






1 تقرير بنك مصر لالستدامة السنوي 2017/2016

امللكية:
بنك مملوك للحكومة

العمالء:
أكثر من 8 ماليني يف مصر

يخدمهم:
14,497 موظف

من خالل ستة أقسام :
قطاع ائتمان الشركات

قطاع التجزئة املصرفية

قطاع املشروعات الصغيرة 

واملتوسطة والتمويل متناهي الصغر

قطاع األسواق املالية واالستثمار

قطاع األموال واملراسلني

قطاع الصيرفة اإلسالمية

عبر سبع دول:
مصر

لبنان

اإلمارات العربية املتحدة

فرنسا

أملانيا

الصني

روسيا

الفروع*:
منتلك أكبر شبكة فروع مصرفية يف 

مصر والشرق األوسط وصلت ألكثر 

من 600 فرع

صناديق االستثمار:
8

5.97 مليون
عدد بطاقات الدفع اإللكتروني 

الصادرة*:

االستثمار املباشر يف رؤوس 
األموال:

158 شركة يف قطاعات متعددة

حقوق املساهمني:
65 مليار جنيه مصري

2,154
ماكينات الصراف اآللي*:

14,577
نقاط البيع*:

787 مليار جنيه مصري
إجمالي األصول:

8.2 مليار جنيه مصري
صايف الربح بعد احتساب الضريبة:

532.5 مليار جنيه مصري
ودائع العمالء :

15.5 مليار جنيه مصري
صايف إيرادات الفوائد:

3.3 مليار جنيه مصري
صايف الدخل من األتعاب والعموالت:

5.9 مليار جنيه مصري
الضرائب املسددة للدولة:

* طبقا لديسمبر 2017
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يف  األرضي  بالطابق  مصر  بنك  متحف  يوجد 

املركز الرئيسي لبنك مصر، والذي مت تأسيسه 

بعمل مسابقة  1923م  البنك يف عام  بعد قيام 

قام  الذي  املعماري  املصمم  الختيار  عاملية 

وقد  البناء،  على  واإلشراف  التصميم  بعملية 

الشاك  أنطوان  اإليطالي  على  االختيار  وقع 

الذي كانت له سابقة أعمال مشرفة يف مصر 

وإيطاليا.

يف عام 1925م، مت وضع حجر األساس للمبنى 

ووضع طلعت حرب وثائق التأسيس يف حقيبة 

من  إلى  توصية  مع  املبنى  أركان  بأحد  جلدية 

إلى أقرب دار  يجدها يف أي وقت أن يسلمها 

واملخطوطات. الوثائق  حلفظ 
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املهندس  أعمال  بها  فنية متيزت  لوحة  لبنك مصر، وهي  الرئيسي  املقر  داخل  املزخرف  السقف  يقع 
املعماري أنطوان الشاك.

صالة املقر الرئيسي لبنك مصر، وهي لوحة فنية من تصميم الفنان املعماري اإليطالي البارز أنطوان 
الشاك.

يف عام 1927م، اكتمل البناء الذي كانت جميع مواده اخلام مصرية واأليدي العاملة مصرية 

الرخامية  واألعمدة  بلجيكا  من  استيرادها  مت  األرضيات  عدا،  فيما  مصرية  والصناعات 

والدرج من أملانيا، وافتتح املركز الرئيسي يف 5 يونيو عام 1927م يف حفل مهيب حضره جميع 

قناصل الدول والوزراء واألعيان ومندوب عن امللك فؤاد، ووصفه أمير الشعراء أحمد شوقي 

يف قصيدة أعدت لهذا الغرض بالهرم الرابع.

بعدد  مزود  إنه  حيث  بالعمالء،  اخلاص  فاألرضي  واألمانات  للخزن  بدروم  من  املبني  يتألف 

ستني شباًكا، ودور ملجلس اإلدارة واملديرين، ثم أربعة طوابق متكررة حتوي شركات البنك من 

مديرين وموظفني، وأربعة مصاعد من كل جانب للتنقل بني األدوار.
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كان حلًما يراود أسرة طلعت حرب باشا أمًدا طويالً وبنك مصر إدارًة وعاملني أن يكون هناك متحف يضم 
بني جنباته تاريخ البنك العريق.

وكان ما جمعته  لتحقيق هذا احللم،  العليا  اإلدارة  للتراث من قبل  العليا  اللجنة  يف عام 2005 تشكلت 
األستاذة/ عنايات شبند )جامعة تراث طلعت حرب( هو املعني األول الذي ارتكزت عليه فكرة توثيق هذا 
التراث، ومت االستفادة من العديد من أصحاب اخلبرة على رأسهم األستاذ الدكتور/ أحمد نوار، رئيس 
قطاع الفنون التشكيلية يف هذا الوقت، لإلشراف على اجلانب الفني واملتحفي، كما مت التعاون مع العديد 

من اجلهات لنشر وتعظيم االستفادة من التراث، الذي مت معاجلته إلكترونًيا مبختلف الصور.

مت افتتاح املتحف بعد إعداده هندسًيا وفنًيا وأمنًيا يف 11 مايو 2011 يف حفل كبير احتضن رؤساء البنك 
السابقني وأسرة املرحوم طلعت حرب باشا.

ومنذ ذلك التاريخ وحتى اآلن، أصبح متحف بنك مصر قبلةً للزائرين العرب واألجانب من الشخصيات 
العامة والعادية، كما مت التعاون مع عدة جهات خارجية لغرس روح االنتماء وتعريف اجليل اجلديد بتجربة 

رائدة يف تاريخ مصر االقتصادي.

تقع اخلزينة الليلية خارج املركز الرئيسى لبنك مصر، وكان يتم استخدامها من قبل الشخصيات الهامة 
لوضع مدخراتهم يف غير مواعيد العمل كالً مبفتاحه اخلاص، كما كانت تستخدمها سيدة الغناء العربي أم 
كلثوم لوضع مجوهراتها بها بعد انتهاء حفالتها، ويتم استالم املوجودات وجردها يف اليوم التالي مع إعطاء 
ما يفيد اإليداع الحًقا، ليكون لطلعت باشا حرب بذلك السبق فى تقدمي فكرة اإليداع اآللى عام 1927.  
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مكتب طلعت حرب ببنك مصر 

مكتب طلعت حرب ببنك مصر 

سجل زيارات الشخصيات العامة إلى بنك مصر منذ عام 1927م

مدخل متحف بنك مصر
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لوحة توضح مقتنيات متحف بنك مصر 

لوحة توضح مقتنيات متحف بنك مصر 
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األوسط ألعوام 2008، و2012، و2013، و2014، و2015، ولقب أفضل بنك يف إدارة صناديق أسواق النقد 
واالستثمارات قصيرة األجل يف الشرق األوسط لعامي 2016 و2017. 

كما يعد بنك مصر مصرًفا إقليمًيا رائًدا، لكونه أول بنك يف مصر وشمال إفريقيا يحصل على شهادة 
عليها  وكذلك حصل   PCI-DSS اإللكترونية الدفع  بطاقات  بيانات  لتأمني  العاملية  املعايير  مع  التوافق 
بإصدارها األحدث 3.2، ويسعى البنك باستمرار إلى توسيع نطاق وصول عمالئه إلى اخلدمات املصرفية 
من خالل تطبيق أحدث التكنولوجيا احلديثة واالستفادة من جميع املوارد املتاحة، كما يوفر بنك مصر 

اليوم لعمالئه إحدى كبرى شبكات الصراف اآللي يف مصر والتي تغطي القطر بأكمله.

ويظهر دور بنك مصر جلًيا يف جميع املجاالت االقتصادية بفضل انتشاره اجلغرايف الواسع؛ حيث يخدم 
موظفو البنك - البالغ عددهم نحو 14,497 موظًفا - قاعدة عريضة من العمالء تصل إلى نحو 8 ماليني 

عميل، ويبلغ إجمالي رأس املال املدفوع 15 مليار جنيه مصرى.

البلد، القاهرة، ج.م.ع. ويسعى بنك مصر  للبنك يف 151 شارع محمد فريد، وسط  يقع املقر الرئيسي 

تأسس بنك مصر يف عام 1920 على يد االقتصادي املصري الرائد محمد طلعت حرب باشا، والذي كان 
أول من أدخل إلى مصر نظام االستثمار يف مدخرات الشعب، وذلك من خالل استثمارها يف مشروعات 

اقتصادية واجتماعية، ليصبح بنك مصر أول بنك وطني مملوك بالكامل للمصريني.

ولقد أنشأ بنك مصر منذ تأسيسه العديد من الشركات يف مختلف املجاالت، مبا يف ذلك: املنسوجات، 
األنشطة  أبًدا عن دعم  يتوقف  لم  كما  السينما،  الترفيه وصناعة  ووسائل  والطيران،  والنقل،  والتأمني، 
املصرفية واالستثمارية األخرى مبعدل ثابت، وميتلك البنك حالًيا نسبة كبيرة من األسهم يف 158 شركة 
يف مختلف املجاالت: التمويل، والسياحة، واإلسكان، والزراعة، والغذاء، باإلضافة إلى شركات أخرى يف 

مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

وتتويًجا جلهود البنك املتواصلة يف تقدمي أفضل وأحدث اخلدمات لعمالئه املوقرين، منحت املجلة املالية 
الرائدة جلوبال فاينانس Global Finance بنك مصر لقب أفضل بنك يف إدارة صناديق أسواق النقد يف 
إفريقيا والشرق األوسط لعامي 2009 و2010، ولقب أفضل بنك يف إدارة صناديق أسواق النقد يف الشرق 
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تقريرنا  هو   2017  /  2016 املالي  للعام  مصر  لبنك  لالستدامة  السنوي  التقرير  يعد 
الصعيد  على  بها  املُعترف   »GRI العاملية  التقارير  إعداد  »مبادرة  إلى  املستند  الثالث، 
هو  وإمنا  فقط،  املالية  البنك  إجنازات  على  الضوء  لتسليط  بياًنا  ليس  وهو  العاملي، 

تقرير يهدف إلى إبراز قيم وتأثير إسهامات بنك مصر يف املجتمع.  

املعلومات،  سرد  إلى  باإلضافة  املالية  وغير  املالية  البيانات  على  التقرير  يشتمل  لذا 
أمالً يف تقدمي صورة واضحة عن القيم التي يوفرها البنك لعمالئه واملجتمع وأصحاب 
املصلحة خالل العام املالي 2017/2016، ويف بنك مصر نعمل باستمرار على حتديد 
موضوعات االستدامة التي تشكل أسًسا جوهرية لكل من البنك وأصحاب املصلحة. 

تعريفنا ملصطلح أصحاب املصلحة يف بنك مصر يتخذ منحى أكبر مقارنةً مبا يتعامل 
به معظم الناس؛ حيث يعتبر البنك كل من يتواصل معه على أنهم من أصحاب املصلحة 
مبن يف ذلك املوظفون، والعمالء احلاليون، والعمالء املحتملون، واحلكومة، والشركاء، 

واملوردون، واملنظمات غير احلكومية .

جناح  أساس  تعتبر  والتي  رئيسية،  عمل   أقسام  أربعة  على  اإلقرار  هذا  ويركز 
كالتالي:- واستمرارية االستدامة يف أعمالنا وهي 

الشمول  ثقافة  ونشر  تعزيز  إلى  الرامية  البنك  جهود  النهج  يناقش  مصر:  بنك  نهج 
/ السيد  اإلدارة  مجلس  رئيس  ألقاها  التي  املقدمة  يف  إليها  اإلشارة  مت  كما  املالي، 
محمد محمود األتربي، وكذلك يف مقدمة القطاع املالي للبنك، ويحدد نهج بنك مصر 

للبنك وعملياته. الداخلية  الثقافة  التي حتكم  املبادئ  أيًضا 

يفسر هذا القسم املبادئ األساسية التي حتكم عملنا ككل؛  كيفية عمل بنك مصر: 
مبا يف ذلك كيفية احلفاظ على سالمة موظفينا ومرافقنا، وكيف ميكننا احلد من أي 
آثار ضارة محتملة على البيئة، وكيف نتعامل مع مجتمعنا، باإلضافة إلى أوجه التعاون 

األخرى. والشراكات 

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

بناًء  لألداء  السنوية  البيانات  بصياغة  القسم  هذا  يقوم  مصر:  لبنك  املالي  األداء 
املالية.  القوائم  الشفافية حول  تقارير  على 

لتوسيع شبكة فروعه والتي تبلغ حالًيا أكثر من 600 فرع محلي ودولي متصلني إلكترونًيا، 
من بينها خمسة فروع يف اإلمارات العربية املتحدة، وفرًعا يف فرنسا، وبنكًا تابًعا يف أملانيا، 
وعشرين فرًعا لبنك تابع يف لبنان، باإلضافة إلى مكتبى متثيل بكٍل من روسيا )موسكو( 

والصني )غوانزو(، ويخطط البنك حالًيا إلى عمل املزيد من التوسعات. 

البنك  يسعى  العالم،  أنحاء  جميع  يف  للبنك  التابعة  املراسلني  من  شبكة  إلى  باإلضافة 
إلفتتاح املزيد من املكاتب اإلقليمية يف كٍل من إيطاليا )ميالنو(، وكوريا الشمالية )سيول(، 

باإلضافة إلى عدد من الدول اإلفريقية خالل عام 2018. 

وال يقتصر هدف بنك مصر على حتقيق ربح مادي وإنتشار محلي ودولي؛ بل يتسع ليشمل 
االلتزام باملبادئ السامية، حيث يلتزم بنك مصر يف جميع األوقات مببادئ االتفاق العاملي 
مع  االستدامة  ومبادرات  املجتمعية  املسئولية  على  البنك  تركيز  ويتوافق  املتحدة،  لألمم 
حقوق  التالية:  املجاالت  يف  املتحدة  لألمم  العاملي  االتفاق  حددها  التي  العشرة  املبادئ 
اإلنسان، والعمال، واحلفاظ على البيئة، ومحاربة الفساد، فذلك يدخل يف صميم أعمال 

بنك مصر ويسعى البنك دوًما نحو حتقيق املزيد يف هذا الشأن. 

باإلضافة إلى ما تقدم، عمل البنك على نطاق واسع على دعم املجتمعات التي يعمل بها، 
مع  املجتمع،  رفاهية  لتعزيز  االجتماعية  واملبادرات  األنشطة  من  عدد  تنفيذ  خالل  من 

التركيز بشكل خاص على الصحة وحقوق اإلنسان والبيئة. 

متناهي  والتمويل  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  بأهمية  البنك  إميان  من  وانطالًقا 
الصغر كفاعل رئيسي يسهم بقوة يف الناجت املحلي اإلجمالي للدولة، يحرص بنك مصر 
للدولة،  العامة  بالسياسة  النهوض  التي تعمل من أجل  العام  القطاع  باعتباره أحد بنوك 
على الدخول يف العديد من املبادرات والبروتوكوالت التي من شأنها املساعدة يف متويل 
املشروعات القومية ومنها: متويل الورش مبدينة اجللود بالروبيكى، واملساهمة يف تطوير 
املناطق الصناعية من خالل متويل إنشاء مجمعات صناعية للمشروعات املتناهية الصغر 
والصغيرة واملتوسطة، واملشروع القومي لتنمية املجتمع »مشروعك«، ومتويل ورش مدينة 

دمياط لألثاث، ومتويل قطاع الصيدلة. 

ولقد دأب بنك مصر على دعم االقتصاد الوطني منذ إنشائه من 97 عاًما، ويتعهد مبواصلة 
الرعاية والدعم للمشروعات الوطنية والشركات واالستثمارات لتمكني االقتصاد الوطني 

وفرص االستثمار.

امللكية:
بنك مصر هو بنك مملوك للحكومة؛ حيث متتلك احلكومة املصرية نسبة 100% من أسهمه.
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عملة فضية لبنك مصر تعود لعام 1980م؛ حيث أُصدرت مبناسبة مرور ستني عاًما على إنشاء البنك. 
حتمل القطعة صورة املبني الرئيسي للبنك باإلضافة إلى شعار امللكة كليوباترا.  

عملة ذهبية لبنك مصر تعود لعام 1970م؛ حيث أُصدرت مبناسبة مرور خمسني عاًما على إنشاء البنك. 
حتمل القطعة صورة املبني الرئيسي للبنك باإلضافة إلى شعار امللكة كليوباترا.  
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عملة ذهبية تعود لعام 1995م؛ حيث أُصدرت مبناسبة العيد املاسي لبنك مصر، لالحتفال مبرور 75 
سنة على إنشاء البنك، حتمل القطعة صورة املبني الرئيسي للبنك.     

تقرير االستدامة السنوي 182017/2016

عملة فضية فئة اخلمسة جنيهات تعود لعام 1995م؛ حيث أُصدرت مبناسبة العيد املاسي لبنك مصر، 
لالحتفال مبرور 75 سنة على إنشاء البنك. حتمل القطعة صورة مبنى البرج باإلضافة إلى شعار امللكة 

كليوباترا.  
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عملة ذهبية فئة اجلنيه الواحد تعود لعام 1995م؛ حيث أُصدرت مبناسبة العيد املاسي لبنك مصر، 
لالحتفال مبرور 75 سنة على إنشاء البنك، حتمل القطعة صورة مبنى البرج باإلضافة إلى شعار امللكة 

كليوباترا.  

عملة فضية فئة اجلنيه الواحد تعود لعام 1995م؛ حيث أُصدرت مبناسبة العيد املاسي لبنك مصر، 
لالحتفال مبرور 75 سنة على إنشاء البنك. حتمل القطعة صورة مبنى البرج باإلضافة إلى شعار امللكة 

كليوباترا.     
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العيد ال 125  أُصدر عام 1992م-1413 هـ- مبناسبة  بريد من فئة 10 قروش  طابع 
مليالد طلعت حرب باشا )1867 – 1992(، يحمل طابع البريد صورة طلعت حرب باشا، 

وأُصدر الطابع البريدي مبطابع البريد بالقاهرة ومن تصميم لطفي الصواف.  

سنة  أُصدر  مليًما   20 فئة  من  بريد  طابع 
مصر  لبنك  الذهبي  العيد  مبناسبة  1970م 
لالحتفال مبرور 50 سنة على إنشاء البنك، 
يحمل طابع البريد صورة طلعت حرب باشا 

ومبنى املركز الرئيسي. 

