئــة  منتجــات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  تقديــم 
المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية، والتــي تشــمل مرابحــة 
الســيارات، مرابحــة الســلع المعمــرة، وغيرهــا مــن المنتجــات التــي 
تتســق مــع أحــكام الشــريعة. كمــا أن قطــاع التجزئــة المصرفيــة 
المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية يطبــق مبــدأ المرابحــة 
والعمــرة(،  الحــج  )مرابحــة  الحــج  رحــالت  لتمويــل  اإلســالمية 

والرحــالت الســياحية )مرابحــة الرحــالت الســياحية(.

ــل مرابحــة  ــى عــدٍد مــن المنتجــات المتنوعــة مث هــذا باإلضافــة إل
االئتمانيــة  كنانــة  بطاقــات  أيًضــا  البنــك  طــرح  كمــا  التعليــم. 
للمعامــالت اإلســالمية التــي تتمثــل فــي صيغــة تمويــل العميــل 
مــن خــالل المرابحــة بالوكالــة والتــي تمكــن العميــل مــن إجــراء 
الســحب النقــدي فــي حــاالت الطــوارئ. وقــد تــم إطــالق البطاقــات 
اإلئتمانيــة اإلســالمية بهــدف الوفاء باحتياجــات العمالء، باإلضافة 
إلــى مــد أجــل عقــد المرابحــة لفتــرة مــن 24 وحتــى 36 شــهًرا. حيــث 
تعتبــر المرابحــة بالوكالــة مــن منتجــات قطــاع التجزئــة اإلســالمية 
التــي أطلقهــا بنــك مصــر بهــدف تحقيــق كافــة متطلبــات العمــالء.

ــة  ــاون مــع األكاديمي ــول تع ــع بروتوك ــك مصــر بتوقي ــام بن كمــا ق
العربيــة للعلــوم اإلداريــة والماليــة والمصرفيــة فــي 31 أكتوبــر 2018 
لتمويــل المصروفــات الجامعيــة لطــالب األكاديميــة مــن خــالل 

منتــج مرابحــة التعليــم.

تنمية االقتصاد الوطني 

يعمــل بنــك مصــر علــى تعزيــز التنميــة المســتدامة علــى المســتوى 
الوطنــي مــن خــالل تمويــل المشــروعات الكبــرى فــي العديــد مــن 
القطاعــات. وفــي ذلــك اإلطــار، فــإن فــروع بنــك مصــر للمعامــالت 
اإلســالمية قــد أســهمت فــي تنميــة االقتصــاد المصــري مــن خالل 
تمويــل المشــروعات القوميــة خــالل العــام المالــي 2019/2018: 

والتــي مــن بينهــا:

- قطــاع الطــرق والنقــل بإجمالــي قيمــة تســهيالت قدرهــا 580 
مليــون جنيــه مصــري 

- قطــاع االســكان بإجمالــي قيمــة تســهيالت قدرهــا 212 مليــون 
جنيــه مصــري

ــون  ــل قــدره 797 ملي ــي تموي ــة بإجمال - مشــروع العاصمــة اإلداري
جنيــه مصــري

- مشــروعات الميــاه والصــرف الصحــي بإجمالــي تمويــل قــدره 176 
مليــون جنيــه مصــري

ــون  ــل قــدره 900 ملي ــي تموي ــة بإجمال ــة وطني - مشــروعات إنتاجي
جنيــه مصــري

محفظة أذون خزانة
حكومية

12.5 مليار جنيه 
مصري

 5
منتجات مصرفية 
لقروض الشركات 

والتمويالت 
المشتركة

19
منتج مصرفي 
للمشروعات 

الصغيرة 
والمتوسطة 

ومتناهية الصغر

هــذا باإلضافــة إلــى قيــادة تحالــف مصرفــي ضــم بنــوًكا مصريــة 
جنيــه  مليــار   1.6 بقيمــة  المشــاركة،  بصيغــة  تمويــل  لتوفيــر 
ــى شــركة اســتثمار  ــه إل ــون جني مصــري، وبحصــة قدرهــا 800 ملي
عقــاري كبــرى بهــدف إنشــاء مجمــع ســكني وتجــاري فــي القاهــرة 
الجديــدة. علــى أن يتــم تطويــر المشــروع عبــر خمــس مراحــل خــالل 
ــدأت فــي عــام 2018. ــرة إنشــاء مدتهــا ســبعة أعــوام ونصــف ب فت

كمــا قــاد بنــك مصــر تحالــف مصرفــي آخــر مــن بنــوك مصريــة 
وبحصــة  جنيــه  مليــون   940 بقيمــة  للتمويــل  المرتــب  بصفتــه 
ــل المباشــر  ــر هــذا التموي ــم تدبي ــه. وقــد ت ــون جني قدرهــا 100 ملي
لشــركة مقــاوالت بهــدف تخصيصــه إلنشــاء  المرحلــة األولــى مــن  
مجمــع ســكني فــي العاصمــة اإلداريــة الجديــدة بتكلفــة قدرهــا 4.1 

ــه مصــري. ــار جني ملي

وقــد تولــى قطــاع الصيرفــة اإلســالمية ببنــك مصــر قيــادة تحالًفــا 
مصرفًيــا لتوقيــع عقــد يســتهدف زيــادة قيمــة التمويــل المخصــص 
االســتثمارية  التكلفــة  تغطيــة  بهــدف  ســكر  تصنيــع  لشــركة 
للمصنــع المملــوك للشــركة وتمويــل رأس المــال العامــل. وســيتم 
ــى  ــه لتصــل إل ــار جني ــادة قدرهــا 1.35 ملي ــل بزي رفــع قيمــة التموي
3.1 مليــار جنيــه مصــري ســيتم تخصيصهــا الســتكمال اإلنشــاءات 
ــى  ــة تصــل إل ــاج ســكر البنجــر بطاقــة عصــر إنتاجي ــع إنت فــي مصن
12.000 طــن مــن البنجــر يومًيــا وســعة تكريــر قدرهــا 1.700 طــن 
مــن الســكر، ليحقــق المصنــع بذلــك طاقــة عصــر قدرهــا 235.000 

ــر قدرهــا 318.000 طــن. ســنوًيا وســعة تكري

ويســتهدف هــذا المشــروع ســد الفجــوة بيــن معــدالت العــرض 
ــا بقيمــة  ــا، والتــي تقــدر حالًي والطلــب علــى الســكر األبيــض محلًي
1مليــون طــن، األمــر الــذي سيســاهم بــدوره فــي خفــض الــواردات، 

وزيــادة احتياطــي النقــد األجنبــي.

الصغيــرة  للمشــروعات  اإلســالمية  الصيرفــة  خدمــات 
الصغــر ومتناهيــة  والمتوســطة 

الصغيــرة  للمشــروعات  إســالمية  تمويــالت  مصــر  بنــك  يقــدم 
والمتوســطة، المحققــة لحجــم مبيعــات ســنوي بقيمــة تصــل 
للتمويــل  منتجــات  البنــك  يقــدم  كمــا  جنيــه.  مليــون   200 إلــى 
المتناهــي الصغــر فــي إطــار مبــادرة تمويــل المشــروعات الصغيــرة 
األهــداف  مــن  كاًل  لدعــم  الصغــر  ومتناهيــة  والمتوســطة 
البنــك  بــه  يقــوم  الــذي  القومــي  والــدور  للدولــة  االســتراتيجية 
لتنميــة االقتصــاد المصــري. وقــد تــم توفيــر مجموعــة متنوعــة من 
منتجــات التمويــل اإلســالمي للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة 

ومتناهيــة الصغــر، وهــي:

- تمويــل متناهــي الصغــر فــي صيغــة مرابحــة بقيمــة تصــل إلــى 
ــه مصــري 250.000 جني

- تمويــل المشــروعات الصغيــرة فــي صيغــة مرابحــة بقيمــة تصــل 
إلــى 6 مليــون جنيــه مصــري

- تمويــل رأس المــال العامــل للشــركات والمصانــع بصيغــة مرابحة 
بقيمــة تصــل إلــى 15 مليــون جنيــه مصــري

ــه  ــون جني ــى 5 ملي ــة بقيمــة تصــل إل ــة المرابح ــالت بصيغ - تموي
ُخصصــت للمعــدات واآلالت الطبيــة وآالت المصانــع و الجامعات 
االنتقــال  وســائل  وتوفيــر  والجامعــات  الخاصــة  والمــدارس 

التجاريــة للمؤسســات 

التأمين المصرفي التكافلي

بهــدف تحقيــق أعلــى مســتويات الجــودة للخدمــة الُمقدمــة، فقــد 
تــم إضافــة منتجــات وخدمــات مصرفيــة جديــدة بمميزات تنافســية 
المصرفــي  التأميــن  مثــل  اإلســالمي  التمويــل  محفظــة  إلــى 

التكافلــي. 

وتســاهم خدمــات التأميــن المصرفــي التكافلــي فــي تحقيــق أربــاح 
ــك  ــق بن ــد أطل ــات العمــالء. وق ــة احتياج ــن تلبي ــة فضــاًل ع إضافي
مصــر خدمــة التأميــن المصرفــي التكافلــي بالشــراكة مــع الشــركة 
المصريــة للتأميــن التكافلــي، إحــدى أكبــر الشــركات فــي تقديــم 

ــن التكافلــي. خدمــات التأمي

كمــا يقــدم بنــك مصــر مجموعــة متنوعــة مــن المنتجــات التأمينيــة 
واالســتثمارية بكافــة فروعــه للمعامــالت اإلســالمية. باإلضافــة 
إلــى إدراج منتجــات التأميــن التكافلــي ضمــن مجموعــة المنتجــات 

االســتثمارية واالدخاريــة التــي يقدمهــا البنــك.

هــذا وقــد قــام بنــك مصــر بتطويــر صناديــق اســتثمار بالتعــاون مــع 
وحــدة المعامــالت اإلســالمية وفًقــا إلحــكام الشــريعة اإلســالمية، 

وبمــا يتناســب مــع احتياجــات العمــالء.

وقــد حصــل قطــاع المعامــالت اإلســالمية ببنــك مصــر علــى 
العديــد مــن الجوائــز خــالل العــام المالــي 2019/2018، ومــن 

: بينها

• جائــزة أفضــل بنــك للمعامــالت اإلســالمية – مصــر لعــام 2018 
و2019 مــن مجلــة جلوبــال بيزنــس أوت لــوك البريطانيــة

• جائــزة أفضــل بنــك للمعامــالت المصرفيــة اإلســالمية – مصــر 
لعــام 2018 و 2019 مــن مجلــة إنترناشــيونال فاينانــس

• أفضــل بنــك للمعامــالت المصرفيــة اإلســالمية – مصــر 2019 
مــن مجلــة إنترناشــونال بيزنــس 

• أفضــل بنــك للمعامــالت المصرفيــة اإلســالمية – مصــر 2019 
مــن مجلــة جلوبــال بانكينــج أنــد فينانــس ريفيــو
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شبكة البنوك 
المراسلة

بإجمالي
 411 بنك

األموال
والمراسلين

بــرزت مكانــة بنــك مصــر الراســخة علــى المســتوى الدولــي مــن خــالل شــبكة واســعة االنتشــار مــن الفــروع والشــركات التابعــة والبنــوك المراســلة. والتــي يضمــن بنــك 
مصــر مــن خاللهــا ســهولة وسالســة اجــراء كافــة المعامــالت الماليــة والمصرفيــة بيــن عمالئــه ونظرائهــم علــى المســتوى الدولــي. فضــال عــن انــه يضيــف قيمــة لعمالئــه 
كونــه األقــرب لهــم. يقــوم بنــك مصــر بالتعــاون مــع البنــوك المراســلة بتوفيــر مصــادر تمويليــة بالعمــالت األجنبيــة، وذلــك مــن خــالل قــروض قصيــرة ومتوســطة األجــل، 

فضــال عــن الحلــول التمويليــة للعمليــات التجاريــة.

تلعــب إدارة االمــوال فــي بنــك مصــر دوًرا مهًمــا فــي إدارة الســيولة مــن خــالل أدوات مختلفــة لتلبيــة االحتياجــات التمويليــة لألفــراد والشــركات، واســتثمار الفائــض 
لتعظيــم العوائــد، وإدارة مســتويات المخاطــر. عــالوة علــى ذلــك، تقــدم اإلدارة حلــول مخصصــة، ال تقتصــر علــى المنتجــات والخدمــات، باســتخدام أدوات ماليــة وهندســية 

مختلفــة. كمــا أنهــا مــن أفضــل المتعامليــن النشــطين فــي تغطيــة إصــدارات وزارة الماليــة لخدمــة الديــن العــام، والحفــاظ علــى مكانــة عاليــة فــي الســوق الثانــوي.

شبكات المراسلين

ــارًزا فــي إدارة  ــة دوًرا ب ــة للمؤسســات المالي ــؤدي اإلدارة المركزي ت
العالقــات المصرفيــة بيــن بنــك مصــر و بيــن شــركاؤه مــن البنــوك 
و المؤسســات الماليــة المحلييــن و الخارجييــن, لــذا فــإن المكانــة 
الراســخة التــي حققهــا بنــك مصــر بالقطــاع المصرفــي تدعمهــا 
المؤسســات  والبنــوك  الفــروع  مــن  االنتشــار  واســعة  شــبكة 
الماليــة والبنــوك المراســلة، يضمــن مــن خاللهــا سالســة انتقــال 
التدفقــات النقديــة بيــن العمــالء ونظرائهــم، و ذلــك مــن خــالل 
شــبكة عريضــة تضــم مــا يقــرب مــن 411 بنــك مراســل تتوفــر 
خدماتــه فــي أكثــر مــن 75 دولــة، إلــى جانــب االهتمــام بالقيمــة 

ــه.  ــه األقــرب لعمالئ ــال كون ــا مــن خ ــي يقــوم بتحقيقه الت

إن تواجدنــا علــى المســتوى الدولــي، والــذي نحققــه مــن خــالل 
الفــروع الخارجيــة والمؤسســات الماليــة التابعــة والبنوك المراســلة 
ُتمكننــا مــن تقديــم أســرع الخدمــات وأكثرهــا فعاليــة لعمالئنــا 
ــوة. ــم المرج ــق توقعاته ــة وتحقي ــم الحالي ــة متطلباته بهــدف تلبي

يقــدم بنــك مصــر قــروض قصيــرة ومتوســطة األجــل، فضــال عــن 
حلــول تمويليــة للعمليــات التجاريــة بالتعاون مع البنوك المراســلة، 
األمــر الــذي أســهم فــي توفيــر تمويــالت بالعمــات األجنبيــة بقيمــة 
تصــل إلــى 3.9 مليــار دوالر خــال العــام المالــي 2018/2019 . فضــاًل 
عــن دعــم بنــك مصــر للقطاعيــن العــام والخــاص فــي اســتيراد 
الســلع االســتراتيجية، بمــا فــي ذلــك البتــرول والســلع الغذائيــة 

األخــرى.