طابع بريد مؤسسة مصر من فئة 10 مليمات  أُصدر عام 1961م مبناسبة تأسيس بنك مصر 
وذكرى مرور 94 سنة على ميالد طلعت حرب باشا )1867 – 1961(، وهو من إصدار هيئة 

املساحة، ويحمل طابع البريد صورة ملصانع شركة مصر للغزل والنسيج يف املحلة الكبرى.  
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طابع بريد من فئة 15 قرًشا أُصدر عام 1995م مبناسبة العيد املاسي لبنك مصر لالحتفال 
البريد  مبطابع  البريدي  الطابع  أُصدر   ،)1995  –  1920( البنك  إنشاء  على  سنة   75 مبرور 

بالقاهرة ومن تصميم سعيد البدراوي. 
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الشعب  خدمة  يف  املتمثل  األساسي  بهدفه  االلتزام  يف  إنشائه  منذ  مصر  بنك  يستمر 
املصري وضمان رفاهيته من خالل التأكيد على مطالب ومصالح عامة الشعب، الذين 
كانوا وسيظلون دائًما ميثلون ُلب كل عملياته وقراراته، إن دورنا ال يقتصر فقط على 
وطنية،  مالية  أداة  نكون  لكي  السعي  أساسية  بصفة  أيًضا  يتضمن  بل  الربح،  إدرار 
املجاالت  مختلف  يف  واالستراتيجية  الوطنية  التنمية  ودعم  تنفيذ  يف  عليها  ُيعتمد 

واالجتماعية. االقتصادية 

األوسط، جنح  والشرق  مصر  يف  فروع  شبكة  أكبر  على  للحصول  الدءوب  سعيه  ويف 
البنك يف امتالك وتشغيل أكثر من 600 فرع مخصصني لتحقيق هدف البنك السامي 
لتلبية  بنك مصر قصاري جهده  يبذل  بأكمله؛ حيث  الشعب املصري  املتمثل يف خدمة 

املصري.  للمجتمع  املالية  االحتياجات 

على  احلرص  من  طويلة  لسنوات  امتدت  التى  جناحنا،  قصة  القسم  هذا  ويستعرض 
جميع  عليها  ترتكز  التي  والتميز  واحلوكمة  لالستدامة  اجلوهرية  باملبادىء  االلتزام 
ملواكبة  املستقبلية  واألهداف  احلالي  دورنا  أيًضا  القسم  هذا  يوضح  كما  عملياتنا، 
بصورة  العالم  جتتاح  التي  والتكنولوجية  والبيئية،  واالقتصادية،  السياسية،  التغيرات 

ومتواصلة. سريعة 

يف  مركزًيا  عنصًرا  لتكون  املستدامة  املصرفية  اخلدمات  ترسيخ  مواصلة  هو  أملنا 
اليومية.  أعمالنا  بها  ندير  التي  الطريقة 
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السيد رئيس مجلس اإلدارة:  كلمة 

متكّنا على مدار األعوام املنقضية يف قيادة بنك مصر من حتقيق حتسٍن كبير يف 
العائدات ومناٍء يف القيمة. يسعى البنك دائًما إلى حتقيق تقدٍم ثابت من خالل 
العمل  أخالقيات  بأهمية  متزايد  وعٍي  مع  األجل  طويلة  مستدامٍة  إجناز خطٍط 

والتحلّي باملسئولية املجتمعية للشركات مع ثقافٍة قائمة على احلوكمة واملراعاة. 

إننا نعمل يف بنك مصر بشكٍل استباقي لضمان تلبيتنا ملتطلبات عمالئنا، ودعمنا 
للمجتمع، ومشاركتنا الفّعالة مع شركائنا ومتعاملينا، وبالتالي فقد جاء أثر هذا 
السعي احلثيث محقًقا يف نتائج العام املالي 2017/2016 للبنك التي أصدرناها 
ضمن تقرير االستدامة الثالث للبنك، والذي أُعّد امتثااًل للمبادئ التوجيهية ملبادرة 

 .GRI اإلبالغ العاملية املعترف بها دولًيا

التزمنا  العاملي لألمم املتحدة، فإننا قد  للميثاق  الثالث النضمامنا  العام  وبحلول 
متاًما باالمتثال ملبادئه العشرة يف مجال حقوق اإلنسان، والعمل، والبيئة، ومكافحة 
الفساد، كما استمرّينا يف التأكيد على ضمان بقاء مبادئ حوكمة الشركات كاملة 

غير منقوصة. 

هذا وقد شهد البنك يف العام 2017/2016 منًوا كبيًرا يف حجم أعماله، والذي 
متّثل يف ازدياد صايف الربح ليصل إلى نحو 8.2 مليار جنيه مصري يف 30 يونيو 
2017، ُمقارنةً بصايف الربح الذي وصل إلى نحو 5.5 مليار جنيه مصري يف 30 

يونيو 2016، محقًقا بذلك منًوا بنحو %48.5 

حقق البنك مؤشرات جيدة، وذلك على الرغم من التحديات التي تواجهها البالد 
أّثر بدوره على  تنفيذها برنامج اإلصالح االقتصادي الطموح، والذي  متمثلة يف 
أداء القطاع املصريف خالل العام املالي 2017/2016، فقد اعتمدنا على جوانب 
اإلصالح  مع سياسات  وخدماتنا متّشًيا  منتجاتنا  لتطوير  عديدة  واستراتيجيات 

احلكومية. 
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اإللكتروني:  السداد  حلول 

     ميتلك بنك مصر شبكة ملاكينات الصّراف اآللي التي تخدم عمالءنا 
وكل املؤسسات املالية عبر 2.154 ماكينة صّراف آلي منتشرة يف 
أنحاء البالد، وباإلضافة إلى خدمات السحب واإليداع األساسية، 
فإن البنك قد أضاف العديد من اخلدمات اجلديدة إلى ماكينات 
املالية  التحويالت  اخلدمات  تلك  تتضمن  لديه،  اآللي  الصّراف 
بني األفراد، وسداد الفواتير، والتبرعات، وسداد رسوم االشتراك 
املختلفة، كما حّسن بنك مصر من خدمته للسداد اإللكتروني، وذلك 
بإضافة خدمة متكّن من السداد اإللكتروني للضمان االجتماعي، 
من  األخرى  واجلمارك  للضرائب  اإللكتروني  السداد  على  عالوة 
خالل 326 فرًعا موزعني يف أنحاء مصر، ليصل اإلجمالي إلى 16 
مليار جنيه مصري خالل العام 2017/2016، هذا وكانت الريادة 
إجمالي  من   %48 نسبة  على  احلصول  يف  مصر  بنك  نصيب  من 
السوق املصرية يف ميكنة مرتبات موظفي احلكومة من خالل شبكة 
ماكينات الصّراف اآللي، مستهدًفا بذلك حتويل مصر إلى مجتمٍع 

غير نقدي. 

حافظ بنك مصر على صدارته يف هذا املجال خالل األعوام اإلثني 
عشر املاضية على التوالي، فتعدت قيمة املرتبات املؤمتتة 55 مليار 
 2.4 على  ُموزعة   ،2017/2016 املالي  العام  مصري خالل  جنيه 
بالترتيب،  واخلاص  العام  القطاعني  بطاقة يف  و746.000  مليون 

عالوة على 58.000 حساب بدًءا من يناير 2018.

كما جاء بنك مصر يف صدارة خدمات السداد احلكومية وحتصيل 
املرافق  صدارة  مصر  بنك  احتل  ذلك  إلى  باإلضافة  اجلمارك، 
التجارية التي تقبل بطاقات اخلصم واالئتمان يف 16.413 موقًعا 
بيع  نقطة   14.577 على  عالوة  هذا   ،2017 ديسمبر  من  اعتبارًا 
مليار   9.08 تعادل  جتارية  وقيمة  مصر  أنحاء  جميع  يف  منتشرة 

جنيه مصري يف العام املالي 2017/2016.

الصغر:  ومتناهية  والصغيرة  املتوسطة  املشروعات  دعم 

انطالًقا من التزامنا بتوفير مصدر متويل مستدام لدعم النمو الربحي للمشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، 
فإن البنك يؤمن بشدة بالدور املهم الذي تلعبه املشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يف تنمية االقتصاد الوطني، 
وبالتالي فقد شارك بنك مصر يف العديد من املبادرات والبروتوكوالت للكثير من املشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية 
الصغر،  ومتناهية  والصغيرة  املتوسطة  للمشروعات  الصناعية  واملجمعات  للجلود،  الروبيكي  مدينة  ورش  مثل  الصغر؛ 
وبرنامج مشروعك، وورش مدينة دمياط اجلديدة لألثاث، ومشروعات الصيادلة،... إلخ، كما استمر البنك يف توفير دعمه 
الكبير لرّواد األعمال وتنفيذه متابعات دورية لتحديد مدى اتخاذهم لقرارات واعية وإجراءات فّعالة لتحسني األوضاع 
املالية، كما يقدم بنك مصر التمويل للمشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خالل أفرعه يف جميع أنحاء 
البالد يف القطاعات الصناعية، والزراعية، واخلدمية، ويأتي هذا متاشًيا مع إميان بنك مصر الشديد بكون املشروعات 

املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مكوًنا أساسًيا من مكونات االقتصاد املصري. 

ولكن  الصغر،  ومتناهية  والصغيرة  املتوسطة  املشروعات  ملاّلك  التمويل  توفير  عند  فقط  نتوقف  ال  مصر  بنك  يف  إننا 
لقطاع  أكبر دعم  تقدمي  تستهدف  التي  العناصر  الكثير من  رؤيتنا لالستدامة  وتشمل  أيًضا،  الالزم  الفني  الدعم  نقدم 

الكبرى:  والتحديات  الطموحة  االقتصادية  اإلصالحات 

أطلقت احلكومة املصرية برنامج إصالٍح اقتصادي طموح، واتخذت إجراءات حاسمة تستهدف استعادة االستقرار على 
مستوى االقتصاد الكلي واملالية العامة املستدامة، اشتمل البرنامج اإلصالحي، بقيادة خطة إنقاذ قدرها 12 مليار دوالر 

أمريكي من صندوق النقد الدولي، على حترير سعر الصرف، وتدابير الدمج املالي، وحتسينات يف بيئة األعمال. 

ويف 3 نوفمبر 2016، عّوم البنك املركزي املصري اجلنيه املصري يف مقابل الدوالر األمريكي يف خطوٍة جريئة، استهدفت 
معاجلة الفجوة اآلخذة يف االتساع بني أسعار الصرف الرسمية ومثيلتها يف السوق السوداء، كما استهدفت تلك اخلطوة 

أيًضا حتسني القدرة التنافسية للبالد يف اخلارج، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب االستثمار األجنبي.

كان حترير سعر الصرف خطوة أساسية نحو استعادة القدرة التنافسية لالقتصاد، وتنشيط أداء القطاع اخلاص الذي تأثر 
بشدة بنقص العملة األجنبية، كما ساهمت يف استعادة ثقة املؤسسات املالية العاملية يف االقتصاد املصري؛ ومن ثم سّجلت 

مؤشرات البورصة املصرية منًوا كبيًرا خالل عام 2017.

ويف أعقاب قرار حترير سعر الصرف، نّفذ البنك املركزي املصري زيادتني يف سعر الفائدة خالل العام املالي 2017/2016، 
مستهدًفا بذلك السيطرة على التضخم بعد زيادة احلكومة أسعار الوقود والكهرباء كجزء من إجراءات إصالحية أخرى. 

املساهمة يف دفع االقتصاد: 

 واظب بنك مصر منذ تأسيسه عام 1920 على االلتزام باملشاركة الفّعالة يف حتقيق النمو يف جميع قطاعات االقتصاد 
بذلك على  املجتمع، مؤكدين  لكل فرد يف  املالية  الوطني، عالوة على ذلك، فقد حرصنا على تسهيل وصول اخلدمات 

التزامنا بتحقيق النجاح املستدام والنمو املستمر، وهو أساس مبادئ وأهداف بنك مصر. 

ويف الوقت ذاته، حافظنا يف بنك مصر على تنفيذ تلك االستراتيجية الهادفة للتنمية، والتي تؤكد متاًما على أهمية خلق 
اإلقليم،  نطاق  داخل  والتجارة  األساسية،  التحتية  البنى  فّعااًل يف متويل  دورًا  العام  البنك خالل  ولعب  للمجتمع،  قيمة 
ومتوسطة  للمشروعات صغيرة  مالية خاصة  توفير حلول  فيه  يتم  الذي  نفسه  الوقت  املتجددة، يف  الطاقة  ومشروعات 
احلجم ودعم رّواد األعمال، هذا باإلضافة إلى مساهمات بنك مصر يف حتقيق التنمية املستدامة يف النواحي االقتصادية، 

واالجتماعية، والبيئية، والثقافية، والتعليمية، كجزء من حتملها للمسئولية املجتمعية للشركات. 

وخالل العام املالي 2017/2016، متكن البنك من التنظيم، والتمويل، واملشاركة يف عدد من سبل التمويل املشتركة بإجمالي 
69.5 مليار جنيه مصري، موزعة على عدد من القطاعات، مبا يف ذلك الكهرباء، واألسمنت، واالستثمار العقاري، والبترول. 

املالي:  الشمول 

يرى بنك مصر يف الشمول املالي هدًفا رئيسًيا يف ضوء تأثيره على حتقيق االستقرار املالي واالجتماعي، وتعزيز فرص 
النمو، وخلق منو شامل ومستدام يف وطننا، كما ينّفذ البنك العديد من األنشطة لضمان إجناز اخلطة املالية املالئمة سعًيا 

لتحقيق الرخاء للشعب وتنمية االقتصاد. 

طاملا كان بنك مصر رائًدا يف نشر ثقافة الشمول املالي منذ استهاللها يف مصر، فلم يتوقف دورنا عند حتقيق الربح 
فسحب، ولكن اشتمل يف األساس على العمل كمحفٍز مالي وطني ُيعتمد عليه يف تنفيذ ودعم التنمية الوطنية واالستراتيجية 
البنك دوًما على خدمة خطط الدولة حيال الشمول املالي  يف العديد من املجاالت االجتماعية واالقتصادية، كما عمل 
والتحول إلى مجتمٍع غير نقدي باإلسهام يف العديد من املبادرات، والبروتوكوالت، واملؤمترات، والبرامج، التي تعمل على 

نشر ثقافة الشمول املالي، وكذا توسعة نطاق قبول السداد اإللكتروني. 

خدمات  من خالل  املجتمع  قطاعات  من  املزيد  جذب  بدوره يف  النقدي  غير  املجتمع  إلى  التدريجي  االنتقال  يساهم 
تكنولوجية مبتكرة لدعم طرق السداد اإللكتروني، وذلك يف ضوء دور الشمول املالي يف تعزيز معدالت النمو االقتصادي 
وأولوي  كعامٍل حتمي  املالي  الشمول  تنفيذ  بأهمية  يؤمن بشدة  بنك مصر  والتنمية االجتماعية، عالوة على ذلك فإن 
املصري  املركزي  البنك  مع  جنٍب  إلى  جنًبا  جهودها  توحيد  البنوك  على  ويتوجب  املقبلة،  املرحلة  يف  املصرية  للبنوك 

التخاذ خطواٍت فّعالة إزاء حتقيق قفزة نوعية يف االقتصاد املصري من خالل تعزيز الشمول املالي. 
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يلتزم بنك مصر بتحقيق النمو يف املجتمع املصري، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من خالل مؤسسة بنك مصر لتنمية 
املجتمع، والتي تأسست ككياٍن مستقل )مؤسسة ال تهدف إلى الربح( يديره مجلس أمناء ملواجهة التحديات االجتماعية، 

والتنموية، والصحية املتغلغلة. 

ويواصل البنك واملؤسسة لعب دور محوري يف تطوير وتوفير املساعدة للمجتمع من خالل املشاركة يف أنشطة عديدة لدعم 
تنمية املجتمع؛ مثل تنمية املناطق العشوائية، والقرى، واملستشفيات، واملدارس، واملراكز الرياضية، عالوة على مجاالت 

أخرى متعلقة بتنمية اإلنسان. 

كما بادرت املؤسسة - ونفذت أيًضا - عدًدا من األنشطة متاشًيا مع هذا الهدف، لإلسهام يف تطوير عشرات القرى يف 
أمس احلاجة للتطوير.

املالي  العام  يف  مصري  جنيه  مليون   351.4 نحو  إلى  للشركات  املجتمعية  املسئولية  دعم  على  اإلنفاق  قيمة  وزادت 
2017/2016، وذلك مقارنةً مبا وصلت إليه قيمة اإلنفاق يف العام املالي 2016/2015 بنحو 122.58 مليون جنيه مصري، 

كما زادت تلك القيمة مرة أخرى لتصل إلى أكثر من 535 مليون جنيه مصري بحلول منتصف عام 2018/2017.

البشرية:  العناصر  أفضل  وتنمية  جذب 

املوظفون هم الركيزة األهم لدى بنك مصر، ولذا فإن البنك يزودهم دائًما بكل األدوات الالزمة لتعزيز أدائهم املتميز، 
واحترافيتهم، ووالئهم، وإخالصهم يف تنفيذ استراتيجية البنك. 

ومن ثم فإن البنك يركز على تعزيز مستويات الرضا لدى املوظفني، وحتسني بيئة العمل، وجذب الكوادر املاهرة، باإلضافة 
إلى تنمية مهارات اإلدارة والقيادة لدى املوظفني خللق قادة للمستقبل. 

ويف هذا السياق عرض بنك مصر فرص الترقية والتدريب للعديد من املوظفني يف مستوياٍت مختلفة يف البنك، مصممة 
للحفاظ على التحفيز وزيادة الشغف، حيث يستهدف البنك تعزيز املهارات الفنية، واإلدارية، والقيادية ملوظفيه لتأهيلهم 
للوصول إلى مناصب قيادية يف مساعيهم الوظيفية املستقبلية، عالوة على ذلك، ينفذ البنك حثيًثا استراتيجية توظيف 

تراعي الفوارق بني اجلنسني، حيث يحتل اإلناث 30.43% من إجمالي عدد موظفي البنك. 

كما نّظم البنك العديد من الندوات االقتصادية، وقّدم الكثير من التقارير االقتصادية لضمان مواكبة املوظفني للتغيرات 
االقتصادية األخيرة وتأثيرها على البيئة املالية بشكٍل عام، واألعمال املصرفية بشكٍل خاص. 

ال أحد يعمل وحيًدا: 

يف اخلتام يجب أن يشعر كل من ساهم يف هذه النتائج بالفخر بإجنازه الذي يقود البنك إلى األمام، من منطلق مسئوليته 
التنمية املستدامة، إن عبارة  الضخمة حيال املستفيدين، والعمالء، واملوظفني، واملوردين، واملجتمع، والبيئة، نحو عملية 
»بنك مصر: نعمل مًعا خلير بلدنا« ليست مجرد شعار، بل بال شك الطريقة التي منارس بها عملنا لتقدمي أفضل منوذج 

إلرضاء عمالئنا وتوفير قيمٍة مضافة لبلدنا احلبيب. 

ومن أجل هذا أود أن أعرب عن تقديرنا للبنك املركزي املصري، ووزارة املالية، واجلهات املعنية يف مصر لدعمهم الكبير 
ألنشطة البنك، وبالنيابة عن مجلس إدارة البنك، فإنني أود التقدم بالشكر لفريق إدارة البنك واملوظفني على التزامهم 
وإخالصهم لتأكيد مبادئ البنك واستراتيجياته، وكذلك ملستفيدينا على دعمهم وثقتهم، وأخص بالشكر عمالءنا األعّزاء 

على ثقتهم الدائمة.

مع أطيب التحيات، 
محمد محمود األتربي

رئيس مجلس اإلدارة

تشتمل  الصغر، حيث  ومتناهية  والصغيرة  املتوسطة  املشروعات 
القياسية، وسياسات اإلقراض  الهيكلة  العناصر على إعادة  تلك 
الالمركزية، باإلضافة إلى املساعدة يف حتسني مهارات موظفي 
املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذين  قطاع املشروعات 
عمالء  توقعات  لتلبية  لتأهيلهم  تدريبية  دورات  عليهم  ُعرضت 
على  عالوة  الصغر،  ومتناهية  والصغيرة  املتوسطة  املشروعات 
لالنضمام  إضافًيا  موظفني  طاقم   150 البنك  وّظف  فقد  ذلك 
إلى هذا القطاع، هذا وقد انعكست هذه اجلهود على املؤشرات 
التمويل  حقيبة  سّجلت  حيث  بنك مصر؛  حققها  التي  اإليجابية 
جنيه  مليار   3.6 واملتوسطة  الصغيرة  للمشروعات  اإلجمالية 
يونيو   30 عميل يف   60.000 إلى  العمالء  عدد  ووصل  مصري، 
مليون جنيه مصري  بقيمة 929  البنك قروًضا  2017، كما قدم 
للمشروعات متناهية الصغر حتى 30 يونيو 2017، والتي وصلت 

إلى 1.366 مليار جنيه مصري بحلول 31 ديسمبر 2017. 

مصر  بنك  متويل  محفظة  تضاعفت   ،2017 عام  وبنهاية 
للمشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، محققة زيادة 
متويل  حجم  يف   %69.5 أي  مصري،  جنيه  مليار   3.2 بقيمة 
املشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يف ستة شهور 

فقط خالل الفترة من 30 يونيو 2017 إلى 31 ديسمبر 2017. 

الدخل:  ملنخفضي  بالنسبة  العقارية  الرهون 

كجزء من الدور البارز الذي يلعبه البنك يف دفع االقتصاد املصري 
املركزي  البنك  مبادرة  بنك مصر مشاركته يف  أعلن  األمام،  إلى 
قطاعي  تعزيز  بهدف  وذلك  العقاري،  الرهن  لتمويل  املصري 
للمواطنني منخفضي ومتوسطي ومرتفعي  العقارات واإلنشاءات 
الدخل، حيث بلغت قيمة محفظة مبادرة البنك املركزي املصري 

لدى بنك مصر 2.17 مليار جنيه مصري يف ديسمبر 2017. 

اجلغرايف:  التوسع 

انطالًقا من مبادرة البنك املركزي املصري لتعزيٍز أكبر للشمول املالي، وسعًيا لتلبية احتياجات عمالئنا أينما كانوا، قام بنك 
مصر بتوسيع وجوده اجلغرايف إلى أكثر من 600 فرع محلي ودولي مرتبطةً إلكترونًيا، وذلك مقارنةً بعدد الفروع الذي بلغ 
580 فرًعا العام املاضي، كما يخطط البنك لفتح 275 فرًعا جديًدا على مدار األعوام القليلة املقبلة، معزًزا بذلك شبكة 
فروعه إلى نحو 875 فرًعا بحلول عام 2022، حيث إن هدفنا النهائي هو االنتشار يف كل مكان يف البالد للوصول إلى 

جميع الشرائح املجتمعية املختلفة. 

االجتماعي:  التأثير 

انطالًقا من حقيقة أنه ال توجد مؤسسة، أو شركة، أو أمة، أو منظمة وحدها قادرة على حل حتديات االستدامة التي 
نواجهها نحن جميًعا، فسياسات بنك مصر تعتمد وتشجع اجلهود اجلماعية، حيث يتطلب بناء عالٍم أفضل أن نعمل سوًيا 
ونوّحد خبراتنا، وشبكاتنا، وتأثيرنا، وشغفنا نحو حلوٍل فّعالة، ولذا فإننا يف بنك مصر نواصل دعمنا ملبادئ امليثاق العاملي 
لألمم املتحدة، ويجب أن نذّكر أنفسنا -يومًيا- بعدم قبول األمور على ما هي عليه، فعلينا أن نغير األمور لتصبح على ما 

يجب أن تكون عليه، وأن نقدم منوذًجا جيًدا للمؤسسات األخرى من بعدنا. 
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املحلية: الصناعة  دعم 

استخدم بنك مصر مطبوعات هذا 
العام 15,000 شنطة للمواد املطبوعة 
من  واملصنوعة  بالبنك،  اخلاصة 
القطن املصري مصنعة بأيٍد مصرية 

بنسبة %100.

كما قدم البنك هدايا لعمالئه، وهي 
للصوت  مكبر  منوذج  عن  عبارة 
محلًيا  مصنع  املحمول  للتليفون 
من  مصري  بفكر   %100 بنسبة 
األخشاب، استكماالً لنهج البنك يف 

دعم الصناعة املحلية.

الطاقة: استهالك  خفض 

متكن بنك مصر من تركيب نظام 
على  عمل  مما   ،LED اإلضاءة 
بنسبة  الطاقة  استهالك  تخفيض 

9% يف كل فرع.

املرأة:  متكني 

 %30.43 املوظفات  عدد  مّثل 
ملوظفي  اإلجمالي  العدد  من 

البنك.

التدوير:

هذا  مطبوعات  مصر  بنك  أنتج 
من  طًنا   17 من  أكثر  من  العام 
ومصنعة  تدويرها  ُمعاد  مواد 
مت  كما   ،%100 بنسبة  محلًيا 
تدوير نحو 300 طن من الورق. 

العمل: مناخ  حتسني 

قام بنك مصر بتوفير الدورات التدريبية الالزمة ملوظفيه من 
بإجمالي  املستقبل،  يف  قيادية  مناصب  لتولي  تأهيلهم  أجل 

349,416 ساعة. 

787 مليار جنيه مصري

2017

2016

2015

787

430

331

2017

2016

2015

532.5

341

290

2017

2016

2015

18.1

14.5

7.8
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2016

929

328

2017

2016
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600

580

500
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351.35

122.58

85.56

ودائع العمالء )حتى 30 يونية 2017( املركز املالي )حتى 30 يونية 2017( 

املصرفية  التجزئة  محفظة 
)حتى 30 يونية 2017(

الصغر  متناهية  متويالت 
)حتى 30 يونية 2017(

مجتمعية عدد الفروع )حتى 30 يونية 2017( مسئولية  اسهامات 
)حتى 30 يونية 2017(

أكثر من 532 مليار جنيه مصري 

929 مليون جنيه مصري أكثر من 18 مليار جنيه مصري 

351.35 مليون جنيه مصري أكثر من 600 فرع محلي ودولي  
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يحمل بنك مصر مهمة تقع يف صميم استراتيجيتنا لتطوير أعمالنا وتعزيز الشمول املالي الفّعال من 
خالل االرتباط الوثيق باملشهد االقتصادي واالجتماعي والبيئي الذي نعمل به.

وعلى مدار 97 عاًما من العمل يف املجال املصريف املصري، يدرك بنك مصر أهمية تبني نهوج مستدامة  
من أجل ضمان استمرارية أعماله، عن طريق العمل على املوازنة بني االعتبارات االجتماعية واالقتصادية 

والبيئية يف جميع قراراته. 

رؤيتنا: أداؤنا املتميز هو السبيل نحو حتقيق الريادة التي نستحقها.
املال،  رأس  القيمة ألصحاب  وتعظيم  لعمالئنا،  املصرفية  االحتياجات  كافة  تلبية  التميز يف  مهمتنا: 

وتنمية والء العاملني، مع القيام بدور رائد فى رخاء وتنمية مصر.

العميل،  النزاهة وخدمة  معايير  بأعلى  التام  االلتزام  يعتمد على  أن جناحه  بنك مصر  يؤمن  قيمنا: 
باإلضافة إلى العمل بروح الفريق واملسئولية واالبتكار، فكل ذلك يعد من أهم سمات نظامنا يف العمل يف 
كل قرار نتخذه ويف معاملتنا مع عمالئنا وموظفينا، إننا نعلم جيًدا أن جناحنا يستند على جناح عمالئنا 

وموظفينا والتأكيد على أننا ندير أعمالنا بطريقة واضحة ومباشرة ومستدامة.  

املساءلة:

للجودة. املقبلة ونسعى جاهدين  نفكر ونخطط خلطوتنا  دائًما  نحن 

نحن:

- نتحمل املساءلة أمام املساهمني والعمالء وزمالء العمل واملجتمع.

والبيئية ملصر. االقتصادية واالجتماعية  التنمية  - نساهم يف 

العمالء: خدمة 
ُيعتبرعمالؤنا على رأس أولوياتنا فى العمل ونعمل على احلفاظ على عالقتنا معهم. 

نحن:

-  نواصل العمل لكسب رضاء وثقة العمالء باعتبار ذلك هدفنا الرئيسي.

- نساعد عمالءنا من أجل حتقيق أهدافهم املالية.

- نسعى إلى جتاوز توقعات عمالئنا.

النزاهة:
مع  فقط  وليس  اجلميع،  مع  واملباشر  والصريح  املفتوح  التواصل  على  قائمة  نزاهتنا 

عمالئنا واملساهمني. 
نحن عادلون و صادقون و نلتزم بالسلوك األخالقي يف كل ما نقول ونفعل.

نحن:
- نتواصل بوضوح.

- نعترف ونقبل ونتعلم من أخطائنا.
- نتعامل مع املخاطر بجدية ونديرها بحكمة.

- نتمسك مبا نراه على حق وأخالقي.

باالنتماء: الشعور 
نحن حريصون على حتقيق تطلعات املجتمع والعمالء.

نحن:
- نشعر مبلكيتنا ألنشطة البنك حيث نشارك بكل إخالص لتحقيق النجاح والتعلم من 

اإلخفاقات.
البنك  من  لكل  بالنسبة  واملخاطر  األداء  حيث  من  باملسئولية  قوي  إحساس  لدينا   -

وعمالئه.
- نتحمل مسئوليتنا جتاه االقتصاد واملجتمع.

اجلماعي: العمل 
أعضاء فريقنا يف بنك مصر هم جزء من أسرة كبيرة للغاية التي حتترم وتقدر كل عضو 

فيها، أًيا كان الدور واملنصب املنوط بكل واحٍد منهم. 
نحن:

- نؤمن أن أفضل النتائج تتحقق عندما يعمل اجلميع مًعا.
- نؤمن بأهمية كل موظف لدينا يف حتقيق النجاح. 

- نؤمن أن فرق العمل القوية ُتبنى على الثقة املتبادلة، وامللكية املشتركة واملساءلة.
- نضع جناح الفريق قبل جناح الفرد.

- نبني فرق عمل متنوعة قادرة على توليد األفكار املبتكرة واتخاذ قرارات متوازنة.
والثقافة، والعرق  العقلية، واألسلوب،  الفردية يف  الفروق  ُنقدر كل شخص ونحترم   -

والتجارب.
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املؤسسات  من  متعددة  بجوائز  الفوز  من  املتميزة  وخدماتنا  والثابت  القوي  املالي  األداء  مكننا  لقد 
مختلف  املشروعات يف  لكافة  التمويالت  لتوفير  املتواصل  البنك  دعم  أن  كما  الكبرى،  العاملية  املالية 

املجاالت كان أيًضا من أهم العناصر التي ساعدت على فوزه باجلوائز العاملية. 

أهم اجلوائز التي حصل عليها بنك مصر خالل عام 2017 كانت التالي:- 

حاز بنك مصر على جائزتني من مجلة إنترناشيونال فاينانس اإلجنليزية، أال وهما: 
»جائزة أفضل بنك يف مجال املسئولية املجتمعية يف مصر لعام 2017« و»جائزة أفضل 
بنك للتحصيل اإللكتروني للضرائب لعام 2017«، وتعد مجلة إنترناشيونال فاينانس 

إحدى أشهر املجالت يف العالم؛ إذ يتم قراءتها يف أكثر من 185 دولة حول العالم.  

مجلة إنترناشيونال 
فاينانس

شركة كنترول كايس

أكادميية تتويج 

مجلة جلوبال بانكينج 
وفاينانس ريفيو 

مؤسسة محمد بن راشد 

بلومبرج

مجلة جلوبال فاينانس

االمتياز:
مستدامة  ونتائج  أداء  لتحقيق  أيًضا  السعي  وإمنا  املتميز،  األداء  فقط  ليس  هدفنا 

ومتسقة. 
نحن:

- نضيف قيمة للمساهمني عن طريق تفضيل النجاح طويل املدى على املكاسب قصيرة 
األجل.

- نتأكد أن االنضباط واملثابرة حتكم كل أعمالنا لتحقيق النتائج املتميزة لعمالئنا.
- نعمل مع عمالئنا لتحقيق أهدافهم احلالية، فضالً عن التوقع والتخطيط ألهدافهم 

املستقبلية.

االبتكار:
نحن نقر أنه ال سبيل إلى االبتكار إال بأن نضع يف اعتبارنا اجلانب العملي والتطبيقي. 

نحن:
أحدث  و  أفضل  تبني  خالل  من  وبرامجنا  عملياتنا  ونحسن  جديدة  أفكارًا  نقدم   -

الطرق.

- نستفيد من االبتكار التكنولوجي.

- نوفر لعمالئنا احللول املناسبة ملشاكلهم.

- نؤمن أن تطبيق الذكاء واملنطق والعلم له تأثير إيجابي على الناس وأعمالهم.

حصل بنك مصر على شهادة املعايير العاملية لتأمني بيانات بطاقات الدفع اإللكترونية    
PCI-DSS بأحدث إصداراتها 3.2 من شركة كنترول كايس، وهي تعتبر واحدة من 
كبرى الشركات العاملية ملراجعة تطبيق املعايير الدولية لالمتثال وحماية البيانات وحلول 

إدارة املخاطر. 

تقديًرا جلهود البنك املستمرة لتحسني جودة اخلدمات والتميز يف تقدمي املنتجات وإدارة 
األعمال، حاز بنك مصر على »وسام االستحقاق الذهبى فى مجال التميز واجلودة« 
و»جائزة النسر العربى الستراتيجيات اإلدارة العامة« من أكادميية تتويج جلوائز التميز 

يف املنطقة العربية. 

منحت مجلة جلوبال بانكينج وفاينانس ريفيو، وهي إحدى كبرى املجالت املالية املتخصصة 
يف العالم، والتي تتخذ من لندن مقًرا لها، بنك مصر جائزتني وهما: »جائزة البنك األسرع 
منًوا يف قطاع املشروعات الصغيرة واملتوسطة لعام 2017« و»جائزة البنك األسرع منًوا يف 
قطاع التمويل متناهي الصغر لعام 2017«، وتأتي اجلائزتان تقديًرا ملعدالت النمو املرتفعة 
التي حققها بنك مصر يف عام 2017 مقارنة باألعوام السابقة خاصة يف متويل املشروعات 

الصغيرة واملتوسطة والتمويل متناهي الصغر.  

حاز بنك مصر على جائزة »أفضل بنك داعم ملشاريع الشباب يف الوطن العربي« من 
مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، وتأتي اجلائزة تقديًرا جلهود البنك 
املستمرة لدعم رواد األعمال من الشباب، خاصة املشروعات متناهية الصغر والصغيرة 

واملتوسطة. 

وفًقا لتقرير مؤسسة بلومبرج العاملية للربع الثالث من 2017، حصل بنك مصر على 
لقب أفضل بنك يف إدارة وترتيب القروض املشتركة ومتويل املشروعات يف مصر، وثاني 
أفضل بنك يف تسويق وإدارة وترتيب القروض املشتركة ومتويل املشروعات على مستوى 

القارة اإلفريقية. 

حاز بنك مصر للمرة التاسعة على التوالي على لقب أفضل بنك يف  إدارة صناديق 
لعام 2017 من مجلة  النقد واالستثمارات قصيرة األجل يف الشرق األوسط  أسواق 
جلوبال فاينانس، وهي إحدى كبرى املجالت املالية املتخصصة يف العالم، والتي تتخذ 
من نيويورك مقًرا لها، ومتنح تلك اجلائزة ألفضل بنك على مستوى منطقة الشرق 
األوسط واألكثر متيًزا من حيث العائد، واحلصة السوقية، و األسعار التنافسية مقارنة 

بالبنوك األخرى، و استخدام أحدث التقنيات املصرفية املبتكرة.  
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والعني،  ودبي،  أبوظبي،  فروع:  خمسة  خالل  من  املتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  مصر  بنك  يتواجد 

والشارقة، ورأس اخليمة، خالل عام 2017 مت نقل مقر فرع الشارقة إلى مقر جديد، باإلضافة إلى 

جتديد مقر فرع أبو ظبي وإمداده بأحدث املعدات وذلك ليتماشى مع هوية بنك مصر.

اجلالية  خاصةً  وبصفة  اإلماراتي  املجتمع  متطلبات  مع  تتناسب  مصرفية  خدمات  مصر  بنك  يقدم 

املصرية بدولة اإلمارات العربية املتحدة، كما يقدم العديد من املنتجات املصرفية للشركات واألفراد، 

باليورو  »بالدي«  شهادات  شراء  للعمالء  يوفر  حيث  احلكومية،  والصناديق  الشهادات  إلى  باإلضافة 

والدوالر، وكذلك الشهادات ذات العائد املرتفع: شهادات طلعت حرب والقمة باجلنيه املصري.

قام البنك بإعادة هيكلة فروعه يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، وذلك من خالل حتسني شبكة الفروع، 

ومنحه  املدفوع،  املال  رأس  وزيادة  االتصاالت،  وُنظم  املعلومات  لتكنولوجيا  األساسية  البنية  وتطوير 

مجموعة  الفروع  تقدمي  من  الهيكلة  إعادة  عملية  ساهمت  الرأسمالية.  قاعدته  لدعم  مسانًدا  قرًضا 

من املنتجات واخلدمات املتميزة، مما أّهل بنك مصر ليصبح مركًزا إقليمًيا للعمليات املصرفية لدول 

مجلس التعاون اخلليجي.

كما يهتم بنك مصر بتوفير خدمات مصرفية للمصريني املقيمني بدولة اإلمارات العربية املتحدة تلبى 

من حجز  املصرية متكنهم  للجالية  عقارية  توفير متويالت  على  البنك  يعمل  حيث  احتياجاتهم،  كافة 

وحدات سكنية يف مصر بالعملة املحلية.

وجود بنك مصر يف لبنان:

تأسس بنك مصر لبنان عام 1929، حيث يقع يف قلب املركز التجاري يف بيروت، ويقدم البنك مجموعة 

متنوعة من اخلدمات املصرفية للشركات واألفراد، واالستثمار، واخلزانة، …إلخ.

ولقد منت شبكة فروع بنك مصر لبنان بشكل سريع وذلك بفضل موقعه االستراتيجي يف مختلف املدن 

قاعدة  وتستمر  اإلنترنت،  عبر  املصرفية  اخلدمات  وكذلك  اآللي  الصراف  ماكينات  وتوفير  اللبنانية، 

عمالئه يف التوسع والتنوع لتشمل شريحة واسعة من سوق التجزئة املصرفية، واملشروعات الصغيرة 

واملتوسطة.

التنفيذية  التي شملت إعادة هيكلة اإلدارة  الداخلية،  العديد من اإلجراءات اإلصالحية  وقد مت إجراء 

يف عام 2007 وتنفيذ خطة شاملة ومتكاملة لتوسيع وتطوير خدمات البنك لتتناسب مع أحدث ما ُيقدم 

على الصعيد املصريف العاملي، ولقد أدى ذلك إلى زيادة إجمالي أصول بنك مصر لبنان بنسبة 84.42 

%، والودائع بنسبة 69.32%، والقروض والتسهيالت املمنوحة للعمالء بنسبة %162.21 وذلك على مدى 

السنوات اخلمس املاضية، كما أدت تلك اإلجراءات اإلصالحية أيًضا إلى زيادة رأس املال املدفوع إلى 120 

مليار ليرة لبنانية. ويظل البنك ملتزًما بتعزيز محفظة القروض وكذلك دعم املخصصات واالحتياطيات.