إدارة األموال

يأتــي تصنيــف بنــك مصــر كأحــد أكبــر البنــوك التــي تحظــى بالثقــة 

بمصــر لمــا يقدمــه مــن مجموعــة خدمــات متكاملــة. كمــا أن إدارة 

األمــوال تقــدم لعمالئهــا بقطاعي التجزئة والشــركات خدمات إدارة 

النقــد علــى المســتويين المحلــي والدولــي، بمــا فــي ذلــك تمويــل 

األعمــال التجاريــة وعمليــات االســتبدال للعمــالت المختلفــة. كمــا 

ــرة مــن الخدمــات التــي تدعــم  أن بنــك مصــر يقــدم مجموعــة كبي

ــك مصــر  ــا. وقــد حقــق بن ــق أهدافهــم خارجًي العمــالءء فــي تحقي

صيًتــا واســًعا باعتبــاره األفضــل فــي تقديــم خدمــات إدارة األمــوال 

علــى مســتوى عالمــي وتقديــم خدمــات المراســلين. وذلــك بابتــكار 

حلــول مــن شــأنها توفيــر الوقــت وتحقيــق الفعاليــة مــن حيــث 

التكلفــة.

كمــا يظــل بنــك مصــر دوًمــا فــي صــدارة المنافســة فــي ظــل مــا 

يشــهده القطــاع مــن تطــور. كذلــك إلدارة األمــوال دور هــام فــي 

ــي إطــار إدارة الســيولة  ــك، ســواء ف ــكل التنظيمــي للبن إطــار الهي

الالزمــة للمشــروعات وتوفيرهــا لســداد االلتزامــات المســتحقة 

ــات اســتبدال العمــالت، وكذلــك دعــم حركــة التجــارة. كمــا  وعملي

ــة. ــارز فــي إطــار دعــم اقتصــاد الدول ــإلدارة دور ب أن ل

ــام ســواء مــن  ــن الع ــات الدي ــل عملي ــي هــذا مــن خــالل تموي ويأت

ــي والســوق الثانــوي، وكــذا مــن خــالل القيــام بــدور  الســوق األوّل

األزمــة  مثــل  الماليــة  األزمــات  عواقــب  تحجيــم  فــي  محــوري 

خدمة صرف 
العمالت األجنبية 

36.4 مليار 
دوالر

الماليــة العالميــة فــي 2008 ومــا أعقبهــا مــن تداعيــات تأثيــر ثــورة 
ينايــر 2011، والتــي أســفرت عــن ركــود اقتصــادي أدى إلــى هبــوط 
حــاد فــي مؤشــرات االقتصــاد المصــري. وبهــذا الصــدد، وصلــت 
حصــة بنــك مصــر فــي الطروحــات المعلنــة مــن قبــل وزارة الماليــة 
المصريــة لســندات الديــن الحكومــي إلــى 18.34 ٪. وعلــى الصعيــد 
الديــن المحلــي، يمتلــك بنــك مصــر متوســط محفظــة مــن أدوات 
الديــن الحكومــي تصــل إلــى 446 مليــار جنيــه مصــري خــالل الســنة 
مليــار   72.12 بإجمالــي  إيــرادات  محقًقــا   ،2019  /  2018 الماليــة 
اســتثمارات  بــإدارة  األمــوال  إدارة  وتقــوم  هــذا  مصــري.  جنيــه 
المخاطــر. وفيمــا  العوائــد وبأقــل  أعلــى  البنــك بهــدف تحقيــق 
يتعلــق بعمليــات التمويــل التجــاري وســداد االلتزامــات واســتبدال 
العمــالت األجنبيــة، يلتــزم بنــك مصــر بتســهيل حركــة ومعامــالت 

اســتيراد الســلع والخدمــات االســتراتيجية.

قــام بنــك مصــر بتمويــل اعتمــادات مســتندية ومســتندات تحصيل 
بقيمــة تصــل إلــى 8.24 مليــار دوالر أمريكــي خــالل العــام المالــي 
2018 / 2019. ووصــل اجمالــي حجــم عمليــات اســتبدال العمــالت 

األجنبيــة إلــى 36.4 مليــار دوالر أمريكــي عــن نفــس العــام.

و مــن خــالل تحقيــق الترابــط بيــن القيــم االساســية للبنــك و الرؤيــة 
االســتراتيجية للقطــاع المصرفــي المصــري، فــإن إدارة األمــوال 
تكنولوجيــة متطــورة،  حلــول مبتكــرة، وتقنيــات  بتقديــم  تقــوم 
و الخبــرة المصرفيــة المتعمقــة، و التــي تهــدف الــى مســاعدة 
أنــه كان مــن أوائــل  البقــاء فــي الصــدارة، حيــث  عمالئنــا علــى 
 Credit“ البنــوك فــي االســتثمار فــي المنتجــات الهيكليــة مثــل
Linked Notes CLN” و“First to Default FTD”، مما يساهم 

ــاح البنــك بشــكل عــام. فــي نمــو أرب

كمــا يســعى بنــك مصــر دوًمــا إلــى فتــح أفــاق جديــدة للتعــاون 

فــي التعامــالت المصرفيــة، حيــث كان مــن أوائــل البنــوك فــي 

االنضمــام إلــى آليــة ســوق اإلنتربنــك الــدوالرى والتــي نشــأت 

ــة بالســوق  ــة األجنبي ــز إدارة ســيولة العمل عــام 2004، بهــدف تعزي

المصرفــي، باإلضافــة إلــى إعــادة تقديــم خدمــات تصديــر النقديــة 

بالعملــة االجنبيــة عــام 2017، والتــي ارتفــع حجمهــا منــذ ذلــك 

دوالر  مليــار   1.93 التصديــر  عمليــات  حجــم  بلــغ  حيــث  الحيــن، 

أمريكــي خــالل العــام المالــي 2018 / 2019. 

وباعتبــاره ركيــزة لنمــو االقتصــاد المصــري، يعتمــد بنــك مصــر 
وإدارة األمــوال بالبنــك علــى تــراث قائــم علــى الثقــة والتفــوق 

لشــركائنا محلًيــا وعالمًيــا.
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قطاع المنتجات المصرفية
للشركات والمؤسسات المالية

قطــاع المنتجــات المصرفيــة للشــركات والمؤسســات الماليــة هــو قطــاع جديــد تــم اســتحداثه ببنــك مصــر فــي أكتوبــر 2017، والــذي يســتهدف خدمــة العمــالء مــن 

المؤسســات والشــركات مــن خــالل تقديــم أحــدث الحلــول المصرفيــة الرقميــة المبتكــرة لُتمكــن العمــالء مــن إدارة أنشــطتهم المصرفيــة بســهولة تامــة وبأعلــى درجــات 

األمــان.

الركائز األساســية هي:

• إدارة النقديــة والحلــول الرقمية 

توفــر إدارة النقديــة والحلــول الرقميــة مجموعــة متكاملــة مــن الحلــول المصرفيــة 
لتلبيــة احتياجــات العمــالء المتعلقــة بــإدارة النقديــه علــى المســتويين المحلــي 
والدولــي مثــل )المدفوعــات والمتحصــالت االلكترونيــة وإدارة النقديــة(، مــن خــالل 
تقديــم مجموعــة مــن المنتجــات فائقــة الجــودة مــن أجــل إدارة فعالــة للمعامــالت 
الوســائل  أحــدث  باســتخدام  وذلــك  النقديــة  التعامــالت  وتقليــل  المصرفيــة 

التكنولوجيــة.

• تمويــل عمليــات التجــارة ورأس المال العامل

تقــدم إدارة تمويــل عمليــات التجــارة ورأس المــال العامل كافــة الخدمات لمعامالت 
التجــارة الدوليــة لتلبيــة احتياجــات العمــالء بفاعليــة والتــي تتضمــن مســتندات 
التحصيــل، االعتمــادات المســتنديه، وخطابــات الضمــان، باإلضافــة إلــى منتجــات 
رأس المــال العامــل، كمــا توفــر اإلدارة أيًضــا مجموعــة مــن الحلــول التــي تناســب 

احتياجــات عمالئنــا.

كمــا يقــدم مســئولي منتجــات التجــارة الدعــم الكامــل المســتمر للفــروع وذلــك 
علــى  والــرد  واالستشــارات  التقنيــة  الحلــول  وتقديــم  جــدد  عمــالء  الســتقطاب 

االستفســارات. 

قــدم بنــك مصــر خدمــة تمويــل عمليــات التجــارة لمــا يقــرب مــن 5000 عمليــة 
خــالل هــذا العــام، وارتفعــت الحصــة الســوقية لبنــك مصــر فــي عمليــات االســتيراد 

ــام الماضــي. ــة بالمعــدالت الُمحققــة خــالل الع بنســبة 62٪ مقارن

• العالقات مع المؤسســات الحكومية

ــه الحكومــة ووحــدات  ــر ورقمن ــة لتطوي تماشــًيا مــع اســتراتيجية الحكومــة المصري
القطــاع العــام، قــام بنــك مصــر باســتحداث إدارة خاصــة إلدارة العالقــات مــع 
الرقميــة  الحلــول  تقديــم  أساســي  بشــكل  تســتهدف  الحكوميــة،  المؤسســات 

لميكنــة عمليــات المدفوعــات والمتحصــالت الحكوميــة، وقــد أســفر هــذا عــن نجــاح 

القطــاع فــي زيــادة خدماتــه للقطــاع العــام باإلضافــة الــي تقديــم مجموعــة مــن 

الحلــول التــي يتــم تصميمهــا لتناســب احتياجــات الجهــة.

• تطويــر األعمــال وتقديم حلول رقمية

ــة احتياجــات العمــالء  ــن يســعون لتلبي ــن الذي ــق مــن المتخصصي تضــم اإلدارة فري

مــن الشــركات وتقديــم الحلــول الرقميــة إلدارة النقــد، المدفوعــات، والمتحصــالت 

اإللكترونيــة.

خدمة عمالء الشــركات 

يســعى القطــاع إلــى زيــادة كفــاءة العمليــات التشــغيلية والتميــز فــي تقديــم خدماتــه 

للعمــالء، لــذا تــم اســتحداث خدمــة عمــالء الشــركات فــي 270 فــرع باإلضافــة إلــى 

انشــاء مركــز إقليمــي بجنــوب مصــر كمرحلــة ثانيــة ضمــن مســاعي القطــاع بالتواجــد 

قــرب عمالئــه بهــدف تحســين جــودة وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للعمــالء.

تطويــر مهارات الموظفين

قــام البنــك بإجــراء تطويــر شــامل فيمــا يتعلــق بمنظــور تنميــة مهــارات الموظفيــن، 

وذلــك مــن خــالل تقديــم خطــة لبرامــج تدريبيــة مصممــة خصيصــا لفريــق العمــل 

بالقطــاع، وتضمــن الخطــة التدريبيــة البرامــج الفنيــة التــي تقدمهــا مؤسســات 

محليــة ودوليــة معتمــدة، باإلضافــة الــي دورات تدريبيــة لتعزيز المهارات الشــخصية 

والتــي يتــم تقديمهــا مــن قبــل أفضــل المؤسســات التدريبيــة العاملــة فــي مصــر 

لضمــان تحقيــق أقصــى قــدر مــن االســتفادة .

وتهــدف الخطــة التدريبيــة الــي تزويــد فريــق العمــل بــاألدوات والمعرفــة المطلوبــة 

لجعــل بنــك مصــر بيــت خبــرة فــي مجــال تقديــم المعامــالت المصرفيــة للشــركات 

الســوق  فــي  الموجــودة  الكــوادر  أفضــل  باســتقطاب  الماليــة  والمؤسســات 

ــة. ــة ومتنوع ــوادر مؤهل ــق ك ــى خل ــب عل ــز التدري المصرفــي وتركي

الجوائز الدولية

بنــك مصــر حقــق مكانــة رياديــة باعتبــاره األســرع نمــوا فيمــا يتعلــق بالمنتجــات 
المصرفيــة للشــركات والمؤسســات الماليــة، وفــي 2019 نجــح بنــك مصــر فــي 
قطــاع  حصــد  وقــد  الرقميــة،  والحلــول  الخدمــات  تقديــم  فــي  الريــادة  تحقيــق 
ــد مــن  ــك مصــر العدي ــة ببن ــة للشــركات والمؤسســات المالي المنتجــات المصرفي

الجوائــز أهمهــا:

مجلة يوروموني

• أفضل مقدم للخدمة للمؤسسات الغير مالية في مصر – استقصاء 2019 
• البنك الرائد للمؤسسات الغير مالية في مصر – استقصاء 2019

مجلــة جلوبــال بانكينــج آند فاينانس ريفيو
 

• البنك األسرع نموا في مجاالت إدارة النقد في مصر 2018
• البنك األسرع نموا في مجاالت تمويل التجارة في مصر 2018 - 2019
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هرم أوناس في وسط منطقة سقارة

 أونــاس هــو خليفــة جــد كارع، وآخــر ملــوك األســرة الخامســة، بنــى هرمــه فــي وســط ســقارة. يبلــغ حجمــه 
47390متــًرا مكعًبــا ، يبلــغ طــول كل جانــب 57.75 متــًرا، ويبلــغ ارتفاعــه 43 متــًرا.  هــرم أونــاس هــو أول هــرم 
يحتــوي علــى نقــوش مهمــة فــي داخلــه منــذ الملــك زوســر، واألول مــن نوعــه الــذي يحتــوي علــى نصــوص 
األهــرام، والتــي تعــد أقــدم  نمــاذج األدب الدينــي فــي مصــر والعالــم، المنقوشــة فــي الغــرف الموجــودة 
تحــت األرض. وهــي تشــمل رثــاء، وطقــوس تقديــم، وطقــوس تماثيــل، وصلــوات تمجيــد، وصلــوات 
ــذات  ــت الوظيفــة األساســية لهــذه التعوي ــات الخطــرة األخــرى. كان ــة مــن األفاعــي الســاحرة والكائن حماي

هــي ضمــان بعــث الملــك ورحلتــه اآلمنــة إلــى عالــم اآللهــة وقبولــه فيــه.

الجانــب الجنوبــي لهــرم أونــاس يحمــل نقشــًا رائعــًا تــم نحتهــا علــى مــدى ألــف عــام مــن بنائهــا، فــي عهــد 
ملــك األســرة التاســعة عشــرة رمســيس الثانــي )حوالــي 1279 - 1213 قبــل الميــالد(. قــام بكتابــة النقــوش 

ابنــه خــع مــواس الــذي يقــول إنــه قــام بأعمــال الترميــم فــي المجموعــة الهرميــة. 

ال ُيعــرف ســوى القليــل عــن أنشــطة أونــاس السياســية، باســتثناء وجــوده فــي إلفنتيــن، واالتصــاالت 
التجاريــة مــع ببلــوس، واالشــتباكات مــع بــدو ســيناء، والتوغــالت  العســكرية المحــدودة فــي ســوريا 
وفلســطين، كمــا يتضــح مــن نقشــين يظهــران المســتوطنات اآلســيوية المحاصــرة. شــدد مؤقتــا ســيطرته 
ــوا فــي هــذه المنطقــة. واصــل أونــاس أيًضــا سياســة  ــة؛ لــم يتــم ذكــر أي نبــالء دفن علــى اإلدارة المركزي

ــوزراء، كالهمــا يقيــم فــي منــف. توظيــف اثنيــن مــن ال

ــى األرجــح  ــة ، عل ــة الملكي ــد الجنائزي ــة فــي المعاب ــر مــن عــدد الكهن ــل بشــكل كبي فــي الوقــت نفســه، قل
نتيجــة إلدخــال نصــوص األهــرام فــي هرمــه. ُيعتقــد أن ســبب إدراج أونــاس لهــذه النصــوص فــي هرمــه 
كان بســبب عــدم اليقيــن المتزايــد بشــأن وصــول الكهنــة إلــى المجموعــات الهرميــة، والصــالة مــن أجــل 
روح الملــك، وتقديــم القرابيــن لــه. ومــن خــالل نقــش نصــوص األهــرام فــي هرمــه، يضمــن أونــاس 

ــد.  ــى األب ــدة إل نتائجهــا المفي

أوناس
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ــًر  ــًرا، و 107.835 مت ــًرا، وطــول كل جانــب مــن جوانــب القاعــدة 78.5 مت بنــى تتــي هرمــه، بارتفــاع 52.5 مت
ــا مــن  ــه األساســي يتكــون جزئي ــاء، وبنائ ــا فــي الحجــم، فــي وســط ســقارة، وكان الهــرم ســيئ البن مكعًب
الرديــم. نتيجــة لذلــك، عندمــا تمــت إزالــة كســائه الخارجــي مــن الحجــر الجيــري الجيــد، فقــد شــكله الهرمــي 

المثالــي، ويبــدو اليــوم وكأنــه تــل.

يتطابــق الجــزء الداخلــي مــن الهــرم تقريبــًا مــع هــرم أونــاس. الجــدران مزينــة بنصــوص األهــرام ومنقوشــة 
بشــكل جميــل.  أصبحــت المجموعــة الهرميــة بنســق واحــد، وتتبــع تتــي نفــس النســق  الــذي  تبعــه جــد 

كارع اسيســي، وأونــاس.

كان تتــي أول ملــوك األســرة السادســة. هنــاك  درجــة مــن عــدم االســتقرار التــي ميــزت المرحلــة األولــى 
ــم محوهــا  ــي ت مــن حكمــه نســتنتجها مــن خــالل أســماء عــدد مــن الشــخصيات المرموقــة المعاصــرة الت
فــي مقابرهــم  كمــا أن  أحــد أســمائه الملكيــة كان »ســحتب تــاوي«، والتــي تعنــي »هــو الــذي يهــديء 

األرضيــن«.

حكــم تتــي لمــدة ال تزيــد عــن اثنــي عشــر عاًمــا بحســب مانيتــون، الــذي كتــب تاريــخ مصــر فــي القــرن الثالــث 
قبــل الميــالد، حتــى تــم اغتيالــه.

ــا  ــاس وأم ببــي األول، يمكــن للمــرء أن يالحــظ هن ــة أون ــى، ابن مــن زوجــات تتــي الرئيســيات إيبــوت األول
االســتمرارية بيــن األســرتين الخامســة والسادســة مــن خــالل هــذه الزيجــة، والملكــة خويــت، ربمــا كانــت  

ــه أوســر كا رع. ــدة خليفت وال

 شــهد عهــده حيــاة اثنيــن مــن الــوزراء البارزيــن، كاجمنــي ومريــروكا حيــث تــزوج كل منهــم إحــدى بناتــه 
فتــزوج كاجمنــي مــن »سشسشــت نــوب خــت نبتــي«  وتــزوج مريــروكا مــن »سشسشــت  واعــت غــت 
حــور«؛ وهكــذا، فــإن الدليــل هنــا هــو اســتمرار لسياســة األســرة الخامســة التــي زوج فيهــا الملــوك بناتهــم 

مــن رجــال حاشــية مؤثريــن فــي تلــك الفتــرة.

تتي
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بنــى ببــي األول هرمــه فــي جنــوب ســقارة. اســتمر الطــراز المعمــاري للمجموعــات الهرميــة مثــل ســلفه 
مــن الملــوك: وحجــم الهــرم 107،835 متــر مكعــب، وارتفــاع 52 متــًرا و 78 × 78 متــًرا فــي مســاحة الســطح 

مطابــق لســلفه تتــي.

 كمــا أن تصميماتــه الداخليــة متشــابهة جــًدا أيًضــا، والفــرق األساســي هــو أن المزيــد مــن جــدران هــرم ببــي 
ــون  ــون األخضــر، ل ــة بالل ــن النصــوص الهيروغليفي ــم تلوي ــة، وت األول مغطــاة بنصــوص األهــرام الجميل

النباتــات، وبالتالــي رمــز الحيــاة والبعــث.

مجموعــة هــرم ببــي األول فــي جنــوب ســقارة،أطلق عليهــا »مــن نفــر ببــي «،  ومــن هــذا اإلســم اتخــذت 
منــف إســمها، مــن نفــر، التــي كانــت موجــودة فــي ذلــك الوقــت شــرق المجموعــة الهرميــة فــي عهــد ببــي 
ــات  ــن مــن بن ــك مــن ابنتي ــزوج المل ــة. ت ــه الملكي ــك المصــري الشــكل الرســمي أللقاب ــذ للمل األول، اتخ
خــوي وهــو حاكــم أبيــدوس، ومــن الواضــح أنــه كان بمثابــة اســتراتيجية لالحتفــاظ أو اســتعادة الســيطرة 
علــى جنــوب مصــر. هــم معروفــون، علــى التوالــي، بأســمائهم الملكيــة، عنخــس إن بيبــي األول وعنخــس 

إن بيبــي الثانيــة.

مــن المعــروف أن بيبــي األول قــد اتخــذ ســت زوجــات أخريــات علــى األقــل، حيــث تقــف ثمانيــة مجموعــات 
هرميــة لزوجاتــه الملكيــات بالقــرب مــن مجموعتــه  الجنائزيــة فــي هــذه المرحلــة تفقــد نصــوص األهــرام 

خصوصياتهــا، ولــم تعــد حًقــا حصرًيــا للملــك ولكنهــا تظهــر اآلن أيًضــا داخــل أهرامــات الملــكات.

شــهد عهــد ببــي األول الطويــل تغيــرات مهمــة، مــن بينهــا إســتبدال أحــد أســمائه الملكيــة، نفرســاحور، بـــ 
»مــري رع« أي »محبــوب رع «، وهــو تغييــر تــم تطبيقــه حتــى علــى نصــوص األهــرام. عــالوة علــى ذلــك، 
أعــرب ببــي األول بشــكل قاطــع عــن تبجيلــه لإللــه أتــوم و اإللهــة حتحــور مــن دنــدرة، واصفــًا نفســه بأنــه 

ابنهمــا.

ببي األول
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كان خليفــة ببــي األول، مــرن رع األول، نجــل الملكــة عنــخ س إن ببــي األولــى. بعــد توليــه العــرش، تــزوج 
مــرن رع مــن عنــخ  إن إس ببــي  الثانيــة، الزوجــة الســابقة لببــي األول، وهــي  والــدة الملــك ببــي الثانــي.

وفًقــا لتوحيــد نمــط المجموعــات الهرميــة، فــإن هــرم مــرن رع فــي جنــوب ســقارة، لــو تــم االنتهــاء منــه، 
كان مــن المحتمــل أن يكــون ارتفاعــه فــي األصــل 52.5 متــًرا وقاعــدة 78.5 متــًرا مربًعــا، وكان حجمــه 
107،835 متــًر مكعًبــا، وهــو نفــس حجــم هــرم تتــي وببــي األول كمــا أن الجــزء الداخلــي للهــرم، المزيــن ببــذخ 

ــًا أيضــُا. أيًضــا بنصــوص األهــرام، متطابــق معهمــا تقريب

ــر  ــد مــن المقاب ــدت لتســع ســنوات بظهــور وتطــور العدي ــي امت ــرة الت ــرة حكــم مــرن رع القصي ــزت فت تمي
ــو،  ــوا، إدف ــة اله ــن، قب ــا الفنتي ــف، وأهمه ــوب من ــة جن ــم الواقع ــي األقالي ــار المســئولين ف ــة لكب المحلي
قصيــر  ميــر،  الجبــراوي،  ديــر  الحماميــة،  الحواويــش،  الهجرســة،  أبيــدوس،  دنــدرة،  هيراكونبوليــس، 
العمارنــة، الشــيخ ســعيد، وكذلــك بــالط فــي واحــة الداخلــة. كانــت هــذه المقابــر اإلقليميــة )باســتثناء تلــك 
الموجــودة فــي بــالط( منقــورة فــي  الصخــر ومختلفــة جــدًا مــن الناحيــة المعماريــة عــن المصاطــب  وكثــرة 

ــد مــن األقاليــم  شــهدت نشــاطًا سياســيًا فــي مصــر فــي عهــد مــرن رع. عددهــا تــدل أن العدي

مرن رع
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كان ببــي الثانــي آخــر ملــوك األســرة السادســة والدولــة القديمــة بشــكل عــام. هرمــه  فــي جنــوب ســقارة  
وحجمــه 107.835 متــر مكعــب وارتفاعــه 52.5 متــر وقاعدتــه 78.5 متــر مربــع. تشــبه البنيــة التحتيــة للهــرم إلــى 
حــد كبيــر تلــك التــي كانــت موجــودة فــي أهرامــات أســالفه مــن حيــث التخطيــط، وكذلــك مــن حيــث تغطيــة 

الجــدران الداخليــة بنصــوص األهــرام. 

اعتلــى ببــي الثانــي العــرش فــي ســن مبكــر وهــو فــي السادســة مــن عمــره، ومــع حكمــه الــذي دام حوالــي 
تســعين عاًمــا، ويعتبــر أطــول فتــرة حكــم فــي التاريــخ المصــري. بــدأت الدراســات الحديثــة فــي التشــكيك فــي 
هــذا الرقــم، وخفضتــه إلــى مــاال يزيــد عــن ســتين عاًمــا. تميــز عهــد ببــي الثانــي باإلصالحــات اإلداريــة، والتــي 

يمكــن تقســيمها مبدئًيــا إلــى ثــالث مراحــل.

 خــالل النصــف األول مــن حكمــه، كانــت وظيفــة  الوزيــر يتــم شــغلها مــن قبــل أفــراد عائلــة خــوي المرموقــة 
فــي أبيــدوس. مــن الواضــح أن هــذا كان اســتمرارًا للسياســة المطبقــة منــذ عهــد ببــي األول، الــذي تــزوج 
ابنتيــن مــن تلــك العائلــة. فــي الســنوات 25 - 35 مــن حكــم ببــي الثانــي، تــم إلغــاء وظيفــة مشــرف صعيــد 

مصــر، الــذي كان يشــغلها فــرد واحــد.

ومنــذ ذلــك الحيــن، كان المنصــب يخلــع علــى جميــع حــكام األقاليــم فــي جنــوب مصــر، الذيــن أصبحــوا اآلن 
خاضعيــن لوزيــر الجنــوب . فــي المرحلــة األخيــرة مــن حكــم ببــي الثانــي، اســتمر  الملــوك أيًضــا فــي منصــب 
المشــرف علــى الكهنــة، ممــا يشــير إلــى أنهــم نجحــوا فــي الجمــع بيــن ســلطات كل مــن اإلدارة والكهنــوت 

تحــت ســيطرتهم.

بشــكل ملحــوظ، فــي نهايــة عهــد ببــي الثانــي وربمــا قبــل ذلــك، بــدأ خــوي، الزعيــم المحلــي ألبيــدوس 
)اإلقليــم الثالــث عشــر فــي صعيــد مصــر(، بكتابــة اســمه فــي خرطــوش ملكــي )الشــكل البيضــاوي الــذي 
كتــب فيــه الملــوك والملــكات أســمائهم( إشــارة إلــى أنــه يعتبــر نفســه حاكمــا قــوي. عــالوة علــى ذلــك، فقــد 
دفــن فــي موقــع دارا الحاليــة فــي مقبــرة تشــبه بشــكل واضــح الهــرم. جلــب خــوي تحــت ســلطته المراكــز 
اإلداريــة والدينيــة اإلقليميــة فــي ميــر وديــر الجبــراوي، التــي كانــت تحكمهــا ســابًقا عائــالت محليــة نبيلــة. إذا 
كانــت مــدة تقلــد مهــام  خــوي مؤرخــة بشــكل صحيــح؛ فــإن هــذا يشــكل دليــاًل علــى أن النفــوذ الملكــي - 
رمزيتــه وثباتــه - قــد تعــرض بالفعــل لتحــدي غيــر مســبوق منــذ عهــد ببــي الثانــي  وأن انهيــار ســلطة الحكومــة 
المركزيــة، والــذي مــن شــأنه أن يــؤذن بنهايــة الدولــة القديمــة وبدايــة الفتــرة االنتقاليــة األولــى، قــد بــدأ قبــل 

وفــاة الملــك.