للتوسع يف  مع خطط   ،2017 عام  فرًعا يف   20 إلى  لتصل  لبنان  بنك مصر  فروع  شبكة  زادت  ولقد 

أحدث  بتطبيق  ملتزًما  البنك  يظل  ذلك،  إلى  باإلضافة  عام.  كل  فرعني  افتتاح  يتم  حيث  املستقبل، 

التقنيات لزيادة اإلنتاجية وحتسني جودة خدماته.

كما أنشأ بنك مصر لبنان »شركة مصر لبنان للتأمني« يف ديسمبر 2010، حرًصا على تقدمي خدمات 

مالية متكاملة خاصة عن طريق أنشطة التأمني البنكي، وتطوير مجموعة شاملة من املنتجات واخلدمات 

البنك استراتيجية توسعية تعتمد على توجهات السوق، حيث تتصل جميع فروع  إدارة  يتبنى مجلس 

البنك إلكترونًيا لتسهيل تعامالت عمالئنا من خالل أي فرع يف مصر، أو من خالل ماكينات الصراف 

اآللى املنتشرة يف جميع أنحاء اجلمهورية.

وماكينات  للفروع  الداخلية  والتصاميم  التشغيلية  اإلجراءات  مستوى  من  أيًضا  البنك  طور  ولقد 

أفضل  لعمالئنا  نوفر  لكي  واملعدات،  التقنيات  بأحدث  الفروع  جميع  إمداد  مت  كما  اآللي،  الصراف 

اخلدمات وأكثرها كفاءة يف أقصر وقت ممكن. وُيعتبر بنك مصر من أكثر البنوك انتشارًا يف منطقة 

الشرق األوسط وإفريقيا، حيث يقدم البنك جميع منتجاته وخدماته بسهوله لعمالئه.

العربية  اإلمارات  يف  فروع  خمسة  حالًيا  البنك  ميتلك  حيث  اخلارجى،  بتواجده  مصر  بنك  ويتميز 

املتحدة، وفرًعا يف باريس وبنكاً تابًعا يف أملانيا، و 20 فرًعا لبنك تابع يف لبنان، باإلضافة إلى مكتب 

الفتتاح   2018 عام  خالل  البنك  يخطط  كما  )كوانزو(،  الصني  يف  وآخر  )موسكو(  روسيا  يف  متثيل 

عدد من مكاتب التمثيل يف إيطاليا) ميالنو(، وكوريا اجلنوبية )سيول(، باإلضافة إلى عدٍد من الدول 

اإلفريقية. 

وكجزء من استراتيجية تطوير البنك بهدف تقدمي أحدث اخلدمات املالية املختلفة لعمالئه، بذل فريق 

اإلدارة العليا لبنك مصر كل اجلهود املمكنة لتطوير وتعزيز أداء فروع بنك مصر باخلارج.

وجود بنك مصر يف دولة اإلمارات العربية املتحدة:
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ولقد ساهمت األنشطة التسويقية املستمرة للبنك بشكل إيجابي يف زيادة االعتمادات املستندية بني 

إلى اعتماد عدة مبادرات تستهدف املؤسسات األملانية الصغيرة واملتوسطة  مصر وأملانيا، باإلضافة 

والتي تعمل بالتنسيق مع الشركات العاملة يف مصر.

للبنوك  الالزمة  ويوفر اخلدمات  الصادرات  أيًضا على متويل   GmbH أوروبا بنك مصر  يعمل  كما 

املراسلة يف مصر والشرق األوسط، باإلضافة إلي متويل مجموعة من الصادرات املصرية.

كما ساهمت جهود البنك املتواصلة يف زيادة حجم األصول ذات العوائد املرتفعة من خالل القروض 

تضمن  التي  اإليرادات  حجم  زيادة  على  ساعد  مما  سائلة  مالية  أصول  محفظة  وإنشاء  املساندة 

استمرار تدفق ثابت للدخل وزيادة حجم العمل، وذلك ينعكس إيجابًيا على األداء املالي العام للبنك.

وجود بنك مصر يف فرنسا:

املعروف سابًقا  كازانوفا،  دانييل  1922 يف شارع  عام  بفرنسا يف  باريس  فرعه يف  بنك مصر  افتتح 

بشارع احلقول الصغيرة، ومت إعادة افتتاحه يف عام 1984 يف شارع أوبر يف باريس.

يتميز بنك مصر - باريس مبجموعة من  اخلبراء املصريني والفرنسيني لتنمية العالقات االقتصادية 

والتجارية بني مصر وأوروبا، حيث يقع الفرع يف موقع متميز مبنطقة اليورو، يسمح له بالتركيز على 

عالقات جتارية  لديهم  ولعمالئه ممن  للشركات  املصرفية  اخلدمات  وتوفير  التجارة  متويل  عمليات 

مع مصر. 

اخلدمة  من  مستويات  أفضل  لتوفير  اإللكترونية  املصرفية  اخلدمات  على حتديث  الفرع  يعمل  كما 

لعمالئه.

مكاتب متثيل بنك مصر:

التمثيل يف عام 2017، وذلك يف إطار استراتيجية توسيع قاعدة  افتتح بنك مصر عدًدا من مكاتب 

)بجمهورية  كوانزو  مدينة  يف  التمثيل  مكاتب  أحد  يقع  جديدة.  أسواق  يف  للبنك  اخلارجي  التواجد 

الصني الشعبية( وآخر يف مدينة موسكو )بروسيا االحتادية(.

تتمثل أنشطة مكاتب متثيل بنك مصر فى:

-  بناء عالقات وأنشطة اتصال قوية مع البنوك احلكومية واخلاصة، باإلضافة إلى املؤسسات املالية 

والشركات واملنظمات األخرى.

ولبنان،  املتحدة،  العربية  اإلمارات  ودولة  بنك مصر يف مصر،  لفروع ووحدات  أعمال  - خلق فرص 

وفرنسا، وأملانيا، والتي تقدم مجموعة شاملة من املنتجات واخلدمات تتضمن: عمليات متويل التجارة 

)اعتمادات وحتصيالت مستندية وخطابات ضمان( ، وأوامر دفع، والتحويالت، وائتمان الشركات...

إلخ.

- تعزيز العالقات بني بنك مصر والبنوك املراسلة.

- إعداد أبحاث وحتليالت السوق.

واخلزانة،  الشركات،  وائتمان  التجزئة،  قطاعات:  يف  املصريف  السوق  احتياجات  لتلبية  املصرفية 

واالستثمارات، والقطاع اخلاص، وغيرها من اخلدمات املالية األخرى.

ويف عام 2017 قام البنك بافتتاح مكتب متثيل يف أبيدجان بساحل العاج بجمهورية كوت ديفوار يف 

غرب إفريقيا، وذلك لتلبية احتياجات اجلالية اللبنانية يف منطقة إفريقيا، باإلضافة إلى توفير كامل 

إفريقيا، كما  الراغبني يف االستثمار يف غرب  واللبنانيني  للمواطنني املصريني  اللوجيستية  اخلدمات 

يعمل مكتب التمثيل مع الشركة املصرية اللبنانية للتجارة واالستثمار يف إفريقيا.

ولقد كان للزيادة الهائلة يف الودائع عام 2013 أثر كبير، حيث مكّنت البنك من االنتقال من مجموعة 

جاما “Gamma ” إلى مجموعة بيتا “Beta ” )أي االنتقال من فئة البنوك الصغيرة إلى فئة البنوك 

مصر  بنك  البريطانية   ”  World Finance“ منظمة  منحت   ،2012 عام  وفى  احلجم(.  املتوسطة 

لبنان جائزة أفضل بنك جتاري تقديًرا ألدائه املتميز، كما حـصل البنك أيًضا يف نفس العام على جائزة  

“The Best Visual Award” وذلك ملوقعه اإللكتروني الفريد واملتميز.

ويأتي منو أعمال بنك مصر لبنان نتيجة لقيامه بتطبيق أعلى معايير احلوكمة وااللتزام الدقيق بجميع 

املالي  املركز  عن  املخاطر، فضالً  إلدارة  الصارمة  التوجيهية  واملبادئ  التنظيمية،  واملعايير  املتطلبات 

القوي للبنك.

وال يزال بنك مصر لبنان يتطلع إلى فترة واعدة من التنمية املستمرة لكافة األنشطة واخلدمات التي 

يقدمها، وذلك حتت قيادة مجلس إدارته وقوة فريق اإلدارة العليا املميز، وسيواصل بنك مصر لبنان 

التفاني يف خدمة عمالئه بأفضل الطرق املمكنة.

وجود بنك مصر يف أملانيا:

بعد جناح إستراتيجية بنك مصر يف التواجد باألسواق العاملية، قررت اإلدارة العليا للبنك افتتاح بنك 

مصر أوروبا GmbH يف فرانكفورت بأملانيا يف عام 1992، حيث ميتلك بنك مصر حالًيا %79.75 

من أسهم البنك يف فرانكفورت )69.75 % بشكل مباشر و10 % من خالل بنك القاهرة (.

ُيعتبر بنك مصر أوروبا GmbH أول بنك مصري يف أملانيا، ويبلغ رأس ماله املدفوع 30 مليون يورو، 

كما أنه ميتلك رخصة مصرفية كاملة، وهو عضو يف إحتاد املصارف األملانية، حيث يتم تغطية جميع 

ودائع العمالء من خالل تأمني الودائع.

وحصل بنك مصر أوروبا على عضوية بارزة يف عدد من املؤسسات املصرفية املحلية والعربية والدولية 

وجمعية  األملانية،  العربية  والصناعة  التجارة  وغرفة  بأملانيا،  اخلارجية  البنوك  احتاد  ذلك:  يف  مبا 

 ،)NUMOV( األملانية واألوسط  األدنى  الشرق  دول  أعمال  وجمعية  اخلاصة،  املصرفية  اخلدمات 

واحتاد املصارف العربية يف بيروت، وغرفة التجارة والصناعة العربية األملانية يف القاهرة. 

العاملية  املالية  األزمة  تداعيات  اجتناب  التجارة  متويل  عمليات  يف  متيزه  خالل  من  البنك  استطاع 

وانخفاض أسعار الفائدة خالل السنوات القليلة املاضية، كما ساهم حتديث النظام األساسي للبنك 

يف عام 2013 وتطوير مفهوم جديد إلدارة املخاطر يف تعزيز التوعية باملخاطر. وُتعتبر اإلدارة الشاملة 

للمخاطر عاماًل مهًما لتحقيق جناح بنك مصر -أوروبا، ويرجع ذلك إلى القدرة على حتمل املخاطر 

ووجود نظام قوي إلدارة املخاطر بالبنك.
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سلّم الرئيس الراحل محمد أنور السادات أحفاد الراحل طلعت حرب باشا قالدة النيل العظمي يف 15 
نوفمبر 1980م، وذلك ضمن االحتفال بالذكرى الستني لتأسيس بنك مصر.  

براءة قرار مبنح اسم طلعت حرب باشا قالدة النيل العظمي يف 25 سبتمبر 1980م، وهو القرار 
إهداء  وقد مت  نوفمبر 1980م.   15 القعدة 1400هـ،  ذي   16 التنفيذ الحًقا يف  الذي دخل حيز 

القالدة لبنك مصر من السيدة آمال نور، حفيدة طلعت حرب. 
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باب  كسوة  من  قطعتني  السعودية،  العربية  اململكة  ملك  سعود،  آل  العزيز  عبد  امللك  جاللة  أهدى 
1937، تقديًرا ملا  باشا يف عام  الرائد محمد طلعت حرب  إلى االقتصادي املصري  الكعبة املشرفة 

قام به بنك مصر وشركاته من مشروعات اقتصادية جليلة يف اململكة العربية السعودية. 

منقوش  األسود  احلرير  من  بارًزا  تطريًزا  مطرزة  قطعة  وهي  الكعبة  باب  ستارة  القطعتني  وتشمل 
عليها آيات من القرآن من خيوط الذهب والفضة، أما القطعة الثانية فهي حزام كسوة الكعبة، ومت 
بالنيابة عن أحفاد محمد  إهداء إحدى القطعتني الحًقا إلى بنك مصر من السفير محمد حسونة، 

طلعت حرب باشا.

مميًزا  إسهاًما  قدموا  الذين  لألشخاص  ومتنح  مصرية  تكرمي  درجة  أرفع  العظمي  النيل  قالدة  تعد 
للوطن.

القالدة مصنوعة من الذهب اخلالص، وتتمثل يف سلسلة تتجسد يف وحدات مربعة الشكل من الذهب 
إلى  ترمز  والثانية  الشرور،  من  البالد  حماية  إلى  ترمز  األولى  فرعونية،  رموز  ثالثة  متثل  متشابكة 

النيل، والثالثة ترمز إلى اخلير والدوام. الرخاء والسعادة والنماء التي يجلبها 

األحمر  الياقوت  من  بفصوص  مرصعة  وجميعها  الذهب،  من  زهرات  وأخرى  وحدة  كل  بني  وما 
ذات شكل سداسي محالة  واحللية  بالسلسلة مبشبك،  تتصل  الذهب  من  ولها حلية  األزرق  والفيروز 
النيل  رمز  بارز ميثل  رسم  وسطها  وفى  والياقوت،  الفيروز  وبأحجار  الفرعوني  الطراز  من  بزهرات 

موحًدا بني الشمال )الذى ميثله البردى( وبني اجلنوب )الذى ميثله اللوتس(.
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يذكر أن الكسوة كانت ُتصّنع يف مصر وُترسل بصورة سنوية يف قافلة احلج إلى اململكة العربية السعودية من 
خالل املحمل الشريف، وهو عبارة عن هودج مغطى بالقماش املزخرف باآليات القرآنية، وكان ُيحمل على جمل 

مع قافلة احلج.

وكان يتم إزالة الكسوة القدمية كل عام، وُتقّطع إلى قطع صغيرة، ليهديها ملك اململكة العربية السعودية إلى 
بعض الشخصيات العامة، ويعكس إهداء القطعتني من الكسوة املشرفة – الباب واحلزام – إلى طلعت حرب 

باشا املكانة العالية التي نالها يف اململكة العربية السعودية يف ذلك الوقت. 
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أ. محمد األتربي
رئيس مجلس اإلدارة

املغربي أ. عاكف 
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

الدماطي أ. سهر 
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

أ. أحمد اجلندي
عضو مجلس اإلدارة

أ. تامر جاد اهلل
عضو مجلس اإلدارة 

ريهام مصطفى  د. 
عضو مجلس اإلدارة

منتصر محمود  أ. 
عضو مجلس اإلدارة

أ. محمد األتربي
رئيس مجلس اإلدارة

أ. أحمد أبو العز
نائب رئيس مجلس اإلدارة

املغربي أ. عاكف 
نائب رئيس مجلس اإلدارة

النحاس أ. أحمد 
عضو مجلس اإلدارة

الصعيدي د. علي 
عضو مجلس اإلدارة 

احلمامصي محمد  أ. 
عضو مجلس اإلدارة

أ. محمد شريف شرف
عضو مجلس اإلدارة

أ. مها هبة عنايت اهلل
عضو مجلس اإلدارة 
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 2016 أغسطس  مصر يف  لبنك  املغربي  عاكف  السيد/  انضم 
اإلدارة، مسئول عن ملف خطوط  لرئيس مجلس  نائب  بصفته 
الشركات،  قطاعات:  تتضمن  والتي  بالبنك  املختلفة  األعمال 
واملتوسطة،  الصغيرة  واملشروعات  واالستثمار،  واخلزانة، 
واملعامالت  اإلسالمي،  والتمويل  والفروع،  املصرفية،  والتجزئة 

الدولية.
وقد قضى قبل ذلك ستة عشر عاًما يف سيتي بنك.

مهنته  مدار  على  املناصب  من  العديد  املغربي  السيد/  وتولى 
املصرفية، منها التحليل االئتماني ومتويل الشركات واستشاري 
تصنيف باإلضافة إلى اخلدمات املصرفية للشركات واالستثمار، 
واململكة  والبحرين  الدول مثل مصر  العديد من  حيث عمل يف 
العربية السعودية واململكة املتحدة وهولندا، حيث أدار ونفذ الكثير 
للشركات  التمويل  وعمليات  واالندماج،  االستحواذ  من عمليات 
والدول عن طريق القروض البنكية أو عن طريق إصدار سندات 
بالبورصة  للشركات  طرح  عمليات  علي  أشرف  كما  وصكوك، 
مجلس  رئيس  منصب  يشغل  كما  املشتقات،  عقود  ومعامالت 
وعضو  فرانكفورت  يف    GmbH أوروبا   – مصر  بنك  إدارة 

مجلس إدارة بنك مصر لبنان. 
املحاسبة  يف  بكالوريوس  درجة  على  املغربي  السيد/  حصل 

وماجستير إدارة األعمال من اجلامعة األمريكية بالقاهرة.

تكليفات أخرى حالية:-
-رئيس مجلس إدارة شركة بنك مصر للتمويل التأجيري.

-عضو مجلس إدارة شركة مصر املالية لالستثمارات.
-رئيس جلنة البنوك يف غرفة التجارة األمريكية بالقاهرة.

اللجان:
)اللجنة التنفيذية، واللجنة العليا لالئتمان، وجلنة االستثمار، وجلنة إدارة األصول واخلصوم ALCO، اللجنة 
العليا للتطوير وإعادة الهيكلة CRC ، وجلنة إدارة األزمات والطوارئ، و جلنة إجراء مقابالت مع املرشحني لشغل 

وظائف اإلدارة العليا، وجلنة استغالل والتصرف يف األصول العقارية(.

املغربي عاكف  األستاذ/  األتربي محمد  األستاذ/ 

رئيس مجلس اإلدارة 
السيد/ محمد األتربي هو شخصية مصرفية بارزة ذات خبرة عريقة فى 
املجال املصريف تصل ألكثر من 35 عاًما، قبل انضمامه إلي بنك مصر، 
بالبنك املصري  التنفيذي  والرئيس  املنتدب  العضو  األتربى منصب  شغل 

اخلليجي منذ يناير 2013 حتي ديسمبر 2014. 
بدأ السيد/ األتربي عمله املصريف عام 1977 مع البنك العربي اإلفريقي 
الدولي، وانتقل بعد ذلك إلى بنك االئتمان الدولي، ثم انضم عام 1983 
إلي بنك مصر الدولي )بنك قطر الوطني حالًيا(، حيث قضي أكثر من 22 
عاًما شغل خاللها العديد من املناصب املصرفية العليا، واكتسب العديد 

من اخلبرات املتنوعة يف مجاالت رئيسية مختلفة للعمل املصريف. 
املصري  العقاري  البنك  إلي   2005 سبتمبر  فى  األتربي  السيد/  انضم 
العربي كعضو ونائب رئيس مجلس اإلدارة، ويف عام 2009، شغل منصب 
األتربى  عاد   ،2011 عام  ويف  العربي،  االستثمار  لبنك  املنتدب  العضو 
إلي البنك العقاري املصري العربي ليشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة، 
مجلس  رئاسة  األتربي  محمد  السيد  تولى  العظيمة،  إلجنازاته  وتقديًرا 
أيًضا منصب رئيس مجلس  يناير 2015، كما يشغل  إدارة بنك مصر يف 

إدارة بنك مصر لبنان. 
عام  شمس  عني  جامعة  جتارة  بكالوريوس  على  األتربي  السيد/  حصل 

. 1976

تكليفات أخرى حالية:
- رئيس مجلس إدارة مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية املجتمع.