ببي الثاني
2184-2278 قبل الميالد؛ األسرة السادسة

الترويج
 لكنوز

 مصر القديمة

هرم بيبي الثاني في جنوب منطقة سقارة
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رسالة من رئيس مجلس اإلدارة
ــادة  ــم نحــو النجــاح الُمســتدام بقي ــه َســعيُه الدائ ــه بعــام اســتثنائي مثمــر َيتكّلل ــّوج مئويت ــزة ليت ــراث عريــق ملــيء باإلنجــازات المتمي ــاًل بت قطــع بنــك مصــر شــوًطا طوي

تَؤمــن رخــاء بالدنــا.

أظهــرت المؤشــرات الماليــة لبنــك مصــر نمــًوا مطــرًدا. ارتفعــت ودائــع العمــالء بقيمــة 76.2 مليــار جنيــه مصــري لتســجل 745.8 مليــار جنيــه مصــري فــي يونيــو 2019، 

مقارنــة بـــ 669.6 مليــار جنيــه مصــري فــي يونيــو 2018 لتســجل زيــادة بنســبة 11.4٪، وارتفــع أيًضــا صافــي القــروض والتســهيالت للعمــالء ليصــل إلــى 271.7 مليــار جنيــه 

مصــري، مقارنــًة بـــ 221 مليــار جنيــه فــي العــام الســابق ليســجل زيــادة بنســبة ٪23.

ســجلت نســبة القــروض غيــر المنتظمــة لــدى البنــك 2.08٪ فقــط مــن إجمالــي القــروض والتســهيالت للعمــالء بنســبة تغطيــة 104.8٪ علــى أســاس التســويات مــع عــدد 

كبيــر مــن العمــالء، وكــذا إبــرام تســويات جديــدة بلغــت قيمتهــا 3.7 مليــار جنيــه مصــري. بلغــت المتحصــالت مــن عمــالء الديــون غيــر المنتظمــة نحــو 1.9 مليــار جنيــه 

مصــري، وذلــك علــى الرغــم مــن التحديــات االقتصاديــة الراهنــة وانعكاســاتها علــى الجهــاز المصرفــي ككل. وارتفعــت قيمــة محفظــة التجزئــة المصرفيــة للبنــك – علــى 

ــه مصــري فــي العــام الماضــي، محققــة  ــار جني ــة بـــ22.9 ملي ــو 2019 مقارن ــه مصــري فــي 30 يوني ــار جني ــى 32.4 ملي ــة – لتصــل إل ــة التقليدي مســتوى المنتجــات البنكي

زيــادة قدرهــا 9.5 مليــار جنيــه مصــري بنســبة ٪41.

ســجلت عــدد البطاقــات المصــدرة هــذا العــام 8.7 مليــون بطاقــة بالمقارنــة بـــ 6.32 مليــون بطاقــة فــي يونيــو 2018، تعمــل أغلبهــا بنظــام الشــريحة الذكيــة، ليحتــل بنــك 

مصــر المركــز الثانــي بعــدد بطاقــات الدفــع اإللكترونيــة بيــن البنــوك المصريــة.

واحتفــظ بنــك مصــر بالمركــز األول فــي ميكنــة المرتبــات للعــام الرابــع عشــر علــى التوالــي، بحصــة ســوقية بلغــت 48٪. وســجلت محفظــة قــروض المشــروعات 

الصغيــرة والمتوســطة بالبنــك الحكومــى نحــو 23.3 مليــار جنيــه مصــري فــي يونيــو 2019، مقابــل 10.6 مليــار جنيــه مصــري فقــط فــي يونيــو 2018 بمعــدل نمــو قــدره 

ــه مصــري خــالل  ــار جني ــى 20.45 ملي ــل يصــل إل ــي حجــم تموي ــة بإجمال ــات تمويلي ــل والمشــاركة فــي 8 عملي ــب وتموي ــك مصــر فــي االنتهــاء مــن ترتي 120٪. ونجــح بن

العــام المالــي 2019/2018. ويســعى بنــك مصــر حاليــًا إلتمــام 20 عمليــة تمويليــة مــن القــروض الكبــرى، والتــي تقــدر بحوالــي 49.2 مليــار جنيــه مصــري بقيمــة ضمــان 

ــا. ــه مصــري تقريًب ــار جني ــة متوقــع 16.7ملي تغطي

ويقــدم بنــك مصــر منتجــات وخدمــات مصرفيــة متنوعــة لتلبيــة االحتياجــات المختلفــة لكافــة شــرائح المجتمــع، األمــر الــذي يعكــس تفانيــه اتجــاه العمــالء. ومــن بينهــا 

ــه مصــري فــي  ــار جني ــى 8.7 ملي ــة المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية، حيــث ارتفعــت محفظــة االئتمــان الخاصــة بقطــاع الصيرفــة اإلســالمية إل الخدمــات المصرفي

يونيــو 2019.

ــة باعتبارهــا إحــدى أهــم المحــاور الرئيســية التــي يؤمــن بهــا. فقــد قــام البنــك بإنفــاق نحــو 760 مليــون  ــًدا فــي مجــال المســئولية المجتمعي يلعــب بنــك مصــر دوًرا رائ

جنيــه مصــري فــي مجــال التنميــة المجتمعيــة للعــام المالــي 2019/2018. لقــد كان هــذا العــام حافــاًل بالنجــاح مدفوعــًا بجهــود بنــك مصــر الدؤوبــة وإرثــه الثــري. نثــق أن 

مــن خــالل مــا حققنــاه مــن نجــاح علــى مــدار الـــ 100 عــام الماضيــة، ســنتمكن مــن الحفــاظ علــى مكانتنــا الرائــدة فــي القطــاع المصرفــي.
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قائمة الدخل المستقلة  179

محاسب / محمد هاني فؤاد إسماعيل
الجهاز المركزي للمحاسبات

 MAZARS - مصطفى شوقي
محاسبون قانونيون ومستشارون

الي السادة / مساهمي بنك مصر
)شركة مساهمة مصرية(

راجعنــا القوائــم الماليــة المســتقلة لبنــك مصــر )شــركة مســاهمة مصريــة( عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019 
ــر المراجعــة المصريــة وفــي  ــا لمعايي والتــي اســتخرجت منهــا القوائــم الماليــة المســتقلة الملخصــة المرفقــة، وذلــك طبًق
ــر  ــا غي ــا رأًي ــر 2020 فقــد أبدين ــا المــؤرخ فــي 19 فبراي ــة الســارية وحســبما هــو وارد بتقريرن ــح المصري ــن واللوائ ضــوء القواني
متحفــظ علــي القوائــم الماليــة المســتقلة الكاملــة للبنــك عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019 والتــي اســتخرجت 

منهــا القوائــم الماليــة المســتقلة الملخصــة المرفقــة.
ومــن رأينــا أن القوائــم الماليــة المســتقلة الملخصــة المرفقــة تتفــق - فــي كل جوانبهــا الهامــة - مــع القوائــم الماليــة 

المســتقلة الكاملــة للبنــك عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي30 يونيــو 2019.
ومــن أجــل الحصــول علــي تفهــم أشــمل للمركــز المالــي للبنــك فــي  30 يونيــو 2019 ونتائــج أعمالــه وتدفقاتــه النقديــة عــن 
الســنة الماليــة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وكــذا عــن نطــاق أعمــال مراجعتنــا، يقتضــي األمــر الرجــوع إلــى القوائــم الماليــة 

المســتقلة الكاملــة للبنــك عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019 وتقريرنــا عليهــا. 

القاهرة  31 مارس 2020

مراقبا الحسابات
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لبنك مصر المستقلة  المالية  القوائم  ملخص 
المستخرجة من القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019

الميزانية المستقلة فى 30 يونيو 2019

القيمة باأللف جنيه

القيمة باأللف جنيه

30 يونيو 302018 يونيو 2019إيضاح رقماألصـــــــــــــــــول

33,518,81562,484,692نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية 
233,361,747280,288,925أرصدة لدى البنوك

122,358,445141,507,908أذون خزانة 
8,776,3653,558,755)5(أصول مالية بغرض المتاجرة
5,712,1863,345,476)6(قروض وتسهيالت للبنوك 
271,724,106220,992,425)7(قروض وتسهيالت للعمالء 

4,540,6960مشتقات مالية
  

استثمارات مالية 
53,333,76934,572,705)8( - متاحة للبيع

182,348,35791,757,978)8( - محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
18,041,47917,614,194إستثمارات فى شركات تابعة و شقيقة

314,182299,168أصول غير ملموسة
29,540,17025,441,532أصول أخرى
3,725,1412,203,355أصول ثابتة 

967,295,458884,067,113إجمالي األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية 
  اإللتزامـــــــــــات

61,392,00081,681,324أرصدة مستحقة للبنوك
745,774,837669,592,542)9(ودائع العمالء

0179,120مشتقات مالية
70,476,66946,704,066)10(قـروض أخرى

18,332,94115,917,822إلتزامات أخرى
1,102,289913,622)11(مخصصات أخرى

882,727923,240إلتزامات ضريبية مؤجلة
3,729,8483,121,363)12(إلتزامات مزايا التقاعد

901,691,311819,033,099إجمالي اإللتزامات

حقــــوق الملكيـــــة
15,000,00015,000,000)13(رأس المال المدفوع

42,002,63145,971,440)14(إحتياطيات
8,601,5164,062,574أرباح محتجزة

65,604,14765,034,014إجمالى حقوق الملكية

967,295,458884,067,113إجمالي اإللتزامات وحقوق الملكية 
إلتزامات عرضية وإرتباطات

64,400,54149,814,659إلتزامات مقابل خطابات ضمان وإعتمادات مستندية وإرتباطات أخرى

بنك مصر 
قائمة الدخل المستقلة

عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019

30 يونيو 302018 يونيو 2019إيضاح رقم 

98,789,02782,831,934عائد القروض واإليرادات المشابهة

)76,751,695()81,133,768(تكلفة الودائـــع والتكاليف المشابهة

17,655,2596,080,239صافي الدخـل من العائـــــــد

4,647,8944,223,311إيـــرادات األتعاب والعموالت

)226,301()319,656(مصروفات األتعاب والعموالت

4,328,2383,997,010صافي الدخـل من األتعـاب والعمـوالت

1,771,1823,437,004توزيعـــات أربـــــــــــــاح

968,076356,608صافي دخل المتاجرة

1,717,9113,066,455أرباح االستثمارات المالية

)1,090,329()864,439(عبء االضمحالل عن خسائر اإلئتمان

)6,611,791()9,722,480(مصروفــات إداريــــــــــة

1,433,6601,140,127 إيرادات تشغيـل أخرى

17,287,40710,375,323الربح قبل ضرائب الدخل

)6,312,749()8,685,891 (مصروفات ضرائب الدخل

8,601,5164,062,574صافـــي أربــــاح العام

2.591.16)15(ربحية السهم ) جنيه / سهم (
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بنك مصر
قائمة التغير فى حقوق الملكية المستقلة

عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019

القيمة باأللف جنيه

 إيضاح رقم 
 رأس المال 
المدفوع 

 إحتياطي عام  إحتياطي قانوني 
 إحتياطي 
رأسمالي 

 إحتياطي القيمة 
العادلة 

 إحتياطي خاص 
 إحتياطي مخاطر 

بنكية 
 إحتياطى تدعيمي 

 فروق القيمة 
االسمية عن 

القيمة الحالية 
للوديعة المساندة 

 احتياطى فروق 
ترجمة عمالت 

أجنبية 

 إحتياطي مخاطر 
تدفقات نقدية 

 احتياطي مخاطر 
 9 IFRS معيار

 اإلجمالي  أرباح محتجزة 

15,000,000915,142675,607968,1227,052,7316,9271,682,9203,710,83925,283,4041,472,552008,176,95064,945,194األرصدة في 2017/7/1 

)2,090,757()2,090,757(000000000000 توزيعات أرباح

0)6,086,193 (00852,8633,868,2370000)127,458(0830,441662,110 المحول إلى اإلحتياطيات

)429,039 (00000000)429,039(0000 صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المالية المتاحة للبيع  - بعد الضرائب

0000000004,0500004,050 فروق ترجمة عمالت أجنبية

) 1,420,227 (0000)1,420,227(00000000 التغير في القيمة األسمية عن القيمة الحالية للوديعة المساندة

)37,781 (00)37,781(0000000000 التغير في التدفقات النقدية

0000000000004,062,5744,062,574 صافي أرباح العام

04,062,57465,034,014)37,781(15,000,0001,745,5831,337,717840,6646,623,6926,9272,535,7837,579,07623,863,1771,476,602)14،13( األرصدة في 2018/6/30

04,062,57465,034,014)37,781(15,000,0001,745,5831,337,717840,6646,623,6926,9272,535,7837,579,07623,863,1771,476,602 األرصدة في 2018/07/1 

)2,499,943()2,499,943(000000000000 توزيعات أرباح

0)1,562,631(397,422277,77288,35000799,08700000  المحول إلى اإلحتياطيات

0002,905,65000)2,905,650 (0000000 تحويالت

)3,517,157 (00000000)3,517,157(0000 صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المالية المتاحة للبيع  - بعد الضرائب

)421,555(000)421,555(000000000 فروق ترجمة عمالت أجنبية

)1,627,814(0000)1,627,814(00000000 التغير في القيمة األسمية عن القيمة الحالية للوديعة المساندة

000000000035,0860035,086 التغير في التدفقات النقدية

0000000000008,601,5168,601,516 صافي أرباح العام

2,905,6508,601,51665,604,147)2,695(15,000,0002,143,0051,615,489929,0143,106,5356,9273,334,8704,673,42622,235,3631,055,047 )14،13( األرصدة في   2019/06/30
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بنك مصربنك مصر 
قائمة التدفقات النقدية المستقلة

عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019
قائمة التوزيعات المستقلة المعتمدة لألرباح 
عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019
وفقا لتقرير الجمعية العامة بتاريخ 2020/4/16

30 يونيو 302018 يونيو 2019 

)51,190,041(30,109,226صافى التدفقات النقدية الناتجة من )المستخدمة في( أنشطة التشغيل

12,660,129)114,696,646(صافي التدفقات النقدية الناتجة من )المستخدمة في( أنشطة االستثمار

19,644,84613,330,463صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل

)25.199.449()64,942,574(صافي )النقص( أو الزيادة في النقدية وما في حكمها خالل السنة

248,599,272273,798,721رصيد النقدية وما فى حكمها فى أول السنة

183,656,698248,599,272رصيد النقدية وما فى حكمها فى آخرالسنة

وتتمثل النقدية وما فى حكمها فيما يلى:-

33,518,81562,484,692نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

233,361,747280,288,925أرصدة لدى البنوك

122,358,445141,507,908أذون خزانة

)55,054,438()22,797,613(أرصدة لدى البنوك المركزية فى إطار نسبة اإلحتياطى اإللزامى

)46,207,498()63,366,671(أرصدة لدى البنوك ذات أجل أكثر من ثالثة أشهر

)134,420,317()119,418,025(أذون خزانة ذات أجل أكثر من ثالثة أشهر

183,656,698248,599,272النقدية وما فى حكمها 

القيمة باأللف جنيهالقيمة باأللف جنيه

30 يونيو 302018 يونيو 2019

8,601,5164,062,574صافـــي أربـــاح العـــام

يخصم :

)88,350()88,000(أرباح بيع أصول ثابتة محولة لالحتياطي الرأسمالي

)799,087()1,517,963(إحتياطي المخاطـر البنكيـة العـام

6,995,5533,175,137صافي أرباح العام القابلة للتوزيع

يوزع كاآلتى :

851,352397,422احتياطي قانــوني

614,420277,772احتياطي عــــــام

2,160,2840احتياطي تدعيمي

2,523,7091,912,400حصة الدولة من األرباح

845,788587,543حصة العاملين من األرباح

6,995,5533,175,137اجمالي األرباح الموزعة
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وتتضمــن  فــروق التقييــم الناتجــة عــن البنــود  ذات الطبيعــة غيــر النقديــة األربــاح والخســائر الناتجــة عــن تغييــر القيمــة العادلــة  مثــل أدوات حقــوق الملكيــة المحتفــظ بهــا 
بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح والخســائر. ويتــم االعتــراف بفــروق التقييــم الناتجــة عــن أدوات حقــوق الملكيــة المصنفــة كاســتثمارات ماليــة متاحــة للبيــع ضمــن احتياطــي 

القيمــة العادلــة فــي حقــوق الملكيــة. 

ب/3 الفروع األجنبية
يتم ترجمة بنود قائمه الدخل والمركز المالي للفروع األجنبية التي تختلف عملة التعامل لها عن عملة عرض القوائم المالية المستقلة إلى الجنيه المصري كما يلي: 

- يتم ترجمة بنود األصول وااللتزامات بميزانية الفرع األجنبي باستخدام سعر األقفال في تاريخ هذه الميزانية.
- يتــم ترجمــة بنــود اإليــرادات والمصروفــات بقائمــة الدخــل باســتخدام متوســط أســعار التحويــل إال إذا كان المتوســط ال يمثــل تقريــب مقبــول لألثــر المتراكــم لألســعار الســارية 

فــي تواريــخ المعامــالت، عندهــا يتــم ترجمــة اإليــرادات والمصروفــات باســتخدام أســعار الصــرف فــي تواريــخ المعامــالت.
ويتم االعتراف بفروق العملة الناتجة في بند مستقل ) فروق ترجمة عمالت أجنبية ( ضمن حقوق الملكية.

ج. االعتراف باإليــــــــراد

 ج/1  إيرادات ومصروفات العائد
يتــم االعتــراف فــي قائمــة الدخــل ضمــن بنــد » عائــد القــروض واإليــرادات المشــابهة » أو« تكلفــة الودائــع والتكاليــف المشــابهة » بإيــرادات ومصروفــات العائــد باســتخدام طريقة العائد 

الفعلــي لجميــع األدوات الماليــة التــي يحتســب عنهــا عائــد فيمــا عــدا تلــك المبوبــة بغــرض المتاجــرة، أو التــي يتــم تبويبهــا عنــد نشــأتها بالقيمــة العادلة من خــالل األرباح والخســائر.
وتتضمــن طريقــة الحســاب كافــة األتعــاب المدفوعــة أو المقبوضــة بيــن أطــراف العقــد التــي تعتبــر جــزءًا مــن معــدل العائــد الفعلــي كمــا تتضمــن تكلفــة المعاملــة أيــة عــالوات 

أو خصومــات. 

ج/2  إيرادات األتعاب والعموالت 

- يتــم االعتــراف باألتعــاب المســتحقة عــن خدمــة قــرض أو تســهيل ضمــن اإليــرادات عنــد تأديــة الخدمــة ويتــم إيقــاف االعتــراف بإيــرادات األتعــاب والعمــوالت المتعلقــة 

ــرادات وفقــا  ــراف بهــا ضمــن اإلي ــم االعت ــة، ويت ــم المالي ــم قيدهــا فــي ســجالت هامشــية خــارج القوائ ــث يت ــة، حي ــر المنتظمــة أو المضمحل ــات غي بالقــروض أو المديوني

لألســاس النقــدي عندمــا يتــم االعتــراف بإيــرادات العائــد. أمــا بالنســبة لألتعــاب التــي تمثــل جــزءا مكمــال للعائــد الفعلــي لألصــل المالــي بصفــة عامــة، يتــم معالجتهــا باعتبارهــا 

تعديــال لمعــدل العائــد الفعلــي.

ــج القــروض  ــراف بأتعــاب تروي ــم االعت ــي ويت ــراف األول ــد االعت ــراد عن ــة ضمــن اإلي ــا العادل ــم قياســها بقيمته ــي يت ــن الت ــأدوات الدي ــة ب ــراف باألتعــاب المتعلق ــم االعت - ويت

المشــتركة ضمــن اإليــرادات عنــد اســتكمال عمليــة الترويــج وعــدم احتفــاظ البنــك بــأي جــزء مــن القــرض أو كان البنــك يحتفــظ بجــزء لــه ذات معــدل العائــد الفعلــي المتــاح 

ــن.  للمشــاركين اآلخري

- ويتــم االعتــراف فــي قائمــة الدخــل باألتعــاب والعمــوالت الناتجــة عــن التفــاوض أو المشــاركة فــي التفــاوض علــى معاملــة لصالــح طــرف أخــر – مثــل ترتيــب شــراء أســهم 

أو أدوات ماليــة أخــرى أو اقتنــاء أو بيــع المنشــآت - وذلــك عنــد اســتكمال المعاملــة المعنيــة، ويتــم االعتــراف بأتعــاب االستشــارات اإلداريــة والخدمــات األخــرى عــادة علــى 

أســاس التوزيــع الزمنــي النســبي علــى مــدار أداء الخدمــة، ويتــم االعتــراف بأتعــاب خدمــات الحفــظ التــي يتــم تقديمهــا علــى فتــرات طويلــة مــن الزمــن علــى مــدار الفتــرة التــي 

يتــم أداء الخدمــة فيهــا.

ج/3   إيرادات توزيعات األرباح

يتم االعتراف في قائمة الدخل بتوزيعات األرباح عند صدور الحق في تحصيلها.

 د. أذون الخــــــزانـــة

يتم إثبات أذون الخزانة بالقيمة االسمية ويدرج خصم اإلصدار ضمن األرصدة الدائنة وااللتزامات األخرى وتظهر أذون الخزانة بالميزانية مستبعدًا منها خصم اإلصدار.

)1( معلومـــات عامـــة

ــد  ــة مصــر العربيــة ويقــع المركــز الرئيســي للبنــك فــي 151 شــارع محمــد فري ــة ( كبنــك تجــارى بتاريــخ 3 ابريــل 1920 فــي جمهوري تأســس بنــك مصــر ) شــركة مســاهمة مصري
بالقاهــرة.

يقــدم البنــك خدمــات المؤسســات والتجزئــة المصرفيــة واالســتثمار باإلضافــة إلــى خدمــات الصيرفــة اإلســالمية مــن خــالل652 فرعــا ووحــدة مصرفيــة فــي جمهوريــة مصــر 
العربيــة و5 فــروع فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وفــرع بمدينــة باريــس بالجمهوريــة الفرنســية ومكاتــب تمثيــل فــي روســيا والصيــن وكوريــا الجنوبيــة ويوظــف البنــك 18،142  

موظفــا فــي تاريــخ الميزانيــة.  

تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل الجمعية العامة بتاريخ  16 إبريل 2020.

)2( ملخـص السياسـات المحاسبيـة
فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية وقد تم اتباع هذه السياسات بثبات لكل السنوات المعروضة إال اذا تم اإلفصاح عن غير ذلك.

أ.أسس إعـداد القوائـم الماليـة

يتــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة المســتقلة وفقــا لمعاييــر المحاســبة المصريــة الصــادرة خــالل عــام 2006 وتعديالتهــا ووفقــا لتعليمــات البنــك المركــزي المصــري المعتمــدة مــن 
مجلــس إدارتــه فــي 16 ديســمبر 2008 المتفقــه والمعاييــر المشــار إليهــا، وعلــى أســاس التكلفــة التاريخيــة معدلــة بإعــادة تقييــم األصــول الماليــة بغــرض المتاجــرة، واالســتثمارات 

الماليــة المتاحــة للبيــع.
ووفقا للنظام األساسي للبنك تبدأ السنة المالية في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو وتعرض القوائم المالية مقربة ألقرب ألف جنيه مصري. 

ب. ترجمة العمالت األجنبية:

ب/1 عملة التعامل والعرض
يتم قياس بنود القوائم المالية المستقلة لكل فرع من فروع البنك باستخدام عملة البيئة االقتصادية األساسية التي يمارس فيها الفرع نشاطه )عملة التعامل(.

يتم عرض هذه القوائم المالية المستقلة بالجنيه المصري وهو أيضا عملة التعامل للفروع داخل جمهورية مصر العربية.

ب/2 المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية
ــذ  ــة علــى أســاس أســعار الصــرف الســارية فــي تاريــخ تنفي ــه وتثبــت المعامــالت بالعمــالت األخــرى خــالل الســنة المالي ــة التعامــل الخاصــة ب تمســك حســابات كل فــرع بعمل
المعاملــة، ويتــم إعــادة تقييــم أرصــدة األصــول وااللتزامــات ذات الطبيعــة النقديــة بالعمــالت األخــرى فــي نهايــة كل فتــرة ماليــة علــى أســاس أســعار الصــرف الســارية فــي ذلــك 

التاريــخ، ويتــم االعتــراف فــي قائمــة الدخــل باألربــاح والخســائر الناتجــة عــن تســوية تلــك المعامــالت وبالفــروق الناتجــة عــن إعــادة التقييــم ضمــن البنــود التاليــة:
- صافي دخل المتاجرة لألصول المالية بغرض المتاجرة.

- إيرادات ) مصروفات ( تشغيل أخرى بالنسبة لباقي البنود. 
يتــم تحليــل التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة ذات الطبيعــة النقديــة بالعمــالت األجنبيــة المصنفــة ضمــن االســتثمارات المتاحــة للبيــع ) أدوات الديــن ( مــا بيــن 
ــر القيمــة العادلــة لــألداة, ويتــم  ــر أســعار الصــرف الســارية وفــروق نتجــت عــن تغي فــروق تقييــم نتجــت عــن التغيــرات فــي التكلفــة المســتهلكة لــألداة وفــروق نتجــت عــن تغي
ــر أســعار  ــرادات المشــابهة وبالفــروق المتعلقــة بتغي ــد القــروض واإلي ــرات فــي التكلفــة المســتهلكة ضمــن عائ ــم المتعلقــة بالتغي ــراف فــي قائمــة الدخــل بفــروق التقيي االعت
الصــرف فــي بنــد إيــرادات )مصروفــات( تشــغيل أخــرى, بينمــا يتــم االعتــراف ضمــن حقــوق الملكيــة بفــروق التغيــر فــي القيمــة العادلــة )احتياطــي القيمــة العادلــة / اســتثمارات 

ماليــة متاحــة للبيــع(. 

بنك مصر
ملخص اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة 

للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019
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ح.  االستثمارات المالية بغرض المتاجرة

يتــم تقييــم االســتثمارات الماليــة بغــرض المتاجــرة بمــا فــي ذلــك محافــظ االســتثمارات الماليــة التــي تــدار بمعرفــة الغيــر ووثائــق صناديــق االســتثمار التــي ال تصدرهــا البنــوك 

وشـــركات التأميــن المقتنــاة بغــرض المتاجــرة فــي نهايــة كل فتــرة ماليــة بالقيمــة العادلــة التــي تتمثــل فــي ســعر الســوق وتثبــت فــروق التقييــم بقائمــة الدخــل.

- يتــم تقييــم وثائــق صناديــق االســتثمار التــي تصدرهــا البنــوك وشــركات التأميــن بالقيمــة العادلـــة والتــي تمثــل القيمــة االســتردادية لهــذه الوثائــق فــي تاريــخ التقييــم وتثبــت 

فــروق التقييــم بقائمــة الدخــل.

ط. االستثمارات المالية المتاحة للبيع

تمثــل االســتثمارات الماليــة المتاحــة للبيــع أصــوال ماليــة غيــر مشــتقة لــدى البنــك النيــة لالحتفــاظ بهــا لمــدة غيــر محــددة , وقــد يتــم بيعهــا اســتجابة للحاجــة إلــى الســيولة أو 

للتغيــرات فــي أســعار الصــرف أو األســهم.

 ويتــم االعتــراف مباشــرة فــي حقــوق الملكيــة باألربــاح والخســائر الناتجــة عــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات الماليــة المتاحــة للبيــع، وذلــك إلــى أن يتــم اســتبعاد 

األصــل أو اضمحــالل قيمتــه، عندهــا يتــم االعتــراف فــي قائمــة الدخــل باألربــاح والخســائر المتراكمــة التــي ســبق االعتــراف بهــا ضمــن حقــوق الملكيــة.