- عضو مجلس إدارة احتاد بنوك مصر.
- عضو مجلس إدارة احتاد املصارف العربية.

- عضو مجلس إدارة بنك القاهرة عمان. 
- عضو مجلس إدارة املعهد املصريف املصري، البنك املركزي املصري.

- عضو مجلس إدارة بنك االستثمار القومي.
- عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة.

- عضو مجلس إدارة املجلس القومي للطفولة واألمومة.
- عضو مجلس إدارة شركة العاصمة اإلدارية للتنمية العمرانية. 

- عضو مجلس إدارة الشركة املصرية العامة للسياحة والفنادق )إيجوث(. 
- رئيس مجلس إدارة شركة مصر كابيتال لالستثمارات. 
- عضو اجلمعية العمومية لشركة مصر القابضة للتأمني.

- عضو مجلس إدارة شركة املقاولون العرب.
- عضو مجلس إدارة شركة حتيا مصر القابضة لالستثمار والتنمية.

- عضو مجلس إدارة جامعة عني شمس.

اللجان:
.)CRC واللجنة العليا للتطوير وإعادة الهيكلة ،ALCO اللجنة التنفيذية، وجلنة إدارة األصول واخلصوم(

نائب رئيس مجلس اإلدارة
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يعد السيد/ محمــود منتصــر أحد أقطاب األعمال وأبرز املديرين 
املتمرسني يف الشرق األوسط، حيث لديه خبرة متتد  التنفيذيني 

ألكثر من 38 عاًما يف العمل املصريف واملالي. 
على مدار مشواره املهني امتلك السيد/ منتصر خبرة واسعة يف 
اختيار  وقع  وقد  والتمويل،  واالستثمار،  اإلقراض،  مجاالت  كافة 
احلكومة املصرية على السيد/ منتصر ليشغل منصب نائب رئيس 
والعضو املنتدب لبنك االستثمار القومي منذ نوفمبر 2017، كما مت 
اختياره ملنصب عضو مجلس إدارة بنك مصر يف سبتمبر 2017. 
وقبل انضمامه إلى بنك مصر، تقلد منصب نائب رئيس تنفيذي 
للبنك األهلي املصري، الذي يعد واحًدا من أهم وأكبر البنوك يف 
مصر يف أغسطس 2013، حيث كان مسئوالً عن األقسام املصرفية 
املشتركة،  والقروض  الشركات  تتضمن:  والتي  اليومية  التجارية 
املصرفية،  والتجزئة  واخلزانة،  اخلارجية  والشئون  واالستثمار، 
والفروع. كما كان مسئوالً عن إدارة محفظة قروض بلغت قيمتها 
تولى  ذلك  إلى  وباإلضافة  مصري،  جنيه  مليار   490 من  أكثر 
السيد/ منتصر مهمة اإلشراف أيًضا على املوارد البشرية، وخدمة 
العمالء، وضمان اجلودة، وإدارة املشروعات، واألبحاث، وقد سبق 
والتدقيق،  والعمليات،  املخاطر،  أقسام  على  اإلشراف  توليه  ذلك 

وتكنولوجيا املعلومات، والدعم اإلداري بالبنك األهلي املصري. 
وكان قبل ذلك قد شغل أيًضا منصب رئيس أول مجموعة االئتمان 
املصريف للشركات والقروض املشتركة وعضو مجلس إدارة البنك األهلي املصري يف عام 2008، حيث كان مسئوالً 
عن اإلشراف على وإدارة املحفظة االئتمانية املباشرة وغير املباشرة، والتي تخطى حجمها 465 مليار جنيه مصري 

يف ذلك الوقت. 
ويعد السيد/ منتصر ممثالً عن البنك األهلي املصري يف مجالس إدارات العديد من الشركات التي تعمل يف مجاالت 

البترول والتشييد والطيران، باإلضافة إلى الشركات املالية التابعة للبنك يف مصر وأوروبا. 
الدراسات  يف  عليا  دراسات  ودبلوم   ،1977 عام  شمس  عني  جامعة  من  التجارة  بكالوريوس  على  منتصر  وحصل 

املصرفية من جامعة عني شمس عام 1998.

تكليفات أخرى حالية:-
-عضو مجلس إدارة شركة املقاولون العرب.

-عضو مجلس إدارة شركة مصر كابيتال لالستثمارات.
-عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للمالحة اجلوية التابعة للشركة القابضة للمطارات واملالحة اجلوية.

-عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للطرق والكباري.
-عضو اجلمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

-عضو مجلس إدارة األكادميية املصرية لعلوم الطيران. 

اللجان:
)جلنة املراجعة، واللجنة العليا للمخاطر، وجلنة احلوكمة، وجلنة املرتبات واملكافأت(.

األستاذ/ محمــود منتصــر إبراهيـــــم السيــد

عضو مجلس اإلدارة

الدماطــــي سهــــر  األستاذة/ 

نائب رئيس مجلس اإلدارة
متتلك األستاذة/ سهــــر الدماطــــي خبرة متتد ألكثر من 30 عاًما 
يف العمل املصريف، شغلت خاللها عدًدا من املناصب الرفيعة يف 
مؤسسات مالية محلية ودولية،  وكانت قد بدأت مشوارها املهنى 
انتقلت  ثم  الدولي  النقد  بصندوق  املالية  السياسة  يف  كباحث 
إلى البنك الدولي بالواليات املتحدة األمريكية، وتولت بعد ذلك 
منصب كبير محللى االئتمان ومسئولة التسويق بالبنك التجارى 

الدولى.
املحافظ  وإدارة  االئتمان  قسم  رئيس  منصب  تقلدت  ثم 
العربي  للبنك  الحًقا  وانتقلت  للتنمية،  االجتماعى  بالصندوق 
والفروع  املخاطر  إدارة  برئاسة  قامت  حيث  الدولي  اإلفريقي 
جاء  بالبنك،  إدارة  مجلس  كعضو  منصبها  بجانب  اخلارجية 
من خالل  بالبنوك  االئتمان  بتدريس  قيامها  مع  بالتزامن  ذلك 
اجلامعه األمريكية واملعهد املصرفى املصرى، كما تقلدت عدًدا 
من املناصب خالل تلك الفترة، حيث كانت عضو مجلس إدارة 
شركة شويبس للمشروبات الغازية والشركة املصرية لالستعالم 

. I-Score االئتمانى
بعد ذلك، تقلدت األستاذة/ الدماطــــي منصب الرئيس التنفيذى 
للمخاطر وعضو مجلس إدارة بنك HSBC ملدة استمرت ألكثر 
من عشر سنوات، ومنه انتقلت لبنك اإلمارات دبي الوطني كنائب 
مجلس  وعضو  للمخاطر  التنفيذي  والرئيس  املنتدب  العضو 

ومجلس  لوسنت  ألكاتيل  إدارة  مجلس  وعضو  دوارف  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  منصب  شغلت  كما  اإلدارة، 
األعمال املصري اإلماراتي. 

وتشغل حالًيا األستاذة/ الدماطــــي منصب عضو مجلس إدارة بنك مصر لبنان. 

تكليفات أخرى حالية:-
-عضو مجلس إدارة شركة هليوبوليس لإلسكان والتعمير.

-عضو مجلس إدارة مركز اإلعالم العربي.
-عضو مجلس إدارة شركة رمسيس إلدارة املشروعات الزراعية.

-أستاذة باجلامعة األمريكية بالقاهرة.
-عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للتأجير التمويلي )إنكوليس(.

-عضو مجلس إدارة شركة مصر كابيتال لالستثمارات.

اللجان:
)اللجنة املعلوماتية، واللجنة العليا لالستثمار، واللجنة التنفيذية، واللجنة العليا لالئتمان، وجلنة إدارة األصول 
املال   رأس  لكفاية  الداخلى  التقييم  وجلنة   ،CRC الهيكلة وإعادة  للتطوير  العليا  واللجنة   ،ALCO واخلصوم
ICAAP، واللجنة العليا للموارد البشرية، وجلنة إدارة األزمات والطوارئ، وجلنة إجراء مقابلة مع املرشحني 
التظلمات من اجلزاءات  العقارية، وجلنة  والتصرف يف األصول  العليا، وجلنة استغالل  اإلدارة  لشغل وظائف 

والتقارير السنوية، وجلنة التكنولوجيا، وجلنة الشئون اإلدارية، وجلنة التسويات(.
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د. ريهــام مصطفــى هي أستاذة ريادة األعمال، وبدأت مسيرتها 
املهنية كمعيدة، ثم كمــــدرس مســـــاعد بقسم إدارة األعمال بكلية 
السياسة  مجالي  يف  متخصصة  وهي  حلوان،  بجامعة  التجارة 

العامة وريادة األعمال.
العامة  السياسة  يف  الدكتوراه  درجة  على  ريهــام  د.  حصلت 
وكان   ،2015 عام  بنيويورك  سكول  نيو  جامعة  من  واحلضرية 
البيئة املؤسسية لريادة األعمال: دراسة  الرسالة »تقييم  عنوان 

وطنية شاملة عن البلدان العربية«.
 وكانت قبل ذلك قد حصلت على درجة املاجستير يف الدراسات 
األمريكية،  املتحدة  بالواليات  كونيتيكت  جامعة  من  الدولية 
وقائدة«،  أعمال  كرائدة  املصرية  »املرأة  الرسالة:  عنوان  وكان 
االستراتيجية  اإلدارة  يف  املاجستير  درجة  على  حصلت  كما 
والتسويقية، وكان عنوان الرسالة: »تقييم مدى تنافسية قطاعي 
املنسوجات واملالبس اجلاهزة يف ظل اتفاقيات حترير التجارة«، 
مجاالت  عدة  على  ودراساتها  ريهــام  الدكتورة/  أبحاث  تشتمل 
االستراتيجية  واإلدارة  العامة،  والسياسة  األعمال،  ريادة  مثل: 
)االستراتيجيات التنافسية(، واإلدارة يف اقتصاديات الدول التي 

متر بفترات انتقالية.  

 
تكليفات أخرى حالية:-

 -عضو مجلس إدارة مجلس البحوث االقتصادية واإلدارية. 
-عضو مجلس إدارة أكادميية البحوث العلمية والتكنولوجية.

-عضو مجلس إدارة جلنة تنمية قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وزارة التعليم العالي. 

اللجان:
)جلنة املراجعة، وجلنة احلوكمة، اللجنة املعلوماتية، وجلنة املرتبات واملكافأت(.

األستاذة الدكتورة/ ريهــام مصطفــى حســن مصطفـي 

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ/ أحمــد عــالء الديــن علــى اجلنــدي 

عضو مجلس اإلدارة
مجال  يف  كمحلل  املهنية  مسيرته  اجلندي  أحمــد  السيد/  بدأ 
عام  القاهرة  يف  الدولي  البنك  مبكتب  واالقتصاد  البحوث 
2002، وانتقل للعمل لدى املجموعة املالية هيرميس عام 2004 
تدرج  ثم  االكتتابات،  وتغطية  الترويج  لقسم  أول  مالي  كمحلل 
االكتتابات  الترويج وتغطية  الرئيس لقسم  نائب  ليشغل منصب 
الترويج  املنتدب لقسم  العضو  منصب  تولى  ثم  عام 2008، 

وتغطية االكتتابات يف الفترة ما بني 2012 حتى 2016.
نشاط  توسيع  على  اجلندي  السيد/  عمل  الفترة،  تلك  خالل 
اإلقليمي،  املستوى  على  االكتتابات  وتغطية  الترويج  قسم 
واالستحواذ  الدمج  صفقات  من  العديد  إمتام  على  واإلشراف 
اإلقليمية تشمل صفقة  الطروحات  العديد من  البارزة، وكذلك 
الطرح العام ملجموعة إعمار مولز، والطرح العام لشركة إيديتا 
آند  باركس  دبي  لشركة  العام  والطرح  الغذائية،  للصناعات 
والطرح  لإلنشاء،  أوراسكوم  لشركة  العام  والطرح  ريزورتس، 
إعمار  لشركة  العام  والطرح  لألسمنت،  العربية  لشركة  العام 
مصر، والطرح العام لشركة دومتي، وساهم بذلك يف قيادة فريق 
الترويج وتغطية االكتتاب إلى صدارة تصنيف »تومسون رويترز« 

لصفقات أسواق املال مبنطقة الشرق األوسط يف عام 2015. 
 TCV شركة  مؤسس  شريك  منصب  تولى   ،2016 يونيو  يف  
رأس  قيادة منو  عن  مسئوالً  كان  لالستثمار، حيث   Holding
مال الشركات الصغيرة واملتوسطة الواعدة والناجحة يف مصر. 

حصل السيد/ اجلندي على شهادة البكالوريوس يف إدارة األعمال واالقتصاد من اجلامعة األمريكية عام 2002، 
وعلى درجة املاجستير يف العلوم املالية واملحاسبة من كلية لندن لالقتصاد عام 2004. 

تكليفات أخرى حالية:-
 -عضو مجلس إدارة شركة مصر كابيتال لالستثمارات.

-عضو مجلس إدارة غير تنفيذي لشركة راية خلدمات مراكز االتصاالت.

اللجان:
)جلنة املراجعة، واللجنة العليا للمخاطر، وجلنة االستثمار(.
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اهلل جــاد  شحــاتة  العزيــز  عبد  تامـر  األستاذ/ 

عضو مجلس اإلدارة
بدأ السيد/ تامـر جاد اهلل مسيرته املهنية مبركز املعلومات واتخاذ 
القرار التابع ملجلس الوزراء كمهندس نظم ومنسق برمجيات عام 
1992 ثم انتقل ملركز املعلومات واتخاذ القرار التابع ملجلس الوزراء 

كمهندس نظم ومنسق برمجيات عام 1993.
يف 1996، انضم لشركة جيجا نت مصر، حيث عمل كمدير مبيعات 
بوحدة األعمال التجارية على اإلنترنت، ثم انتقل للعمل بشركة مينا 
وظيفًيا  وتدرج  عام 1999،  تطويراألعمال  كمدير  لالتصاالت  نت 

حتى شغل منصب مدير عام الشركة عام 2001.
بعد ذلك، انضم السيد/ جاد اهلل لشركة تي إي داتا كمدير مبيعات 
بالشركة يف  التجاري  القطاع  رئيس  تولى منصب  ثم  عام 2004، 
الفترة  وذلك خالل  للشركة  التنفيذي  الرئيس  منصب  ثم   ،2005
من أغسطس 2008 وحتى مارس 2016، ليشغل بعد ذلك منصب 
من  الفترة  خالل  لالتصاالت  املصرية  للشركة  التنفيذي  الرئيس 

مارس 2016 وحتى إبريل 2017.
حصل السيد/ جاد اهلل على بكالوريوس يف هندسة اإللكترونيات 
على  حصل  كما   ،1992 عام  القاهرة  جامعة  من  واالتصاالت 
ماجيستير يف إدارة األعمال من جامعة ماستريخت لإلدارة بهولندا 

يف أكتوبر 1996.

 
تكليفات أخرى حالية:-

 -عضو مجلس إدارة شركة مصر كابيتال لالستثمارات.
-عضو مجلس إدارة شركة مواصالت مصر. 

-عضو مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومبانى.

اللجان:
)اللجنة املعلوماتية، واللجنة العليا للمخاطر، وجلنة املرتبات واملكافأت، وجلنة احلوكمة(.
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تتمتع األستاذة/ مها هبة عنايت اهلل بخبرة متنوعة تصل إلى 34 
عاًما يف القطاع املصريف. 

انضمت األستاذة/ مها هبة لبنك مصر يف سبتمبر 2010، ثم 
بني  ما  الفترة  تنفيذي خالل  إدارة  تولت منصب عضو مجلس 

يناير 2014 حتى سبتمبر 2017.
بعد تخرجها يف اجلامعة األمريكية بالقاهرة عام 1982، بدأت 
الدولي  التجاري  )البنك  األهلي  تشيس  بنك  يف  املهنية  حياتها 
عدة  فيه  تقريًبا، شغلت  عاًما   26 ملدة  به  عملت  حالًيا(، حيث 
الفروع، وقطاع  وإدارة  الشركات،  ائتمان  مناصب يف قطاعات: 

املشروعات الصغيرة واملتوسطة. 

وهي حالًيا تشرف على اإلدارات التالية:-
- االستراتيجية وإدارة التغيير.

- احلوكمة وااللتزام.
- إدارة املشروعات واستمرارية األعمال.

- تطوير األعمال ودعم التسويق.
- معايير اخلدمة وجودة األداء.

- العالقات احلكومية.
اختيرت األستاذة/ مها عنايت اهلل ضمن قائمة أفضل 100 سيدة أعمال يف العالم العربي من قبل مجلة فوربس 
الشرق األوسط لعام 2017، وقد أكملت خبرتها املهنية بعدة برامج تدريبية مكثفة وقامت بجوالت دراسية مع 

مؤسسات دولية معروفة.

تكليفات أخرى حالية:-
 -عضو مجلس إدارة شركة مصر كابيتال لالستثمارات.

-عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق. 

اللجان:
األصول  إدارة  وجلنة   ،CRC الهيكلة  وإعادة  للتطوير  العليا  واللجنة  املعلوماتية،  واللجنة  التنفيذية،  )اللجنة 
واخلصوم ALCO، وجلنة إدارة األزمات والطوارئ، وجلنة التكنولوجيا، وجلنة مراجعة وتعديل تعريفة أسعار 

اخلدمات املصرفية(.

األستاذة/ مها هبة عنايت اهلل
والتطوير االستراتيجية  قطاع  رئيس 

األستاذ/ عفت إسحاق
واملراسلني رئيس قطاع األموال 

مت تعيني السيد/ عفت إسحاق رئيًسا لقطاع األموال واملراسلني 
يف 2004، وكان قد عمل يف بنك مصر لفترة تصل إلى أكثر من 
35 عاًما، وكان قد سبق له أن شغل منصب عضو مجلس إدارة 
بنك مصر – أوروبا GmbH، والبنك املصري لتنمية الصادرات، 

وشركة املالحة الوطنية. 
كما يشغل السيد/ إسحاق حالًيا منصب عضو مجلس إدارة بنك 

مصر لبنان. 

اللجان:
األصول  إدارة  وجلنة  االستثمار،  وجلنة  التنفيذية،  )اللجنة 
الهيكلة  وإعادة  للتطوير  العليا  واللجنة   ،  ALCO واخلصوم 
مقابلة  إجراء  وجلنة  والطوارئ،  األزمات  إدارة  وجلنة   ،  CRC
استغالل  وجلنة  العليا،  اإلدارة  وظائف  لشغل  املرشحني  مع 
بنك  فروع  أداء  متابعة  وجلنة  العقارية،  األصول  يف  والتصرف 
مصر باخلارج، وجلنة مراجعة وتعديل تعريفة أسعار اخلدمات 

املصرفية، وجلنة االطالع على أدلة التعليمات(.
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يتمتع السيد/ عادل محمد فوزي بخبرة واسعة يف شتى مجاالت 
القطاع املصريف يف مصر واخلليج، يصل مجموعها إلى أكثر من 
37 عاًما، حيث عمل يف بنك الرياض باململكة العربية السعودية 

خالل الفترة ما بني 1992 حتى 1998. 
بنك مصر يف 1982، شغل فيه عدة مناصب منها:  إلى  انضم 
نائب مدير عام االئتمان واملخاطر بقطاع التجزئة املصرفية يف 

2008، ومدير عام منطقة فروع غرب القاهرة يف 2011. 
يشغل السيد/ فوزي حالًيا منصب رئيس قطاع املناطق والفروع  
منذ 2013، باإلضافة إلى منصب رئيس مجلس إدارة صندوق 
تأمينات ومعاشات موظفي بنك مصر، كما يعد محاضًرا معتمًدا 

يف مصر واخلليج. 

تكليفات أخرى حالية:-
 -عضو مجلس إدارة الشركة املصرية للتأمني التكافلي. 

اللجان:
)جلنة إدارة األصول واخلصوم ALCO، وجلنة FATCA، اللجنة 
وجلنة  البيع،  ومنافذ  الفروع  وانتشار  تطوير  وجلنة  التنفيذية، 
إدارة األزمات والطوارئ، وجلنة إجراء املقابالت الشخصية مع 

وظائف  لشغل  املرشحني  مع  املقابلة  إجراء  وجلنة  التخصصية/اإلدارة(،  )اإلدارة  مبستوى  للترقية  املرشحني 
اإلدارة العليا، وجلنة إعادة املقابالت، وجلنة مراجعة وتعديل تعريفة أسعار اخلدمات املصرفية(.

األستاذ/ عادل محمد فوزي
والفروع  املناطق  رئيس قطاع 

األستاذ/ عبد الرؤوف حسني
املركزية العمليات  قطاع  رئيس 

مت تعيني السيد/ عبد الرؤوف حسني مديًرا عاًما لقطاع عمليات 
التجزئة املصرفية يف يونيو 2009، ثم تولى منصب رئيس قطاع 

العمليات املركزية يف فبراير 2017. 
عاًما   33 من  ألكثر  متتد  واسعة  بخبرة  حسني  السيد/  يتمتع 
يف األعمال والعمليات والتكنولوجيا املصرفية واملدفوعات، وقبل 
املهمة يف  املناصب  من  العديد  تقلد  بنك مصر،  إلى  انضمامه 
عدة بنوك ومؤسسات إقليمية ودولية رائدة مثل: البنك األهلي 
العاملية، حيث  ماستركارد  ومنظمة  بنك مصر  وسيتي  التجاري 
تولى مناصب تتمثل يف رئيس العمليات والتكنولوجيا املصرفية، 
ومدير  املصرفية،  التجزئة  مجموعة  ورئيس  العمليات،  ومدير 

أعمال البطاقات. 
حصل السيد/ حسني على درجة البكالوريوس يف إدارة األعمال 
يف  معتمًدا  خبيًرا  يعد  أنه  كما  التنفيذية،  اإلدارة  يف  ودبلومة 

مجال إدارة العمليات. 

تكليفات أخرى حالية:-
 -عضو مجلس إدارة شركة فوري بلس.

اللجان:
التنفيذية، وجلنة التكنولوجيا، وجلنة متابعة أداء فروع بنك مصر باخلارج، وجلنة االطالع على أدلة  )اللجنة 

التعليمات، وجلنة تسوية املديونيات املحولة قضايا)األولى والثانية((.
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 2009 بنك مصر يف  إلى  العبادي  عامر محمد  السيد/  انضم 
كرئيس جهاز التفتيش. 

عاًما   20 ملدة  عمله  باخلارج  السابقة  املصرفية  وتشمل خبرته 
)1989-2009( يف البنك السعودي الفرنسي يف الرياض، حيث 
شغل منصب رئيس إدارة معاجلة الديون، ثم منصب رئيس إدارة 

التحكم يف مخاطر االئتمان. 
ويف عام 1988، التحق بالعمل بالشركة املصرفية العربية الدولية 

كرئيس لقسم االئتمان يف فرعها مبدينة اإلسكندرية.
أوف  بنك  يف   1979 عام  املصريف  عمله  العبادي  السيد/  بدأ 
أمريكا مبدينة اإلسكندرية حتى بداية 1988 وتدرج وظيفًيا حتى 

شغل منصب مدير أول لقسم االئتمان. 
وخالل الفترة ما بني 1998 و2001 اكتسب خبرة أكادميية مهمة 
من خالل التحاقه بعدد من الدورات التدريبية املختلفة يف مجال 

إدارة األعمال يف مركز اإلدارة األوروبي MCE يف بروكسل.

اللجان:
.)ICAAP  جلنة التقييم الداخلى لكفاية رأس املال(

العبادي محمد  عامر  األستاذ/ 
التفتيش جهاز  رئيس 

إبراهيم أحمد  األستاذ/ 
رئيس قطاع معاجلة الديون واالستثمارات اخلاصة

الديون  لقطاع معاجلة  رئيسا  إبراهيم  السيد/ أحمد  تعيني  مت 
شغل  مصر  بنك  إلى  انضمامه  وقبل  اخلاصة،  واالستثمارات 
السيد/ إبراهيم منصب رئيس قطاع معاجلة الديون – مبجموعة 

املخاطر بالبنك األهلى سوسيتيه جنرال - مصر.
 33 من  أكثر  إلى  تصل  واسعة  بخبرة  إبراهيم  السيد/  يتمتع 
عاًما يف املجال املصريف يف العديد من املجاالت، منها التجزئة 
ومخاطر  الشركات،  وائتمان  والتسويق،  والفروع  املصرفية، 

االئتمان، ومعاجلة الديون املتعثرة.
وقد حصل على بكالوريوس كلية التجارة من جامعة القاهرة عام 

.1984
 

تكليفات أخرى حالية:-
 -عضو مجلس إدارة شركة الصاحلية لالستثمار والتنمية. 

اللجان:
ومتابعة  مراقبة  وجلنة  التسويات،  وجلنة  التنفيذية،  )اللجنة 

االئتمان، وجلنة استغالل والتصرف يف األصول العقارية(.
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ُعني السيد/  فريد زعلوك رئيًسا لقطاع املعلومات ببنك مصر 
يف يناير2016. 

تكنولوجيا  قطاع  استشاري  منصب  شغل  تقلده  ذلك  سبق 
حتديث  برنامج  عن  مسئوالً  كان  حيث  واالتصاالت،  املعلومات 

التكنولوجيا بالبنك.
وقد جنح السيد/  زعلوك يف اإلشراف على تنفيذ شبكة نقل 
تكنولوجيا  وإدخال   ، ببنك مصر عام 2003  املوحدة  املعلومات 
فروع  بجميع  تطبيقها  وتعميم  مصر  ببنك   IP Telephone
ووحدات البنك املنتشرة بأنحاء اجلمهورية، و تطبيق مشروع ال 
لبنك مصر يف جميع  املوحدة  الشبكة  Flex-cube من خالل 
احلاسب  مركزي  تطوير  على  اإلشراف  إلى  باإلضافة  الفروع، 

اآللي الرئيسي والبديل بالبنك. 
ويف عام 2010 ، حصل السيد/ زعلوك على شهادة عضو مجلس 
إدارة محترف من مركز املديرين املصري، كما حاز على جائزة 
أفضل مشروع طرح ببنك مصر يف عام 2000 وهو تصميم البنية 
املركزي كأفضل  البنك  لبنك مصر، وجائزة  الرقمية  األساسية 
مشارك يف البرنامج التدريبي اخلاص مبهارات اإلدارة وأساليبها 
يف عام 1999، وجوائز ابتكار يف عامي 1989 و 1993 لتطوير 
مهندس  شهادة  على  أيًضا  كما حصل  بالبنك،  األعمال  خطط 

استشاري يف مجال نظم املعلومات يف عام 2003. 
يف عام 2017، ُمنح شهادة تقدير عن أدائه وإسهاماته القيمة يف تصميم نظام آلي إلدارة قطاع الشركات الصغيرة 

واملتوسطة.
وقد حصل السيد/ زعلوك على بكالوريوس هندسة من جامعة عني شمس عام 1981. 

تكليفات أخرى حالية:-
 -عضو مجلس إدارة شركة املستقبل للتنمية العمرانية.  

اللجان:
)اللجنة التنفيذية، وجلنة إدارة األصول واخلصوم ALCO ، اللجنة املعلوماتية، وجلنة التكنولوجيا، وجلنة إدارة 

األزمات والطوارئ، وجلنة متابعة أداء فروع بنك مصر باخلارج(.

األستاذ/  فريد زعلوك
املعلومات قطاع  رئيس 

اجلولي  فاطمة  الدكتورة/  األستاذة 
املؤسسة اتصاالت  رئيس قطاع 

املؤسسة  اتصاالت  قطاع  كرئيس  اجلولي  فاطمة  د.  تعيني  مت 
ببنك مصر يف عام 2006. 

تتمتع د. فاطمة بخبرة تزيد على 20 عاًما يف مجاالت التسويق، 
والعالقات العامة، واتصاالت املؤسسة، واإلدارة.  

إلى بنك مصر، شغلت د. فاطمة عدة مناصب  قبل انضمامها 
إدارية يف عدة مجاالت، مثل مجال الصناعات الدوائية واملجال 
قطاع  رئيس  منصب  سابًقا  تقلدت  كما  واالتصاالت،  املصريف 
جنرال  سوسيتيه  األهلى  بالبنك  املؤسسة  واتصاالت  التسويق 
والبنك املصري الدولي، ومنصب مدير قطاع اتصاالت التسويق 

يف شركة نوفارتس السويسرية. 
تتمتع بخبرة يف شركات رائدة مثل شركة بريستول-مايرز  كما 

سكويب، وشركة راية.
الذاتية،  والتنمية  التدريب  برامج  من  العديد  يف  شاركت  وقد 
باإلضافة إلى حصولها على درجة ماجستير إدارة األعمال يف 
إدارة األعمال والتسويق يف عام 2005، وماجستير يف اتصاالت 
كلية  من  األعمال  إدارة  يف  ودكتوراه   ،2009 عام  املؤسسة 

ماستريخت لإلدارة عام 2013 .

تكليفات أخرى حالية:-
 -عضو مجلس إدارة مدينة اإلنتاج اإلعالمى. 

-عضو مجلس إدارة مؤسسة بنك مصر لتنمية املجتمع. 

اللجان:
)جلنة إدارة األزمات والطوارئ، وجلنة مقابالت املتقدمني اجلدد)من العاملني ببنك مصر((.
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املصرفية  التجزئة  لقطاع  رئيًسا  درة  إيهاب  السيد/  تعيني  مت 
يف بنك مصر يف فبراير 2017، ليكون مسؤوالً عن أداء البنك 
املصرفية  واخلدمات  املنتجات  من  كبيرة  ملجموعة  وتقدميه 
لألفراد والتركيز على تطبيق التكنولوجيا احلديثة واالجتاهات 
واملعامالت  اإللكتروني  الدفع  وقنوات  الرقمية  املصرفية 
مصر  بنك  استراتيجية  يقود  أنه  كما  اإللكترونية،  املصرفية 
لقطاعات التجزئة املصرفية من أجل حتقيق أفضل قيمة ممكنة 
للعمالء وألصحاب املصلحة بالبنك وحتقيق منو يف حجم أعمال 

البنك على مستوى السوق. 
قبل انضمامه إلى بنك مصر، تقلد السيد/ درة منصب رئيس 
قطاع التجزئة املصرفية يف بنك عودة – مصر، حيث عمل على 
تقدمي خدمات  ليتضمن  للبنك  املصرفية  التجزئة  ذراع  تشكيل 
بنك عودة برمييير Audi Première ومنوذج حتسني تشغيل 

الفروع.
يف عام 2008 انضم السيد/ درة الى بنك باركليز ليتقلد منصب 
مدير مجموعات مسئول عن إدارة منطقة تضم 15 فرًعا متثل 

50% من محفظة التزامات البنك.
قضى السيد/ درة ثمانية أعوام بسيتى بنك بدأ من عام 2001  
العديد من املناصب بدًءا مبدير مبيعات قروض  حيث تدرج يف 

السيارات ثم مدير منتج قروض السيارات باإلضافة الى املبيعات مرورًا مبدير فرع ثم مدير منطقة فروع.
التجزئة  مجال  الشهادات يف  من  عدد  على  فيها  وحصل  التدريبية  الدورات  من  العديد  أيًضا يف  كما شارك 
ودبلومة  املصري،  املصريف  املعهد  من  معتمد  مدرب  احلصر: شهادة  وليس  املثال  سبيل  على  منها  املصرفية، 
مصرفية من جامعة ويسكونسن-ماديسون بالواليات املتحدة األمريكية يف عام 2016، باإلضافة إلى حصوله على 

 .OUDA ماجستير إدارة األعمال من الوحدة التنفيذية للمعونة اإلمنائية

تكليفات أخرى حالية:-
 -عضو مجلس إدارة شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي.  

اللجان:
)اللجنة التنفيذية، وجلنة إدارة األصول واخلصوم ALCO ، وجلنة تطوير وانتشار الفروع ومنافذ البيع، وجلنة 

التكنولوجيا، وجلنة مراجعة وتعديل تعريفة أسعار اخلدمات املصرفية، وجلنة الشئون اإلدارية(.

األستاذ/ إيهاب درة 
املصرفية التجزئة  قطاع  رئيس 

األستاذ/ حسن صالح الدين اجلزيري
القانونية  الشئون  قطاع  رئيس 

يعمل السيد/ حسن صالح الدين اجلزيري رئيًسا لقطاع الشئون 
القانونية، انضم إلى بنك مصر يف عام 1979. 

من  يقرب  ملا  متتد  واسعة  بخبرة  اجلزيري  األستاذ/  يتمتع 
األربعني سنة يف كافة األعمال القانونية.

تكليفات أخرى حالية:-
 -عضو مجلس إدارة شركة مصر لالستثمار.  

للمنطقة  الرئيسية  التنمية  شركة  إدارة  مجلس  عضو   -
االقتصادية – شمال غرب خليج السويس.  

اللجان:
للموارد  العليا  واللجنة  التسويات،  وجلنة  التنفيذية،  )اللجنة 
األزمات  إدارة  وجلنة  الطبية،  اخلدمات  وجلنة  البشرية، 

والطوارئ، وجلنة االطالع على أدلة التعليمات(.
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البشرية  املوارد  لقطاع  رئيًسا  يحيى  محمد  السيد/  تعيني  مت 
املواهب  استقطاب  يف  واسعة  بخبرة  يتمتع  حيث  والتدريب، 
وتعليم  املوظفني  وعالقات  األداء  وإدارة  الوظيفي  واإلحالل 
واالستحقاقات،  التعويضات  إلى  باإلضافة  املوظفني،  وتطوير 
كما أن السيد/ يحيى مسئول عن إعادة هيكلة أهداف وغايات 
أهداف  مع  لتتماشى  بنجاح  مصر  ببنك  البشرية  املوارد  قسم 

وغايات البنك.
البشرية ألكثر من   املوارد  إدارة  الواسعة يف مجال  متتد خبرته 
38 عاًما، وتقلد خالل 20 عاًما منها مناصب قيادية، وقد أصبح 
املوارد  إدارة  مجال  يف  متيزه  بفضل  استراتيجًيا  عمل  شريك 

البشرية.

اللجان:
العليا  واللجنة   ،  CRC الهيكلة  وإعادة  للتطوير  العليا  )اللجنة 
الرعاية  وجلنة  الطبية،  اخلدمات  وجلنة  البشرية،  للموارد 
الطبية، وجلنة إدارة األزمات والطوارئ، وجلنة إعادة املقابالت، 
وجلنة إجراء مقابلة مع املرشحني لشغل وظائف اإلدارة العليا(.

يحيى محمد  األستاذ/ 
والتدريب البشرية  املوارد  رئيس قطاع 

حامد محمد  األستاذ/ 
املخاطر قطاع  رئيس 

مت تعيني السيد/ محمد حامد كرئيس قطاع املخاطر يف يناير 
2015، وقبل تقلده لهذا املنصب، شغل عدة مناصب مثل رئيس 
قطاع الصيرفة اإلسالمية، ورئيس اإلدارة املركزية يف الفترة ما 

بني 2007 و 2015 .
قبل انضمامه إلى بنك مصر، قضى 21 عاًما من 1986 حتى 
2007 يف البنك املصري الدولي والبنك األهلي سوسيتيه جنرال،  
تقلد خاللها عدة مناصب قيادية منها مدير أول قسم معاجلة 
الشركات،  ائتمان  إدارة  أول  ومدير  األصول،  وإدارة  الديون 
إلى  باإلضافة  اجلنسيات،  املتعدد  واالستثمار  االئتمان  ومدير 
عدة إدارات مصرفية تشغيلية مختلفة، مثل خطابات الضمان، 
عضًوا  كان  كما  إلخ،   ... اإلذني،  والسند  االئتمان،  وخطابات 

مبجلس إدارة شركة النصر للمسبوكات وشركة آير كايرو.
كما يشغل السيد/ حامد منصب عضو مجلس إدارة بنك مصر 

.GmbH أوروبا –
وقد حصل على درجة ماجستير إدارة األعمال يف مجال اإلدارة 
املالية من جامعة سيتي بسياتل يف واشنطن، بالواليات املتحدة 

األمريكية.

تكليفات أخرى حالية:-
 -عضو مجلس إدارة شركة املستقبل للتنمية العمرانية.  
-عضو مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع األسمدة.  

اللجان:
للمخاطر، وجلنة االستثمار، وجلنة  العليا  واللجنة  العليا لالئتمان،  واللجنة  املراجعة،  التنفيذية، جلنة  )اللجنة 
احلوكمة، واللجنة املعلوماتية، وجلنة إدارة األصول واخلصوم ALCO ، وجلنة FATCA، وجلنة التقييم الداخلى 
لكفاية رأس املال  ICAAP، وجلنة متابعة أداء فروع بنك مصر باخلارج، وجلنة إدارة األزمات والطوارئ، وجلنة 

االئتمان الرئيسية، وجلنة مراقبة ومتابعة االئتمان(.
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مت تعيني السيد/ شهاب زيدان كرئيس قطاع املنتجات املصرفية 
للشركات واملؤسسات املالية ببنك مصر يف أكتوبر 2017.  

خاللها  تقلّد  عاًما   18 على  تزيد  بخبرة  زيدان  السيد/  يتمتع 
العمليات  أقسام  يف  املصرفية  اإلدارية  املناصب  من  العديد 
املصرفية  واملنتجات  والشركات  املالية  واملؤسسات  املصرفية 

للشركات. 
بدأ السيد/ زيدان عمله املصريف عام 2000 مع البنك التجاري 
الدولي، وانتقل بعد ذلك إلى البنك العربي اإلفريقي الدولي يف 
عام 2004، ثم عمل بعد ذلك يف بنك باركليز يف الفترة ما بني 
2007 حتى 2017، وأصبح رئيًسا للمنتجات املصرفية للشركات 

واملؤسسات املالية بالبنك يف مصر من 2014 حتى 2017.   
وقد حصل على بكالوريوس التجارة وإدارة األعمال من جامعة 
حلوان، كما درس إدارة أعمال باجلامعة األمريكية يف القاهرة يف 
عام 2000 وحصل على درجة املاجستير يف إدارة األعمال من 
زيدان  السيد/  الفرنسية إسلسكا، كما حصل  مدرسة األعمال 
املثال  منها على سبيل  املتخصصة،  الشهادات  العديد من  على 
وليس احلصر: شهادة إخصائي اعتمادات مستندية معتمد من 
كلية العلوم املالية ifs بلندن وغرفة التجارة الدولية، وشهادة يف 

اإلقراض التجاري من كلية العلوم املالية ifs بلندن. 