ي . االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 يتضمــن هــذا البنــد اســتثمارات ماليــة - بخــالف المشــتقات - يكــون لهــا مبلــغ ســداد محــدد أو قابــل للتحديــد وتاريــخ اســتحقاق محــدد ولــدى البنــك النيــة والقــدرة علــى االحتفــاظ 

بهــا حتــى تاريــخ اســتحقاقها.

- يتــم تقييــم االســتثمارات المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق التــي تــم شــراؤها عنــد اإلصــدار األولــى بالتكلفــة المســتهلكة التــي تمثــل القيمــة االســمية للســند مضافــا 

إليهــا عــالوة اإلصــدار أو مســتبعدًا منهــا خصــم اإلصــدار، علــى أن يتــم اســتهالك عــالوة اإلصــدار بالخصــم علــى قائمــة الدخــل / أو اســتهالك خصــم اإلصــدار باإلضافــة إلــى 

قائمــة الدخــل ببنــد )عائــد القــروض واإليــرادات المشــابهة( وباســتخدام طريقــة العائــد الفعلــي وبذلــك تصبــح القيمــة الدفتريــة لهــذه الســندات فــي تاريــخ االســتحقاق مســاوية 

للقيمــة االســمية المســتردة. 
- يتــم تقييــم وثائــق صناديــق االســتثمار التــي يتعيــن علــى البنــك االحتفــاظ بهــا حتــى تاريــخ نهايــة الصنــدوق باعتبــاره البنــك المنشــيء للصنــدوق بالتكلفــة. وفــي حالــة هبــوط 

القيمــة االســتردادية لهــذه الوثائــق عــن التكلفــة يتــم تحميــل الفــرق علــى قائمــة الدخــل ببنــد فــروق اســتثمارات ماليــة أخــرى. وفــي حالــة حــدوث ارتفــاع يتــم إضافتــه إلــى ذات 

البنــد وذلــك فــي حــدود مــا ســبق تحميلــه علــى قوائــم الدخــل عــن فتــرات ماليــة ســابقة.

ك – الشركات التابعة والشقيقة

ــة المســتقلة للبنــك طبقــا لطريقــة التكلفــة. ووفقــًا لهــذه الطريقــة، تثبــت االســتثمارات بتكلفــة  ــم المالي ــم المحاســبة عــن الشــركات التابعــة والشــقيقة فــي هــذه القوائ تت

االقتنــاء، وتثبــت توزيعــات األربــاح فــي قائمــة الدخــل عنــد اعتمــاد توزيــع هــذه األربــاح وثبــوت حــق البنــك فــي تحصيلهــا وفــي حالــة حــدوث تدهــور فــي قيمتهــا العادلــة عــن القيمــة 

الدفتريــة يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة بــه وذلــك بالنســبة لــكل اســتثمار علــى حــده، وتحميلــه علــى قائمــة الدخــل ببنــد أربــاح ) خســائر ( اســتثمارات ماليــة ، وفــى حالــة حــدوث 

ارتفــاع الحــق فــي القيمــة العادلــة يتــم إضافتــه إلــى ذات البنــد وذلــك فــي حــدود مــا ســبق تحميلــه علــى قوائــم الدخــل عــن فتــرات ماليــة ســابقة.

ل. أدوات المشتقات المالية ومحاسبة التغطية

يتــم االعتــراف بالمشــتقات بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ الدخــول فــي عقــد المشــتقة، ويتــم إعــادة قياســها الحقــا بقيمتهــا العادلــة. ويتــم الحصــول علــى القيمــة العادلــة مــن 

األســعار الســوقية المعلنــة فــي األســواق النشــطة، أو المعامــالت الســوقية الحديثــة، أو أســاليب التقييــم مثــل نمــاذج التدفقــات النقديــة المخصومــة ونمــاذج تســعير الخيــارات، 

بحســب األحــوال. وتظهــر جميــع المشــتقات ضمــن األصــول إذا كانــت قيمتهــا العادلــة موجبــه، أو ضمــن االلتزامــات إذا كانــت قيمتهــا العادلــة ســالبه.

ه. اتفاقيات الشراء وإعادة البيع واتفاقيات البيع وإعادة الشراء 

ــة ويتــم عــرض  ــة أخــرى بالميزاني ــة وأوراق حكومي ــة المباعــة بموجــب اتفاقيــات إلعــادة شــرائها ضمــن األصــول مخصومــة مــن أرصــدة أذون الخزان يتــم عــرض األدوات المالي

اتفاقيــات الشــراء وإعــادة البيــع مضافــة إلــى أرصــدة أذون الخزانــة وأوراق حكوميــة أخــرى بالميزانيــة، ويتــم االعتــراف بالفــرق بيــن ســعر الشــراء وســعر إعــادة البيــع علــى انــه عائــد 

يســتحق علــى مــدار مــدة االتفاقيــات باســتخدام طريقــة العائــد الفعلــي.

و. القروض و التسهيالت للعمالء و البنوك

تمثل أصوال مالية غير مشتقة ذات مبلغ ثابت أو قابل للتحديد وغير متداولة في سوق نشطة. 

 ز . اضمحالل األصول المالية :

ز /1 األصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة  

يقــوم البنــك فــي تاريــخ كل ميزانيــة بتقديــر مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى اضمحــالل أحــد األصــول الماليــة أو مجموعــة مــن األصــول الماليــة. ويعــد األصــل المالــي أو 

المجموعــة مــن األصــول الماليــة مضمحلــة ويتــم تحمــل خســائر االضمحــالل عندمــا يكــون هنــاك دليـــل موضوعــي علــى االضمحــالل نتيجــة لحــدث أو أكثــر مــن األحــداث التــي 

وقعــت بعــد االعتـــراف األولــى لألصــل ) حــدث الخســارة ( وكان حــدث الخســارة يؤثــر علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية لألصــل المالــي أو لمجموعــة األصــول الماليــة التــي 

يمكــن تقديرهــا بدرجــة يعتمــد عليهــا.  

- إذا حــدد البنــك أنــه ال يوجــد دليــل موضوعــي علــى اضمحــالل أصــل مالــي تــم دراســته منفــردا، ســواء كان هامــا بذاتــه أو ال، عندهــا يتــم إضافــة هــذا األصــل مــع األصــول 

الماليــة التــي لهــا خصائــص خطــر ائتمانــي مشــابهة ثــم يتــم تقييمهــا معــا لتقديــر االضمحــالل وفقــا لمعــدالت اإلخفــاق التاريخيــة. 

- إذا حــدد البنــك أنــه يوجــد دليــل موضوعــي علــى اضمحــالل أصــل مالــي، عندهــا يتــم دراســته منفــردا لتقديــر االضمحــالل، وإذا نتــج عــن الدراســة وجــود خســائر اضمحــالل، ال 

يتــم ضــم األصــل إلــى المجموعــة التــي يتــم حســاب خســائر اضمحــالل لهــا علــى أســاس مجمــع.

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

ويتــم قيــاس مبلــغ مخصــص خســائر االضمحــالل بالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لألصــل وبيــن القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية، وال يدخــل فــي ذلــك خســائر 

االئتمــان المســتقبلية التــي لــم تقــع بعــد، مخصومــة باســتخدام معــدل العائــد الفعلــي األصلــي لألصــل المالــي، ويتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة لألصــل باســتخدام حســاب 

مخصــص خســائر االضمحــالل ويتــم االعتــراف بعــبء االضمحــالل عــن خســائر االئتمــان فــي قائمــة الدخــل.

ز /2 االستثمارات المالية المتاحة للبيع

يقــوم البنــك فــي تاريــخ كل ميزانيــة بتقديــر مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى اضمحــالل أحــد أو مجموعــة مــن األصــول الماليــة المبوبــة ضمــن اســتثمارات ماليــة متاحــة 

للبيــع، وفــي حالــة االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة المبوبــة متاحــة للبيــع، يؤخــذ فــي االعتبــار االنخفــاض الكبيــر أو الممتــد فــي القيمــة العادلــة لــألداة ألقــل مــن قيمتهــا 

الدفتريــة، وذلــك عنــد تقديــر مــا إذا كان هنــاك اضمحــالل فــي األصــل. ويعــد االنخفــاض كبيــرا إذا بلــغ 10٪ مــن القيمــة الدفتريــة، ويعــد االنخفــاض ممتــدا إذا اســتمر لفتــرة تزيــد 

عــن تســعة أشــهر، وإذا توافــرت األدلــة المشــار إليهــا يتــم ترحيــل الخســارة المتراكمــة مــن حقــوق الملكيــة ويعتــرف بهــا فــي قائمــة الدخــل، وال يتــم رد اضمحــالل القيمــة الــذي 

يعتــرف بــه بقائمــة الدخــل فيمــا يتعلــق بــأدوات حقــوق الملكيــة إذا حــدث ارتفــاع فــي القيمــة العادلــة الحقــا أمــا إذا ارتفعــت القيمــة العادلــة ألدوات الديــن المبوبــة متاحــة للبيــع، 

وكان مــن الممكــن ربــط ذلــك االرتفــاع بموضوعيــة بحــدث وقــع بعــد االعتــراف باالضمحــالل فــي قائمــة الدخــل، يتــم رد االضمحــالل مــن خــالل قائمــة الدخــل .
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وعندما يكون هناك التزامات متشابهه فإنه يتم تحديد التدفق النقدي الخارج الذي يمكن استخدامه للتسوية باألخذ في االعتبار هذه المجموعة من االلتزامات.

ويتم رد المخصصات التي انتفى الغرض منها كليا أو جزئيا ضمن بند إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى.

ويتــم قيــاس القيمــة الحاليــة للمدفوعــات المقــدر الوفــاء بهــا لســداد االلتزامــات المحــدد لســدادها أجــل بعــد ســنة مــن تاريــخ الميزانيــة باســتخدام معــدل عائــد مناســب لــذات أجــل 

ســداد االلتــزام الــذي يعكــس القيمــة الزمنيــة للنقــود، وإذا كان األجــل أقــل مــن ســنة تحســب القيمــة المقــدرة لاللتــزام.

ص. ضرائب الدخل 

تتضمــن ضريبــة الدخــل علــى ربــح الفتــرة كل مــن ضريبــة الفتــرة المســتحقة والضريبــة المؤجلــة، ويتــم االعتــراف بهــا بقائمــة الدخــل باســتثناء ضريبــة الدخــل علــى األربــاح والخســائر 

غيــر المحققــة المعتــرف بهــا مباشــرة فــي حقــوق الملكيــة التــي يتــم إدراجهــا ضمــن حقــوق الملكيــة.

ويتــم االعتــراف بضريبــة الدخــل علــى أســاس صافــي الربــح الخاضــع للضريبــة باســتخدام أســعار الضريبــة الســارية فــي تاريــخ إعــداد الميزانيــة باإلضافــة إلــى التســويات الضريبيــة 

الخاصــة بالســنوات الســابقة.

ويتــم االعتــراف بالضرائــب المؤجلــة الناشــئة عــن الفــروق المؤقتــة بيــن القيمــة الدفتريــة لألصــول وااللتزامــات طبقــا لألســس المحاســبية وقيمتهــا طبقــا لألســس الضريبيــة، 

ــخ  ــة الســارية فــي تاري ــم األصــول وااللتزامــات باســتخدام أســعار الضريب ــى الطريقــة المتوقعــة لتحقــق أو تســوية قي ــاء عل ــة بن ــة المؤجل ــد قيمــة الضريب ــم تحدي هــذا ويت

ــة.  إعــداد الميزاني

ويتــم االعتــراف باألصــول الضريبــة المؤجلــة للبنــك عندمــا يكــون هنــاك احتمــال مرجــح بإمكانيــة تحقيــق أربــاح تخضــع للضريبــة فــي المســتقبل يمكــن مــن خاللهــا االنتفــاع 

بهــذا األصــل، ويتــم تخفيــض قيمــة األصــول الضريبيــة المؤجلــة بقيمــة الجــزء الــذي لــن يتحقــق منــه المنفعــة الضريبــة المتوقعــة خــالل الســنوات التاليــة، علــى أنــه فــي 

حالــة ارتفــاع المنفعــة الضريبيــة المتوقعــة يتــم زيــادة األصــول الضريبيــة المؤجلــة وذلــك فــي حــدود مــا ســبق تخفيضــه.

 )3( إدارة المخاطـــــــر الماليــــــــة  

ــة متنوعــة وقبــول المخاطــر هــو أســاس النشــاط المالــي ويتــم تحليــل وتقييــم وإدارة بعــض المخاطــر أو  يتعــرض البنــك نتيجــة األنشــطة التــي يزاولهــا إلــى مخاطــر مالي

مجموعــة مــن المخاطــر مجتمعــة حيــث يهــدف البنــك إلــى تحقيــق التــوازن المالئــم بيــن الخطــر والعائــد وإلــى تقليــل اآلثــار الســلبية المحتملــة علــى األداء المالــي للبنــك 

ــد ومخاطــر  ــة وخطــر ســعر العائ ــواع المخاطــر خطــر االئتمــان وخطــر الســوق وخطــر الســيولة ويتضمــن خطــر الســوق خطــر أســعار صــرف العمــالت األجنبي ويعــد أهــم أن

الســعر األخــرى.

وقــد تــم وضــع سياســات إدارة المخاطــر لتحديــد المخاطــر وتحليلهــا ولوضــع حــدود للخطــر والرقابــة عليــه ولمراقبــة المخاطــر وااللتــزام بالحــدود مــن خــالل أســاليب يعتمــد 

عليهــا ونظــم معلومــات محدثــة أواًل بــأول ويقــوم البنــك بمراجعــة دوريــة لسياســات ونظــم إدارة المخاطــر وتعديلهــا بحيــث تعكــس التغيــرات فــي األســواق والمنتجــات 

والخدمــات وأفضــل التطبيقــات الحديثــة.

وتتــم إدارة المخاطــر عــن طريــق قطــاع إدارة المخاطــر فــي ضــوء السياســات المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة ويقــوم القطــاع بتحديــد وتقييــم وتغطيــة المخاطــر الماليــة 

ــة إلدارة المخاطــر  ــإن قطــاع إدارة المخاطــر يعــد مســئول عــن المراجعــة الدوري ــك ف ــى ذل ــة إل ــق مــع الوحــدات التشــغيلية المختلفــة بالبنــك باإلضاف ــاون الوثي بالتع

وبيئــة الرقابــة بشــكل مســتقل.