تكليفات أخرى حالية:-
 -عضو مجلس إدارة شركة بنك مصر للتمويل التأجيري.   

اللجان:
وتعديل  مراجعة  وجلنة  لالئتمان،  العليا  واللجنة   ،ALCO واخلصوم األصول  إدارة  وجلنة  التنفيذية،  )اللجنة 

تعريفة أسعار اخلدمات املصرفية، وجلنة مقابلة املتقدمني اجلدد)من العاملني ببنك مصر((. 

األستاذ/ شهاب زيدان
املالية واملؤسسات  للشركات  املصرفية  املنتجات  قطاع  رئيس 

يونس محمد  األستاذ/ 
املشتركة والقروض  الشركات  ائتمان  رئيس قطاع 

يتمتع السيد/ محمد يونس بخبرة واسعة تزيد على 24 عاًما يف 
املجال املصريف، ويعتبر أحد املؤسسني الرئيسيني إلعادة هيكلة 
األهلي  البنك  مع  اندماجه  قبل  الدولي  املصري  البنك  ائتمان 

سوسيتيه جنرال.
املصريف  املجال  يف  حافالً  وسجالً  واسعة  خبرة  لديه  أن  كما 
)منها  بنجاح  بارزة  وإدارة صفقات  بتنفيذ  قام  للشركات، حيث 
صفقات متويل املشروعات وبرامج التمويل الهيكلية( يف معظم 
قطاعات السوق املصرية، مبا يف ذلك البترول والغاز واألسمدة 

ومواد البناء والبتروكيماويات والطيران واالتصاالت.
 كما أنه شغل منصب رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض 
قوية يف  الفترة أسس مكانة  تلك  املشتركة منذ 2010، وخالل 
كل قطاع تقريًبا خالل هذه الفترة مما كان له تأثير كبير على 
الشركات  أداء  محفظة  إدارة  عن  مسئول  أنه  كما  البنك،  أداء 
الكبيرة يف بنك مصر والتي تضاعفت قيمتها ألكثر من %360 

منذ ديسمبر 2010. 
بنك  العاملية  بلومبرج  وكالة  املتميز، صنفت  األداء  وبفضل هذا 
حصل  كما  املشتركة،  القروض  ترتيب  يف  بنك  كأفضل  مصر 
القروض  وترتيب  وإدارة  تسويق  يف  الثاني  املركز  على  البنك 
اإلفريقية يف  القارة  مستوي  على  املشروعات  ومتويل  املشتركة 
سبتمبر 2017. باإلضافة إلى ذلك، واصل البنك حصوله على 
مراكز متقدمة وفًقا لتصنيف وكالة بلومبرج منذ بداية 2015، وخالل هذه الفترة أعلنت بعض املؤسسات الدولية 

ثماني صفقات للبنك بأنها صفقة العام وذلك ألعوام 2010 و2012 و2015 و2016. 
كما حصل بنك مصر على ثالث جوائز من مجلة EMEA Finance كأفضل بنك يف ترتيب القروض املشتركة 

لعام 2015 وأفضل بنك يف متويل املشروعات يف إفريقيا لعامي 2015 و2016. 
يشغل السيد/ يونس أيًضا حالًيا منصب عضو مجلس إدارة ورئيس جلنة املخاطر ببنك مصر لبنان. 

تكليفات أخرى حالية:-
 -عضو مجلس إدارة شركة العز لصناعة الصلب املسطح.   

اللجان:
واخلصوم  األصول  إدارة  وجلنة  االئتمان،  ومتابعة  مراقبة  وجلنة  لالئتمان،  العليا  واللجنة  التنفيذية،  )اللجنة 

ALCO ، وجلنة إدارة األزمات والطوارئ(.
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مت تعيني السيد/ شريف سامي عجيب رئيًسا للقطاع املالي يف 
عام 2009 ، وقبل انضمامه إلى بنك مصر يف عام 2009 تقلد 
واإلدارة  التمويل  مجال  يف  عليا  مناصب  عدة  عجيب  السيد/ 
والعمليات  البشرية  واملوارد  املعلومات  وتكنولوجيا  والتفتيش 
املركزية، كما أنه يتمتع بخبرة واسعة متتد ألكثر من 40 عاًما يف 

املجال املصريف.
األمريكي  املصري  بالبنك  املصريف  عمله  بدأ   1977 عام  ويف 
)كريدي أجريكول - مصر حالًيا(، حيث عمل ملدة 18 عاًما شغل 
العام، ثم شغل  نائب املدير  خاللها عدة مناصب، منها منصب 
ملدة   قطر  يف  الوطني  قطر  لبنك  العام  املدير  مساعد  منصب 

ثمانية أعوام.
مصر  ببنك  املالي  القطاع  عام  ومدير  رئيس  منصب  تقلد  ثم 
الدولي )بنك قطر الوطني حالًيا( ملدة تزيد على عامني، وشغل 
املوحد  اخلزانة  حلساب  املالية  وزير  مستشار  منصب  أيًضا 
لنحو 3 سنوات، وشارك بعدة برامج تدريبية متنوعة يف أوروبا 

والواليات املتحدة األمريكية واخلليج ومصر.
وقد حصل السيد/ عجيب على بكالوريوس يف العلوم التجارية 

واإلدارية. 

تكليفات أخرى حالية:-
 - عضو مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع األسمدة.   
- عضو مجلس إدارة شركة املستقبل للتنمية العمرانية.   

- عضو مجلس إدارة صندوق مصر إسكندرية لالستثمارات املالية.   

اللجان:
)جلنة املراجعة، اللجنة التنفيذية، واللجنة املعلوماتية، وجلنة إدارة األصول واخلصوم ALCO ، واللجنة العليا 
لالستثمار، وجلنة إدارة األزمات والطوارئ، وجلنة استغالل والتصرف يف األصول العقارية، وجلنة متابعة أداء 
فروع بنك مصر باخلارج، وجلنة الشئون اإلدارية، وجلنة الرعاية الطبية، وجلنة التقييم الداخلى لكفاية رأس 

.)ICAAP  املال

األستاذ/ شريف سامي عجيب
املالي القطاع  رئيس 

البحيري  شريف  األستاذ/ 
رئيس قطاع متويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر

متويل  لقطاع  رئيًسا  البحيري  شريف  السيد/  تعيني  مت 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر ببنك مصر يف 

إبريل 2017.  
ميلك السيد/ البحيري خبرة كبيرة متنوعة يف القطاع املصريف 
الصغيرة  املشروعات  ائتمان  قطاعات  يف  عمله  خالل  من 
واملتوسطة والتجزئة املصرفية والتخطيط االستراتيجي وتطوير 

األعمال والتسويق واملنتجات املصرفية والقطاع املالي.
منصب  البحيري  السيد/  شغل  مصر،  بنك  إلى  انضمامه  قبل 
رئيس قطاع األعمال والتجزئة املصرفية ببنك باركليز مصر ملدة 

ثالث سنوات.
وقد التحق السيد/ البحيري للعمل ببنك باركليز مصر يف عام 
والشئون  األعمال  وتطوير  االستراتيجية  إدارة  كمدير   2010
التجارية والتسويق، كما عمل قبل ذلك يف مركز باركليز اإلقليمي 
باإلمارات، حيث قضى خاللها قرابة األربع سنوات شغل فيها 
اإلقليمي  البنك  مركز  من  كل  يف  القيادية  املناصب  من  عدًدا 

لألسواق الناشئة وفرع البنك بروسيا. 
كما شغل عدًدا من املناصب املهمة يف شركة فودافون و املجموعة 
أداء  إدارة  رئيس  منصب  تضمنت  جروب،  سيتي  األمريكية 
بقسم  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  أعمال  ومدير  األعمال 

املعامالت املالية العاملية. 
وقد حصل على شهادة إدارة األعمال من جامعة عني شمس، كما حاز أيًضا على شهادة محلل مالي معتمد.

تكليفات أخرى حالية:-
 - عضو مجلس إدارة الشركة املصرية للتأمني التكافلي ممتلكات ومسئوليات.   

اللجان:
)اللجنة التنفيذية، وجلنة االئتمان الرئيسية، وجلنة تطوير وانتشار الفروع ومنافذ البيع، واللجنة العليا لالئتمان، 

وجلنة مراقبة ومتابعة االئتمان، وجلنة إجراء مقابلة مع املرشحني لشغل وظائف اإلدارة العليا(.
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انضم السيد/ طارق علي إلى بنك مصر يف عام 2009، حيث 
شغل منصب مدير عام إدارة الشئون اإلدارية  ملدة عامني، ويف 
الشئون  قطاع  كرئيس  احلالي  منصبه  إلى  ترقى   2011 عام 

اإلدارية والهندسية.
ويتمتع السيد/ علي بخبرة واسعة تصل إلى 35 عاًما تقريًبا يف 
عدة مجاالت، وقد شغل قبل انضمامه إلى بنك مصر منصب 
رئيًسا  كان  كما  جروب،  أمريكانا  يف  التوريدات  سلسلة  رئيس 

لقطاع العمليات يف شركة كويك تل.
يف  واملواد  املشتريات  قسم  رئيس  منصب  ذلك  قبل  وتقلد 
مستشفيات املغربي، كما شغل عدة مناصب قيادية ملدة 15 عاًما 
يف شركة زيروكس مصر، منها على سبيل املثال وليس احلصر 
مدير ضمان اجلودة، ومدير الشئون اإلدارية والتدريب، ومدير 

اإلنتاج، حتى تقلد أخيًرا منصب رئيس قسم املواد والتصدير.
من  الكهربائية  الهندسة  بكالوريوس يف  درجة  على  وقد حصل 
جامعة عني شمس، وكان من ضمن أوائل الدفعة، حيث حصد 

املركز السادس.

تكليفات أخرى حالية:-
-رئيس مجلس إدارة شركة مصر لالستثمار.  

-عضو مجلس إدارة الشركة املصرية لنقل وأمن األموال - أمانكو.    
-عضو مجلس إدارة شركة جولدن تكس لألصواف.    

-نائب رئيس نادي طلعت حرب.    

اللجان:
األزمات  إدارة  اإلدارية، وجلنة  الشئون  البيع، وجلنة  ومنافذ  الفروع  وانتشار  تطوير  التنفيذية، وجلنة  )اللجنة 

والطوارئ، وجلنة استغالل والتصرف يف األصول العقارية(.

األستاذ/ طارق علي  
والهندسية اإلدارية  الشئون  قطاع  رئيس 

األستاذة الدكتورة/ سوزان فؤاد حمدي
واالستثمار املالية  األسواق  رئيس قطاع 

األسواق  قطاع  رئيس  منصب  حالًيا  حمدي  سوزان  د.  تشغل 
املالية واالستثمار.

املصريف،  املجال  عاًما يف   34 من  ألكثر  د. سوزان  خبرة  متتد 
وقد بدأت عملها املصريف بقسم االئتمان والقروض املشتركة يف 
البنك العربي اإلفريقي الدولي، حيث عملت يف أقسام مصرفية 
الديون،  معاجلة  وإدارة  املشروعات،  متويل  منها  متنوعة، 
وتطوير  والتسويق،  املصرفية،  والتجزئة  املصريف،  واالستثمار 

األعمال، وإدارة فروع البنك باخلارج.
النيل  صندوق  إدارة  مجلس  رئيس  منصب  سابًقا  تقلدت  وقد 
للتنمية واالستثمار يف دول حوض النيل، كما أنها شغلت منصب 
عضو مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات وغيرها من الشركات 

األجنبية. 
ويف عام 2015 مت اختيار د. سوزان من بني أهم عشر مصرفيني 
يف مصر وواحدة من أكثر 50 امرأة مؤثرة يف االقتصاد املصري 
 International يف  كعضو  اختيارها  مت  كما   ،2016 عام  يف 

Who’s Who of Professionals لعام 2009.
عدة  يف  عضو  منصب  سوزان  د.  تشغل  ذلك  إلى  باإلضافة   
احتادات جتارية، منها على سبيل املثال وليس احلصر: اجلمعية 
واجلمعية  الثابت،  الدخل  وجمعية  املالية،  لألوراق  املصرية 
بالقاهرة،  األمريكية  التجارة  وغرفة  االستثمار،  إلدارة  املصرية 
لت البنوك  واجلمعية املصرية البريطانية لألعمال، وجمعية الدراسات الدولية لألجيال املستقبلية بفنلندا، كما مثَّ

املصرية يف منظمة فيزا العاملية إلدارة املخاطر ملناطق وسط وشرق أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا.
وقد حصلت على درجتي البكالوريوس واملاجستير يف االقتصاد من اجلامعة األمريكية بالقاهرة، تخرجت

يف ُعمر 17 عاًما وحصلت على درجة الدكتوراه يف مجال السياسة النقدية من جامعة العلوم املجرية يف ُعمر 22 
عاًما، لتكون أصغر خريجة جامعية وحاملة للدكتوراه يف مصر والشرق األوسط.

تكليفات أخرى حالية:-
 -عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للتنمية السياحية، املالكة لسلسلة فنادق كونراد يف مصر.    

-عضو مجلس إدارة شركة مصر كابيتال.   

اللجان:
األزمات  إدارة  وجلنة  لالستثمار،  العليا  واللجنة   ،ALCO واخلصوم األصول  إدارة  وجلنة  التنفيذية،  )اللجنة 

والطوارئ(.
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التنفيذية: اللجنة 

هي اللجنة املسئولة عن مراقبة جميع عمليات التمويل، واملساهمات يف رأس مال الشركات والتسهيالت 
للبنك. االئتمانية 

املعلوماتية: اللجنة 

هي اللجنة التي تراقب اخلدمات املقدمة مع ضمان تلبية كافة االحتياجات، وصوالً إلى أعلى املستويات، 
املعلوماتية. البنك يف مجال  استثمارات  العائد على  لتعظيم 

لالئتمان: العليا  اللجنة 

بالبنك. التي تقوم بدراسة حاالت االئتمان احلالية واجلديدة وفًقا للسياسة االئتمانية  اللجنة  هي 

للمخاطر: العليا  اللجنة 

السياسات  دمج  على  البنك  استراتيجية  تعتمد  لذا  املصريف،  العمل  من  يتجزأ  ال  جزء  هي  املخاطرة 
وتعمل  املخاطر،  تلك  وتخفف  ستدير  التي  والوسائل  املصاحبة،  املخاطر  من  احلد  بهدف  واإلجراءات 
اللجنة على حتديد و تقييم جميع املخاطر التجارية ذات الصلة واحلد من آثارها، كما تتأكد من وجود 

سياسات وأنظمة كافية إلدارة جميع املخاطر بشكل فعال.

واملخاطر  الضوابط  ذلك  يف  مبا  املالية،  التقارير  إعداد  عملية  على  اإلشراف  عن  املسئولة  اللجنة  هي 
املصاحبة لهذه العملية، كما أنها تقدم معلومات مكملة للتقارير الواردة لإلدارة التنفيذية بعد مراجعتها 

مع كل من املراجعني الداخليني واخلارجيني.

احلوكمة: جلنة 

الكامل  االمتثال  على  وتشرف  الشركات،  الصارم مببادئ حوكمة  االلتزام  على  التي حترص  اللجنة  هي 
لكافة القوانني واللوائح ذات الصلة، واملفروضة من قبل البنك املركزي املصري وجميع الهيئات التنظيمية 

األخرى.

لالستثمار: العليا  اللجنة 

هي اللجنة  التي تعمل على تقييم وتخصيص ميزانية االستثمارات يف البنك على املستوى الكلي.

واملزايا: جلنة األجور 

فرص  إلى  باإلضافة  امُلعينني،  املوظفني  جلميع  واملزايا  األجور  سياسات  على  تشرف  التي  اللجنة  هي 
عليهم  واإلبقاء  العمل  طاقم  لتعيني  فعالة  خطط  توافر  لضمان  الوظيفي  التطوير  ومتطلبات  التدريب، 

من خالل موازنات مصدق عليها.

املراجعة: جلنة 

مجلس إدارة بنك مصر
مجلس اإلدارة هو سلطة صنع القرار الرئيسي للبنك، الذي يحدد التوجه 

االستراتيجي، حيث يحرص على أن ُتدار املخاطر بشكل فعال، ويخضع 

للمساءلة من أصحاب املصلحة بشأن األداء املالي واألداء اخلاص بالعمليات.
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ب - التسهيالت االئتمانية من خالل السلطة املمنوحة للجنة ووفًقا للسياسة االئتمانية للبنك. 

للجنة. املمنوحة  للسلطات  ج - استراتيجيات وقرارات االستثمار وفًقا 

د - تسوية و/أو إعادة جدولة الديون املتعثرة طبًقا ملجموعة سياسات البنك.

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

النتائج  وتتابع  املصري،  املركزي  البنك  ولوائح  تعليمات  جميع  وتنفيذ  االلتزام  اللجنة  تضمن 
املالية ومؤشرات األداء يف البنك على أساس شهري باإلضافة إلي باقي املجاالت ذات الصلة.

تكنولوجيا  وأنظمة  جديدة،  فروع  بشراء  اخلاصة  الرأسمالية  النفقات  علي  اللجنة  توافق 
كما  املختصة،  اللجان  قبل  من  عليها  واملوافقة  دراستها  بعد  وذلك  واملشتريات،  املعلومات 
ونظم  البشرية،  املوارد  بسياسات  اخلاصة  التعديالت  علي  توصياتها  وتعطي  اللجنة  توافق 

التقييم. ونظم  احلوافز، 

ويف  املحلية،  للسوق  بالنسبة  التجارية  العالمة  ووضع  والتنافسية  البنك  أداء  اللجنة  وتقّيم 
جميع البلدان التي ميلك فيها بنك مصر فروًعا أو شركات تابعة.

اإلدارة.  وافق عليها مجلس  التي  البنك  للوائح  وفًقا  إدارية ومالية  اللجنة صالحيات  ومتلك 
أيًضا سلطات إقراض وفًقا للسياسة االئتمانية املعتمدة. كما أن لديها 

التنفيذية عندما تعتبر ضرورة  ويجوز ملجلس اإلدارة أن يفوض سلطات إضافية إلى اللجنة 
البنك. عمليات  لتسهيل 

احلوكمة: جلنة 

تتولى اللجنة عدًدا من املسئوليات والتى تشمل ما يلى:- 

أ- توفير خطوط واضحة للمسئولية واملحاسبة بالبنك وضمان وضوح القواعد املتعلقة بوجود: 

- سياسة لكيفية التعامل مع األطراف ذات العالقة.