 إدارة رأس المــــــــــال

يتــم مراجعــة كفايــة رأس المــال واســتخدامات رأس المــال وفقــا لمتطلبــات الجهــة الرقابيــة ) البنــك المركــزي المصــري فــي جمهوريــة مصــر العربيــة ( دوريــا بواســطة إدارة 

البنــك، مــن خــالل نمــاذج تعتمــد علــى إرشــادات لجنــة بــازل للرقابــة المصرفيــة ويتــم تقديــم البيانــات المطلوبــة وإيداعهــا لــدى البنــك المركــزي علــى أســاس ربــع ســنوي .

م. األصول غير الملموسة

تتمثــل األصــول  غيــر الملموســة فــي تكلفــة اقتنــاء برامــج الحاســب اآللــي والرخــص الخاصــة بهــا وتظهــر التكلفــة التاريخيــة بعــد خصــم مجمــع االســتهالك ومخصــص خســائر 

االضمحــالل. ويتــم اســتهالكها بطريقــة القســط الثابــت باســتخدام معــدالت  اســتهالك بنســب تتــراوح مــن 20٪ إلــى 100٪ أو مــدة الرخــص للبرامــج أيهمــا أقــل.

ن. األصول الثابتة و اإلهالك

تظهــر األصــول الثابتــة بالتكلفــة التاريخيــة بعــد خصــم مجمــع اإلهــالك وخســائر االضمحــالل. ويتــم إهــالك األصــول الثابتــة بطريقــة القســط الثابــت باســتخدام معــدالت إهــالك 

مناســبة يتــم تحديدهــا علــى أســاس العمــر اإلنتاجــي المقــدر لــكل أصــل: -
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2.5 ٪مباني وإنشاءات

من 10٪ إلى20٪أجهـزة ومعـدات

من 10٪ إلى 25 ٪أثاث

من ٪ 20 إلى 25 ٪وسائل نقل وانتقال

من 14.5 ٪ إلى 25 ٪نظم آلية متكاملة

6.5٪ إلى 33.5٪تجهيزات وتركيبات

12.5  ٪ أو مدة االيجار ايهما أقلتحسينات عقارات مستأجرة

س. النقدية وما في حكمها

ــدى البنــك المركــزي خــارج إطــار نســبة االحتياطــي اإللزامــي  ــة واألرصــدة ل ــا )أرصــدة النقدي ــة ومــا فــي حكمه ــد النقدي ــة يتضمــن بن ألغــراض عــرض قائمــة التدفقــات النقدي

ــخ اقتنائهــا.  ــة شــهور مــن تاري ــة( التــي تســتحق خــالل ثالث ــدى البنــوك وكــذا أرصــدة أذون الخزان واألرصــدة ل

ع. التزامات مزايا ما بعد انتهاء الخدمة 

يمنــح بنــك مصــر العامليــن بــه بعــض المزايــا بعــد انتهــاء فتــرة خدمتهــم وتعتبــر هــذه المزايــا مــن المزايــا المحــددة التــي يتــم تحميلهــا علــى المصروفــات علــى مــدار ســنوات خدمــة 

العامــل واالعتــراف بهــا ضمــن االلتزامــات وفقــا لمعاييــر المحاســبة المصريــة الصــادرة خــالل عــام 2006 وقواعــد البنــك المركــزي الصــادرة فــي ديســمبر 2008. وتحســب االلتزامــات 

الناشــئة عــن نظــم المزايــا المحــددة التــي اكتســبها العامليــن فــي نهايــة الســنة الماليــة علــى أســاس القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة بمعرفــة خبيــر 

إكتــواري باســتخدام طريقــة الوحــدة االئتمانيــة المقــدرة والتــي تنطــوي علــى افتراضــات تتعلــق بعلــوم الســكان ومعــدالت دوران العامليــن وأســعار الفائــدة ومســتوى التضخــم.

كما يمنح بنك مصر العاملين به بفروع )الخليج بدولة اإلمارات العربية المتحدة – فرع باريس بفرنسا ( مكافأة نهاية الخدمة وفقا لقانون العمل بتلك الدول.

ف. المخصصات األخرى

يتــم االعتــراف بالمخصصــات عندمــا يكــون هنــاك التــزام قانونــي أو اســتداللي حالــي نتيجــة ألحــداث ســابقة ويكــون مــن المرجــح أن يتطلــب ذلــك اســتخدام مــوارد البنــك لتســوية 

هــذه االلتزامــات، مــع إمكانيــة إجــراء تقديــر قابــل لالعتمــاد عليــه لقيمــة هــذا االلتــزام.
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ب – اضمحالل االستثمارات في أدوات حقوق ملكية متاحة للبيع

يحــدد البنــك اضمحــالل االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة المتاحــة للبيــع عندمــا يكــون هنــاك انخفــاض هــام أو ممتــد فــي قيمتهــا العادلــة عــن التكلفــة، ويحتــاج تحديــد 

مــا إذا كان االنخفــاض هامــا أو ممتــدا إلــي حكــم شــخصي. والتخــاذ هــذا الحكــم، يقــوم البنــك بتقييــم – ضمــن عوامــل أخــرى – التذبذبــات )volatility( المعتــادة لســعر الســهم. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، قــد يكــون هنــاك اضمحــالل عندمــا يكــون هنــاك دليــل علــى وجــود تدهــور فــي الحالــة الماليــة للشــركة المســتثمر فيهــا أو تدفقاتهــا النقديــة التشــغيلية 

والتمويليــة، أو أداء الصناعــة أو القطــاع، أو التغيــرات فــي التكنولوجيــا

)5(  أصول مالية بغرض المتاجرة

30 يونيو 302018 يونيو 2019 

أصــول ماليــة بغــرض المتاجــرة
أدوات ديــــــن

8,475,6113,318,957أدوات دين أخرى
3,318,957  8,475,611اجمالى أدوات الدين

أدوات حقوق الملكية
291,571228,847أسهم محلية

9,18310,951وثائق صناديق االستثمار

300,754239,798اجمالى أدوات حقوق الملكية

8,776,3653,558,755اجمالى أصول مالية بغرض المتاجرة

وتتمثل االستثمارات المالية بغرض المتاجرة فى :

8,767,1823,547,804استثمارات مالية مقيدة فى سوق االوراق المالية

9,18310,951استثمارات مالية غير مقيدة فى سوق االوراق المالية

8,776,3653,558,755اإلجمالــــــــى

ويطلــب البنــك المركــزي المصــري أن يقــوم البنــك بما يلي: -

- االحتفــاظ بمبلــغ 500 مليــون جنيــه حــدا ادنــي لرأس المــال المصدر والمدفوع.

- االحتفــاظ بنســبه بيــن عناصــر رأس المــال وبيــن عناصــر األصــول وااللتزامــات العرضيــة المرجحــة بــأوزان المخاطــر تعادل أو تزيد عن ٪11.875 .

وتخضــع فــروع البنــك التــي تعمــل خــارج جمهوريــة مصــر العربيــة لقواعد اإلشــراف المنظمــة لألعمــال المصرفية في البلدان التــي تعمل بها.

وقــد التــزم البنــك بكافــة متطلبــات رأس المــال المحليــة وفــي الــدول التي تعمــل بها فروعه الخارجيــة خالل الســنتين الماليتين.

 وقــد قــرر مجلــس إدارة البنــك المركــزي المصــري بجلســته المنعقــدة بتاريــخ 18 ديســمبر 2012 الموافقــة علــى التعليمــات الخاصــة بالحــد األدنــى لمعيــار كفايــة رأس 

. II ــازل ــق مقــررات ب المــال فــي إطــار تطبي

ويعــرض الجــدول التالــي رأس المــال األساســي والمســاند ونســب معيــار كفايــة رأس المــال عــن القوائــم الماليــة للمجموعــة المصرفيــة فــي نهايــة الســنة الحاليــة المنتهيــة 

II فــي 30 يونيــو 2019 وســنة المقارنــة وفقــا لقواعــد البنــك المركــزي الصــادرة فــي ضــوء مقــررات بــازل

30 يونيو 302018 يونيو 2019 
رأس المال

49,396,90842,294,398صافي الشريحة األولي

24,815,31823,848,560صافي الشريحة الثانية

74,212,22666,142,958إجمالي رأس المال

509,767,734431,067,703إجمالي األصول واإللتزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطر

15.34%14.56%معيار كفاية رأس المال

وتبلغ نسبة الرافعة المالية طبًقا للقوائم المالية للمجموعة المصرفية في 30 يونيو 2019  4.03 % مقارنة بـ 3.85% عن نفس الفترة في العام السابق.

)4( التقديــرات واالفتراضــات المحاسبيــة الهامــة

يقــوم البنــك باســتخدام تقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى مبالــغ األصــول وااللتزامــات، ويتــم تقييــم التقديــرات واالفتراضــات باســتمرار علــى أســاس الخبــرة التاريخيــة وغيرهــا مــن 

العوامــل، بمــا فــي ذلــك التوقعــات لألحــداث المســتقبلية التــي يعتقــد أنهــا معقولــة فــي ظــل الظــروف والمعلومــات المتاحــة.

أ – خسائر االضمحالل في القروض والسلفيات

يراجــع البنــك محفظــة القــروض والتســهيالت لتقييــم االضمحــالل علــى أســاس ربــع ســنوي ويقــوم باســتخدام الحكــم الشــخصي عنــد تحديــد مــا إذا كان ينبغــي تســجيل عــبء 

االضمحــالل فــي قائمــة الدخــل، وذلــك لمعرفــة مــا إذا كان هنــاك أيــة بيانــات موثــوق بهــا تشــير إلــى أنــه يوجــد انخفــاض يمكــن قياســه فــي التدفقــات النقديــة المســتقبلية 

المتوقعــة مــن محفظــة القــروض وذلــك قبــل التعــرف علــى االنخفــاض علــى مســتوى القــرض الواحــد فــي تلــك المحفظــة, وقــد تشــمل هــذه األدلــة وجــود بيانــات تشــير إلــي 

حــدوث تغييــر ســلبي فــي قــدرة المقترضيــن علــى الســداد للبنــك، أو ظــروف محليــة أو اقتصاديــة ترتبــط بالتعثــر فــي أصــول البنــك .

ــه  ــة فــي وجــود أدل ــرة الســابقة لخســائر أصــول ذات خصائــص مخاطــر ائتماني ــى الخب ــاء عل ــرات بن ــة المســتقبلية، تقــوم اإلدارة باســتخدام تقدي ــات النقدي ــة التدفقـ ــد جدول عن

موضوعيــة تشــير إلــى االضمحــالل مماثلــة لتلــك الــواردة فــي المحفظــة. ويتــم مراجعــة الطريقــة واالفتراضــات المســتخدمة فــي تقديــر كل مــن مبلــغ وتوقيــت التدفقــات النقديــة 

المســتقبلية بصــوره منتظمــة للحــد مــن أيــة اختالفــات بيــن الخســارة المـــقدرة والخســارة الفعليــة بنــاء علــى الخبــرة. 

القيمة باأللف جنيه

القيمة باأللف جنيه



2019 / 2018 193 تقرير االستدامة السنوي 2019 / 2018 تقرير االستدامة السنوي192 

مخصص اضمحالل قروض وتسهيالت للعمالء

وفيما يلي تحليل لحركة حساب مخصص اضمحالل قروض وتسهيالت للعمالء خالل العام:

30 يونيو 2018 30 يونيو 2019  

القروض غير 
القروض غير مجموعالقروض المنتظمةالمنتظمة

مجموعالقروض المنتظمةالمنتظمة

4,856,6083,247,4398,104,0475,945,2771,812,2837,757,560رصيد المخصص فى أول الفترة

765,9916,067)9,009(0)9,009(تحويالت

1,423,0151,229,872)193,143(691,984)407,612(1,099,596 عبء )رد( االضمحالل خالل العام

1,113,30701,113,307494,8890494,889متحصالت من قروض سبق إعدامها

)41,899(6,150)48,049()436,723()121,735()314,988(فروق إعادة تقييم أرصدة المخصص بالعمالت األجنبية

)1,342,442(0)1,342,442()3,875,669()2,361()3,873,308(المستخدم من المخصص خالل الفترة

2,872,2062,715,7315,587,9374,856,6083,247,4398,104,047رصيد المخصص فى آخر العام

تحليل مخصص خسائر اضمحالل قروض وتسهيالت لألفراد

االفراد 

اإلجمالى قروض عقاريةقروض شخصيةبطاقات ائتمانحسابات جارية مدينة 

3038,9727,664451,947115,544614,127 يونيو 2019

3050,09910,029365,47074,339499,937 يونيو 2018

تحليل مخصص خسائر اضمحالل قروض وتسهيالت للمؤسسات

الشركات 
اإلجمالى قروض اخرىقروض مشتركةقروض مباشرةحسابات جارية مدينة 

302,549,859683,4741,730,19410,2834,973,810 يونيو 2019

302,072,2801,744,5343,566,317220,9797,604,110 يونيو 2018

)6( قروض وتسهيالت للبنوك

30 يونيو 302018 يونيو 2019 

5,732,0773,367,577قروض آلجـــــال 
)22,101()19,891(يخصم : مخصص خسائر االضمحالل

5,712,1863,345,476

)7( قروض وتسهيالت للعمالء

30 يونيو 302018 يونيو 2019 

تجزئة
1,931,0461,891,665حسابات جارية مدينة

592,175435,664بطاقات ائتمان
30,237,46221,678,337قروض شخصية
4,999,4402,975,857قروض عقاريــة

37,760,12326,981,523إجمالي )1(
 مؤسسات شامال القروض الصغيرة لألنشطة االقتصادية

34,291,39146,546,769حسابات جارية مدينة
159,067,547108,137,365قروض مباشرة

45,926,83146,989,348قروض مشتركة
739,682842,916قروض أخرى

240,025,451202,516,398إجمالي)2(
   

277,785,574229,497,921إجمالي القروض والتسهيالت للعمالء )2+1(
   

)8,104,047()5,587,937(يخصم : مخصص قروض وتسهيالت للعمالء
)324,554()331,497(يخصم : العوائد المجنبة 

)76,895()142,034(يخصم : الخصم غير المكتسب
271,724,106220,992,425صافى القروض والتسهيالت للعمالء واألوراق التجارية المخصومة

  االجمالى ويوزع إلى:
76,634,32062,812,527أرصدة متداولة

201,151,254166,685,394أرصدة غير متداولة 
277,785,574229,497,921اإلجمالي

القيمة باأللف جنيه

القيمة باأللف جنيه

القيمة باأللف جنيه

القيمة باأللف جنيه

القيمة باأللف جنيه
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)9( ودائع العمالء

30 يونيو 302018 يونيو 2019

90,854,77863,801,364ودائـع تحت الطلب

87,734,518117,869,439ودائع ألجل وبإخطار

362,545,660311,684,403شــهادات إدخـار

196,554,597168,105,421ودائــع التوفيـــر

8,085,2848,131,915ودائــع أخـــرى

745,774,837669,592,542االجمالي

153,368,769162,094,425ودائع مؤسسات 

592,406,068507,498,117ودائع أفراد

745,774,837669,592,542االجمالي

 

84,166,19954,715,183أرصدة بدون عائد

346,132,016321,441,563أرصدة ذات عائد متغير

315,476,622293,435,796أرصدة ذات عائد ثابت

745,774,837669,592,542االجمالي

)10( قروض أخرى

الرصـيد في المستحق خالل العامســعر العائدالبيـــــــــان
30 يونيو 2019

الرصـيد في
30 يونيو 2018

012,764,63711,136,823بدون عائدوديعة مساندة
8.5008,438٪قروض صندوق اجتماعى - مستقبل مشرق

10.251,33312,11113,444٪قروض طويلة األجل الشركة المصرية إلعادة التمويل
8.50010,000٪قروض صندوق اجتماعى - مشروع تنمية المشروعات 

8.511,00011,00033,000٪قروض صندوق اجتماعى - دعم مشروعات زراعية
8.53,7503,75011,250٪قروض صندوق اجتماعى - بداية 

7.7580,000200,000260,000٪قروض صندوق اجتماعى - بدايتى 1
9.50106,800400,000240,000٪قروض صندوق اجتماعى - بدايتى 2

113,83929,627,64318,022,674بعائدقروض طويلة األجل من بنوك خارجية 
27,457,52827,457,52816,968,437بعائدقروض قصيرة األجل من بنوك خارجية 

70,476,66946,704,066 اجمالي قروض أخرى
27,774,25021,570,992 أرصدة متداولة

42,702,41925,133,074  أرصدة غير متداولة

70,476,66946,704,066 اجمالي قروض أخرى

  )8(استثمارات مالية

30 يونيو 302018 يونيو 2019 

)أ(استثمارات مالية متاحة للبيع 

26,066,4191,882,982أدوات دين مدرجة في السوق 

6,438,84410,505,960 أدوات حقوق ملكية مدرجة بالسوق 

15,035,13016,099,020أدوات دين غير مدرجة في السوق 

5,793,3766,084,743 أدوات حقوق ملكية غير مدرجة بالسوق 

53,333,76934,572,705إجمالي استثمارات مالية متاحة للبيع )1(

)ب( استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

165,899,81875,403,133أدوات دين مدرجة في السوق 

16,071,38416,071,384أدوات دين غير مدرجة في السوق 

377,155283,461 أدوات حقوق ملكية غير مدرجة بالسوق 

182,348,35791,757,978إجمالي استثمارات ماليةمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق )2(

235,682,126126,330,683اإلجمالى )2+1(

وتتمثل حركة االستثمارات المالية فيما يلي:

استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقاستثمارات مالية متاحة للبيع 

34,572,70591,757,978الرصيد في أول السنة المالية 1 يوليو، 2018

27,814,804107,770,143إضافات

)17,313,726()3,815,317(استبعادات

133,962)123,962(تحويالت

-)1,482,436(فروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت األجنبية   

-)3,557,670( )خسائر( أرباح التغير في القيمة العادلة

-)74,356()عبء( رد خسائر االضمحالل

53,333,769182,348,357الرصيد في آخر السنة المالية 30 يونيو،2019

   

37,163,51499,041,285الرصيد في أول السنة المالية 1 يوليو،2017

3,914,4023,633,059إضافات

)11,072,545()5,720,756(استبعادات

156,179)181,273(تحويالت

-)247,311(فروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت األجنبية                                                                                 

-)303,953()خسائر( أرباح التغير في القيمة العادلة

-)51,918()عبء( رد خسائر االضمحالل 

34,572,70591,757,978الرصيد في آخر السنة المالية 30 يونيو،2018 

القيمة باأللف جنيهالقيمة باأللف جنيه

القيمة باأللف جنيه

القيمة باأللف جنيه
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 )14( االحتياطيات

- وفًقا للنظام األساسى للبنك يتم إحتجاز 10 %من صافى أرباح العام لتغذية االحتياطى القانونى ويتم إيقاف تغذية االحتياطى القانونى عندما يبلغ رصيده ما يعادل %100 
من رأس المال المدفوع.

- وفًقا لتعليمات البنك المركزى المصرى ال يجوز التصرف فى رصيد االحتياطى الخاص إال بعد الرجوع اليه.

30 يونيو 302018 يونيو 2019

2,143,0051,745,583إحتياطي قانونـــي 

1,615,4891,337,717إحتياطي عام 

929,014840,664إحتياطي راسمالي

4,673,4267,579,076إحتياطي تدعيمـــــــي  

3,106,5356,623,692إحتياطي القيمة العادلة 

6,9276,927احتياطي خــــــــــاص

3,334,8702,535,783احتياطي مخاطر بنكية عام

)37,781()2,695(احتياطي مخاطر تدفقات نقدية

1,055,0471,476,602احتياطى فروق ترجمة عمالت أجنبية

22,235,36323,863,177فروق قيمة اسمية عن قيمة حالية للودائع المساندة

IFRS 9 2,905,6500احتياطي مخاطر بنكيه معيار

42,002,63145,971,440إجمالي اإلحتياطيـــــــــات

)15( نصيب السهم في الربح

- يحسب نصيب السهم من الربح بقسمة صافي األرباح الخاصة بمساهمى البنك على المتوسط المرجح لألسهم العادية خالل السنة.

30 يونيو 302018 يونيو 2019 

7,755,7283,475,031صافى الربح الخاص بمساهمى البنك )1(

3,000,0003,000,000المتوسط المرجح لألسهم العادية المصدرة )2(

1.16 2.59 نصيب السهم في الربح )2:1(

 )16( أرقام المقارنة

تم إعادة تبويب بعض بنود القوائم المالية للسنة المنتهية فى 30 يونيو 2018 لتتسق مع تبويب العام الحالى.

)11( مخصصات أخرى

30 يونيو 302018 يونيو 2019 

352,382274,507مخصص ضرائب و مطالبات قضائية

738,613627,992مخصص اإللتزامات العرضية

11,29411,123 أخـــــرى   

1,102,289913,622اإلجمالـــــــى

)12(  التزامات مزايا التقاعد

30 يونيو 302018 يونيو 2019 

3,078,8322,478,404المزايا العالجية بعد التقاعد

651,016642,959مكافأة نهاية الخدمة

3,729,8483,121,363االجمالى

المبالغ المعترف بها فى قائمة الدخل :

786,000327,024التزامات المزايا العالجية بعد التقاعد

108,579138,970التزامات مكافأة نهاية الخدمة

894,579465,994اإلجمالـــــــى

)13(  رأس المال

أ - رأس المال المرخص به
بناًء على قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 22 مارس 2015 تم زيادة رأس المال المرخص به ليصبح 30000 مليون جنيه مصري بداًل من 15000 مليون جنيه مصري.

ب – رأس المال المصدر و المدفوع
بلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 15000 مليون جنيه مصري موزًعا على 3000 مليون سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية للسهم خمسة جنيهات مصرية.

القيمة باأللف جنيه

القيمة باأللف جنيه

القيمة باأللف جنيه

القيمة باأللف جنيه
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دليل فروع
بنك مصر

بنــك مصــر فــي مصر – المركز الرئيســـي

العنــوان: 151 شـــارع محمــد فريــد، وســـط البلد – القاهرة

التليفــون:23914239/23910656 )02( 002 

الفاكــس:23935381 )02( 002 

 www.banquemisr.com  :الموقــع اإللكترونــي

 مركــز االتصاالت: 19888

 BM19888@banquemisr.com :البريــد اإللكتروني

www.facebook.com/BanqueMisr.1920

www.twitter.com/MisrBank

www.instagram.com/banque.misr

www.youtube.com/user/banquemisr1920

 www.linkedin.com/company/banque-misr

مكتــب بنــك مصــر اإلقليمــي - دولة اإلمارات العربيــة المتحدة 

العنــوان: بــرج ســيتي ســنتر، الطابق الثالث، 
شــارع 27 بورســعيد – ديرة

ص.ب 1502 – دبــي - اإلمــارات العربيــة المتحدة

التليفــون: 2715175 )4( 00971

الفاكــس:2720156 )4( 00971 

 www.banquemisr.ae :الموقــع اإللكتروني

 مركــز االتصــاالت: 6522722 )2( 00971

 custservice@gulf-banquemisr.ae :البريــد اإللكتروني

دليـــل فروع بنــك مصر الدولية 

دليـــل فــروع بنك مصــر المحلية 

فرع دبي 

العنــوان: بــرج ســيتي ســنتر، الطابق الثالث، 

شــارع 27 بورســعيد – ديرة.

ص.ب 1502 – دبــي - اإلمــارات العربيــة المتحدة

التليفــون: 2715175 )4( 00971

الفاكــس: 2714071 )4( 00971

 www.banquemisr.ae :الموقــع اإللكتروني

الشارقة  فرع 

العنــــوان: بنايــــة كريســــتال بــــالزا – بــــرج 3 – 
كورنيــــش البحيــرة

 ص.ب 254 - الشـــارقة - اإلمــارات العربيــة المتحــدة

التليفــون: 5484401 )6( 00971

الفاكــس: 5484410 )6( 00971

 www.banquemisr.ae :الموقــع اإللكترونــي

أبوظبي  فرع 

العنــوان: شـــارع خليفــة - بناية ديينا

ص.ب 533 - أبوظبــي - اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

التليفــون: 00971 )2( 6522702

الفاكــس:   00971 )2( 6274464

 www.banquemisr.ae :الموقــع اإللكترونــي
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فــرع إمارة العين 

العنوان: شـــارع العين الرئيســـي - بناية العســلية - 
خلف مســـجد الشــيخة سلمة

ص.ب 59232 -العيـــن - اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

التليفــون: 7511104 )3( 00971 

الفاكــس:7514334 )3( 00971 

www.banquemisr.ae :الموقــع اإللكتروني

فــرع رأس الخيمة 

العنـــوان: بنايــة الهــالل األحمــر - ميدان الصدف

ص.ب 618 - رأس الخيمـــة - اإلمــارات العربيــة المتحــدة

التليفــون: 2339219 )7( 00971

الفاكــس: 2339316 )7( 00971

 www.banquemisr.ae  :الموقــع اإللكترونــي

بنــك مصر أوروبــا –ألمانيا

 Marienstr. 15, D-60329 Frankfurt am :العنــوان

Main

التليفــون: 29974402 )69( 0049 

الفاكــس: 29974414 )69( 0049 

www.misr.de :الموقــع اإللكتروني

 info@misr.de  :البريــد اإللكترونــي

فــروع بنــك مصر لبنان

• شتورة• ريــاض الصلح

• حمانا• أشرفية

• جونية• رأس بيــروت

• النبطيــة• فرن الشــباك

• صيدا• النويري

• صور• كورنيــش المزرعة

• طرابلس• شياح

• البقــاع الغربي• فردان

• دورة• زلقا

• زحلة• عاليه

العنـــوان: المركز الرئيســـي

شـــارع ريــاض الصلــح، مبنــى بنك مصر لبنان، وســط البلد

ص.ب 7–11 بيــروت- لبنان 

التليفــون:986666 )1( 00961 / 987777 )1( 00961 

الفاكــس:964223 )1( 00961 / 964296 )1( 00961  

www.bml.com.lb  :الموقــع اإللكترونــي

 mail@bml.com.lb  :البريــد اإللكترونــي

بنــك مصر باريس –فرنســا

 9 Rue Auber, 75009 Paris, France :العنـــوان

التليفــون: 32 32 94 44 )1( 0033 / 31 32 94 44 )1( 0033 

الفاكــس: 67 32 94 44 )1( 0033 / 78 59 66 42 )1( 0033 

www.banquemisr.fr  :الموقــع اإللكترونــي

 euromisr@banquemisr.fr  :البريــد اإللكترونــي

مكتــب تمثيــل بنــك مصر بمدينــة كوانزو- الصين 

العنـــوان:  وحــده رقــم 10، الــدور رقــم 24، مركــز تشــاو تــاي فــوك 

ــغ  ــدة جيجيان ــغ، بل المالــي الدولــي )CTF(، 6 الطريــق الشــرقي جيجيان

الجديــدة، حــي تيانهــي، منطقــة كوانــزو

ص.ب. 510623

التليفــون: 87578806 )20( 0086 / 37392584 )20( 0086 

الفاكــس: 37392764 )20( 0086 

GuangzhouRepOffice@banquemisr.com :البريــد اإللكتروني

مكتــب تمثيــل بنك مصر بمدينة موســكو- روســيا

ــوان: الــدور رقــم 25، بــرج فوســتوك، 12، بريسنينســكايا إمــب.،  العنـ
موســكو، 123317، االتحــاد الروســي

التليفــون: 7972898 )495( 007  

الفاكــس: 7972899 )495( 007 

MoscowRepOffice@banquemisr.com  :البريــد اإللكترونــي

مكتــب تمثيــل بنــك مصر بمدينة ســيول- كوريــا الجنوبية

العنـــوان: F 12، رقــم 3، مبنــى هيوريونــغ، 32 موغيــو رو، 
ســول 04521، جمهورية كوريا

التليفــون: 3381 4680 70 82+ 

الفاكــس: 338 4680 70 82+ 

sbshim@banquemisr.com  :البريــد اإللكترونــي

مكتــب تمثيــل بنــك مصــر بمدينة ميالنــو- إيطاليا

العنـــوان: بيازا ســان ســيبولكرو 1 ، 20123 ميالنو ، إيطاليا

التليفــون: 220 36566 02 39+ 

الفاكــس: 221 36566 02 39+

 habdelhamid@banquemisr.com :البريــد اإللكترونــي
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