بالقوانني والتشريعات. للرقابة الداخلية وإدارة املخاطر وااللتزام  - نظام فعال 

للتعاقب أو إحالل الوظائف املختلفة بالبنك يتم العمل بها. - سياسة 

املجتمع. بالبنك وإجتاه  العاملني  لبنك مصر إجتاه  املجتمعية  للمسئولية  - سياسة واضحة 

ب- التأكد من توافر سياسات ونظم ووسائل للتطبيق حتقق اآلتى:

- التزام اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة مببادىء احلوكمة.

- تطبيق املمارسات اجليدة بالبنك وفًقا ملقررات بازل 2.

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

عملية  من  كجزء  املحتملني،  عمالئه  مع  احلوكمة  نظم  تطبيق  كفاءة  ملدى  البنك  تقييم   -
املوافقة على منح القروض لهؤالء العمالء بعد ذلك. 

أو  أسسها  التى  الشركات  قواعد حوكمة  تطبيق  مدى  بالبنك مبتابعة  املعنية  اإلدارة  قيام   -
البنك. فيها  يساهم  التي 

- تطبيق قواعد حوكمة الشركات بشأن إدارة املواقف الطارئة واألزمات. 

املراجعة: جلنة 

التي تتضمن:  املسئوليات  اللجنة عدًدا من  تتولى 

أ - القوائم املالية:
- دراسة القوائم املالية السنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة العتمادها.

املصاحبة  الضمانات  قيمة  دوري  بشكل  تستعرض  للبنك  التنفيذية  اللجنة  أن  من  التأكد   -
االئتمان.   وبرامج  للقروض 

بعد  به  اخلاصة  املالية  والقوائم  البنك  على  املصري  املركزي  البنك  مالحظات  تدرس   -
عمليات التفتيش وإبالغ التوصيات إلى مجلس اإلدارة .

ب - نظام املراجعة الداخلي:
الرقابة  اكتفاء  نظام  تقارير  ذلك  يف  مبا  التفتيش،  إدارة  جمعتها  التي  التقارير  مراجعة   -

البنك.  الداخلية يف 

متنع  عقبات  وجود  عدم  من  والتأكد  واخلارجية  الداخلية  املراجعة  مهام  بني  التنسيق   -
التفتيش ومراجعي احلسابات.  التواصل بني رئيس جهاز 

- مراجعة اإلجراءات املعتمدة من قبل إدارة البنك لضمان توافقها مع معايير ولوائح البنك 
باملراجعة. املركزي املصري اخلاصة 

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

د - مراجعو احلسابات:
املتعلقة  القضايا  واستعراض  مهامهم،  وحتديد  املراجعني  لتوظيف  توصيات  تقدمي   -

للمحاسبات.  املركزي  وقوانني اجلهاز  القانونية  وفًقا لألحكام  إقالتهم  أو  باستقالتهم 

من  بدالً  للبنك،  خدمات  لتوفير  احلسابات  مراجعي  لتعيني  اإلذن  بشأن  املشورة  تقدمي   -
مراجعة البيانات املالية. 

التفتيش: ه - جهاز 
السنوية. التفتيش  واعتماد خطة  - مراجعة 

التنفيذية: اللجنة 

مجلس  على  عرضها  قبل  وذلك  الشاملة،  البنك  استراتيجية  التنفيذية  اللجنة  تستعرض 
وتقّيم: اللجنة  للموافقة، تدرس  اإلدارة 

أ - املنتجات اجلديدة يف مجال التجزئة واألوعية االدخارية أو أي خطط مالية.
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املخاطر، وإرسال احلاالت احلرجة إلي إدارة معاجلة الديون.

تضمن اللجنة أن تكون القروض يف احلدود اآلمنة للبنك، وأن املخاطر محددة، وأن الضمانات 
والرسوم  بالتسعير  كبيًرا  اهتماًما  اللجنة  تولي  كما  للتنفيذ،  وقابلة  وصاحلة  قانونًيا،  ملزمة 

املخاطر. مقابل  العائد  لضمان 

للمخاطر: العليا  اللجنة 
تقوم اللجنة العليا للمخاطر مبعاونة مجلس اإلدارة يف الوفاء مبسئولياته فيما يتعلق باملراقبة 
إدارة  أدوار  اللجنة  تتابع  كما  مصر،  بنك  يف  املخاطر  إلدارة  العام  اإلطار  على  واإلشراف 

املخاطر من خالل:

أ- إعداد التقارير ومتابعة مدى االلتزام باالستراتيجيات اخلاصة برأس املال وإدارة السيولة، 
و مخاطر االئتمان والسوق واملخاطر التشغيلية وأية مخاطر أخرى قد يتعرض لها البنك. 

فيما يخص  بالبنك  املخاطر  إلدارة  العام  اإلطار  وتقييم  تطوير  على  واالشراف  الرقابة  ب- 
من  ذلك  يتضمنه  وما  التشغيل،  ومخاطر  والسيولة  والسوق  واالستثمار  االئتمان  مخاطر 
سياسات وإجراءات وأنظمة وأدوات تستخدمها اإلدارة التنفيذية فى السيطرة على املخاطر، 
وحتديد حجم املخاطر املقبولة لكل من املخاطر الرئيسية فى ضوء البيئة املحيطة والظروف 

واملرتقبة. احلالية  واملالية  االقتصادية 

التعليمات  مع  يتماشى  مبا  الصلة  ذات  والسياسات  املفاهيم  واتباع  تطبيق  من  التأكد  ج- 
احلوكمة. ومبادىء  الرقابية 

كالً  تغطى  والتي  البنك،  يواجهها  التى  الرئيسية  املخاطر  تتضمن  التي  التقارير  مراجعة  د- 
املستخدمة  واحلدود  التشغيل  ومخاطر  والسيولة  والسوق  واالستثمار  االئتمان  مخاطر  من 
واملعدالت  النسب  يخص  فيما  املخاطر  جهاز  نظر  وجهة  إلى  باإلضافة  التوظيفات،  ملتابعة 

للمخاطر. املقبولة 

والتركزات،  املخاطر  لنسب  قصوى  حدود  لوضع  املتبعة  والسياسات  اإلجراءات  مراجعة  ه- 
مقابل  والتركزات  التوظيفات  فى  االجتاهات  توضح  تقارير  على  احلصول  إلى  باإلضافة 

احلدود املصرح بها.

الشامل ملخاطر  للمجلس بشأن اإلطار  التوصيات  بالبنك وتقدمي  السيولة  و- مراجعة حجم 
املختلفة الختيار الضغط. نتائج االفتراضات  السيولة، وما يتضمنه ذلك من 

ز- التأكيد على استقاللية مدير عام جهاز إدارة املخاطر من خالل صالحيته لرفع التقارير 
بأية  قيامه  وعدم  مباشرة،  للمخاطر  العليا  اللجنة  أو  اإلدارة  مجلس  إلى  عوائق  أية  دون 

مسئوليات مالية وإدارية قد تتعارض مع وظيفته كمدير عام جلهاز إدارة املخاطر.

ح- التأكد من تقييم جميع تقارير إدارة املخاطر وفًقا لكل من:

- احتمالية حدوث تلك املخاطر على وجه التحديد.

- اكتمال أنظمة الرقابة الداخلية للبنك من أجل إدارة تلك املخاطر.

املعلوماتية: اللجنة 

تقوم اللجنة املعلوماتية بتوفير اخلبرات التخصصية والتوجيهات والقيادة ملساعدة البنك يف 
حتقيق أهدافه وذلك من خالل: 

أ- املراجعة املستمرة الستراتيجيات وأنشطة البنك، كما تراقب اخلدمات املقدمة مع ضمان 
تلبية كافة اخلدمات، وصوالً إلى أعلى املستويات، لتعظيم العائد على استثمارات البنك يف 

املعلوماتية. مجال 

وحفظ  العمليات  وسير  البنك  يقدمها  التي  اخلدمات  بخصوص  املستجدات  متابعة  ب- 
البيانات عن طريق الربط بني متطلبات إعداد التقارير وهيكل البيانات، من أجل التأكد أن 

الرئيسية.  البنك  استراتيجية  مع  متسقة  البيانات  جميع مناذج 

ج-  إدارة تطوير وتوزيع البيانات والتقارير املقدمة إلى عمالء البنك الداخليني واخلارجيني، 
البيانات من أي تهديدات محتملة.  العمليات اخلطرة وحماية  مع تفادي 

لالستثمار: العليا  اللجنة 

منظور  من  االستثمارية  األنشطة  على  اإلشراف  يف  اإلدارة  مجلس  مبساعدة  اللجنة  تقوم 
التالية:- املحاور  اللجنة على  وتركز  استراتيجي، 

أ- مناخ القطاع املصريف واالقتصاد الكلى وتأثيره على البنك.

معايير  على  املترتبة  اآلثار  االعتبار  بعني  األخذ  مع  للبنك،  االستثمارية  االستراتيجية  ب- 
البنك.  املحاسبة والضرائب وقوانني وشروط االنتظام وسياسات 

ج- تقييم املخاطر املصاحبة لالستثمار يف األصول متعددة الفئات.

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

املنتظمة. االستثمار  لتقارير  معايير  ه- حتديد 

لضمان  بها  املعمول  واإلجراءات  لالستثمار  التوجيهية  باملبادئ  االلتزام  يتم  أن  ضمان  و- 
إدارة املحافظ وفًقا لسياسات االستثمار لكل فئة من فئات األصول.

ز- مراقبة األداء متاشًيا مع استراتيجية وأهداف البنك.

لالئتمان: العليا  اللجنة 
للبنك. االئتمانية  للسياسة  وفًقا  االئتمانية  الطلبات  على  واملوافقة  باملراجعة  اللجنة  تقوم 

توافق اللجنة على توفير تسهيالت ائتمانية جديدة متتد إلى الشركات املقترضة كما تشارك 
يف القروض املشتركة، وباإلضافة إلى ذلك جتري اللجنة متابعة بصورة دورية، باإلضافة إلى 

القائمة. االئتمانية  التسهيالت  وتعزيز  هيكلة  إعادة 

تصنيف  أساس  على  املقترضني  أو خفض مستوى  برفع  تتعلق  التي  القرارات  اللجنة  وتتخذ 
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جلنة إدارة األصول واخلصوم:

األداء  مؤشرات  وحتديد  واخلصوم  األصول  إدارة  استراتيجية  بصياغة  اللجنة  تقوم 
التنفيذية الالزمة بهذه املؤشرات. القرارات  واملخاطر األساسية واتخاذ كافة 

التكنولوجيا: جلنة 

ونظم  اآللي  احلاسب  مجال  يف  بالتكنولوجيا  املتعلقة  املوضوعات  يف  بالنظر  تختص 
املعلومات.

البشرية: للموارد  العليا  اللجنة 

وأنظمة  ولوائح  األداء  وتقارير  والتدريب  واإلجازات  والترقيات  التعيينات  يف  النظر 
العاملني.

التعليمات:   أدلة  جلنة االطالع على 

واملحدثة  اجلديدة  التعليمات  بأدلة  الواردة  بالبنك  العمل  إجراءات  باعتماد  اللجنة  تقوم 
عليها. تعديالت  وأية 

احلوكمة: هيئات 

للتنظيم  االستراتيجي  اإلرشاد  مسئولية  حوكمة  هيئات  لكونها  اللجان  تتولى 
واملحاسبة  للعمليات  الفعالة  واملراقبة  الواجبة  والعناية  التنافسية  وضمان 

السليمة لإلدارة وكافة األطراف ذات العالقة.

جلنة األجور واملزايا:

مسئولة  اللجنة  أن  كما  بالبنك،  واملزايا  الدخل  سياسات  علي  العام  اإلشراف  اللجنة  تتولي 
عن املهام اآلتية:-

أ- مراجعة هيكل وتنافسية برامج الدخل واملزايا اخلاصة بالعاملني بالبنك، للتأكد من كونها 
العاملني  وحتفيز  املتميزة  الكوادر  على  واحلفاظ  الجتذاب  البنك  استراتيجية  مع  متوافقة 

البنك.  لتحقيق أهداف ومنو أعمال 

بالبنك من خالل: بالعاملني  العام للدخل واملزايا اخلاصة  الهيكل  ب- متابعة وتقييم 

- دراسة واقتراح اجلوانب األساسية والتغيرات املتعلقة بفلسفة واستراتيجية الدخل واملزايا 
بالبنك.

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

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

بعد  الصحية  الرعاية  أو  اخلدمة  نهاية  مكافأة  مثل  األجل  طويلة  املزايا  برامج  مراجعة   -
التقاعد قبل عرضها علي مجلس اإلدارة لإلقرار.
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اإلسالمية: للفروع  العائد  معدالت  حتديد  جلنة 

إلى  باإلضافة  االسالمية،  الوحدات  بخدمات  متعلقة  موضوعات  أى  بدراسة  تختص 
تطبيقها. يتم  التي  العائد  معدالت  حتديد 

باخلارج: مصر  بنك  فروع  أداء  متابعة  جلنة 

واملكاتب  التابعة  والشركات  البنك  فروع  بأداء  يختص  ما  جميع  وفحص  مبتابعة  تختص 
مكاتبه  بأداء  لالرتقاء  للبنك  التطوير  استراتيجية  من  كجزء  باخلارج،  له  التمثيلية 

الدولية.

 :)CRC( الهيكلة  وإعادة  للتغيير  العليا  اللجنة 

األقسام  لكافة  الدمج  وعمليات  الهيكلة  وإعادة  والتطوير  التغييرات  بإجراء  تختص 
بالبنك.  والفروع 

التسويات: جلنة 

التصفية. تسهيالت حتت  وضع  أو  العمالء  مديونيات  تسوية  اقتراحات  بدراسة  تختص 

اإلدارية: الشئون  جلنة 

لقطاعات  املختلفة  االحتياجات  دراسة  وهي  لها  املحددة  باالختصاصات  اللجنة  تقوم 
ما  كل  وكذلك  وغيرها،  واملطبوعات  املكتبية  واملستلزمات  واألجهزة  األثاث  من  البنك 

البنك. مبنشآت  يتعلق 

:FATCA جلنة

إلى  باإلضافة  الالزمة،  واآلليات  األنظمة  وتقدمي   FATCA بلوائح  البنك  التزام  تضمن 
اللجنة  وترفع  للجنة صالحيات مالية  اللوائح، وليس  فحص أي عواقب متنع تطبيق هذه 

التنفيذية. اللجنة  إلى  توصياتها 

البيع: ومنافذ  الفروع  وانتشار  تطوير  جلنة 

تختص بتحديد االحتياجات املطلوبة من مقرات جديدة أو بديلة وذلك على مستوى اجلمهورية، 
باإلضافة إلى مراجعة طلبات إدارات املناطق والفروع بعمل توسعات لبعض املقرات. 

:ICAAP املال  الداخلى لكفاية رأس  التقييم 

هذه  تأسست  وقد  بالبنك،  املال  رأس  لكفاية  الداخلى  التقييم  عملية  مسئولية  تتولى 
حتسني  تستهدف  والتي   ،2 بازل  اتفاقيات  من  الثانية  الشريحة  لتنفيذ  كنتيجة  اللجنة 
جودة رأس املال النظامي واإلدارة واإلشراف على املخاطر، تختص اللجنة بتنسيق ووضع 
رؤية متكاملة بني كافة إدارات مصرفنا للقيام بعملية التقييم الداخلى لكفاية رأس املال.

العقارية: والتصرف يف األصول  جلنة استغالل 

تختص بالتصرف يف األصول اململوكة والتي آلت ملكيتها للبنك على مراحل وعلى أن يتم 
البيع على خطوات.

القابضة: للشركات  التابعة  للشركات  اململوكة  األصول  استالم  جلنة 

األهلي  والبنك  مصر  بنك  بني   2009  -  09  -  14 يف  اإلطارية  االتفاقية  إلى  باإلشارة 
بشأن  القابضة،  للشركات  التابعة  للشركات  اململوكة  األصول  بشأن  القابضة،  والشركات 
العام  األعمال  قطاع  شركات  مديونيات  مبادلة  خالل  من  جماعية  تسوية  على  االتفاق 

أراٍض. بقطع  املتعثرة 
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العليا: املرشحني لشغل وظائف اإلدارة  جلنة إجراء مقابلة مع 

تختص بإجراء املقابالت مع املرشحني لشغل وظائف إدارية عليا ببنك مصر مثل مناصب 
مدير عام/ نائب أول مدير عام.

جلنة إجراء املقابلة مع املرشحني لشغل وظائف اإلدارة التخصصية / اإلدارة:

تختص بإجراء املقابالت مع املرشحني لشغل وظائف باألقسام التخصصية يف بنك مصر.

الدولية: العمليات  مخاطر  جلنة 

تختص باملوافقة على جميع احلدود االئتمانية املتعلقة مبخاطر ما قبل التسديد، واملقدمة 
من مختلفة خطوط األعمال و/أو قطاع األعمال الدولية )منح جديدة، وجتديد أو زيادة 

احلدود االئتمانية(، على أن يستثنى من ذلك عمالء االئتمان.

الرئيسية: االئتمان  جلنة 

االئتمانية  للسياسة  وفقا  واجلديدة  احلالية  االئتمان  بدراسة حاالت  تقوم  التي  اللجنة  هي 
للبنك.

واملتوسطة )ثالث جلان(: الصغيرة  الشركات  ائتمان  جلان 

املتوسطة والصغيرة احلجم. للمشروعات  املمنوح  بالنظر يف االئتمان  اللجان  تختص تلك 

)جلنتان(: قضائًيا  محولة  مديونيات  تسويات  جلنة 

على  أرصدتهم  تزيد  ال  الذين  قضائًيا  املحولني  العمالء  مديونيات  تسوية  ببحث  تختص 
بنك مصر،  اخلاصة مبديونيات  احلاالت  بدراسة  األولى  اللجنة  تختص  جنيه،  ماليني   5

الثانية بدراسة احلاالت اخلاصة بالديون املحولة من بنك القاهرة. وتختص اللجنة 

جلنة إدارة األزمات والطوارئ:

األعوام  خالل  البالد  شهدتها  التي  االستقرار  عدم  وحالة  االستثنائية  الظروف  ظل  يف 
اللجنة  تأسست  داخلًيا،  واالقتصادية  السياسية  األوضاع  على  أثرت  والتي  املاضية 
عقب  الطارئة  املواقف  مع  السريع  للتعامل  مسبًقا  إعداده  يستلزم  ما  بإعداد  لتختص 
ملواجهة  متكاملة  كاملة  بنية  على  واحلفاظ  بوضع  اللجنة  تختص  كما  الطبيعية،  الكوارث 
تلك األحداث الطارئة، وتهدف اللجنة إلى التأكد من إعداد التحضيرات الالزمة ملواجهة 

األزمات وإعداد خطط عمل.

الطبية: اخلدمات  جلنة 

تختص بدراسة العروض املقدمة من األطباء اإلخصائيني واملستشفيات ومعامل التحاليل 
للموظفني وعائالتهم، كما  لتوفير حزم طبية شاملة  الطبية، الختيار أنسبها وأقلها تكلفة 
تعمل اللجنة على استصدار قرارات متعلقة باألمراض املزمنة وما يستتبعها من إجراءات 
لنظام اخلدمة  الشهرى  املالى  املركز  تعمل على متابعة  العمل، كما  نوعية  بتحديد  متعلقة 

الطبية وتقرير ما يكفل حتقيق التوازن بني نفقات النظام وموارده.

الطبية: الرعاية  جلنة 

الطبي االستثنائية. العالج  املالية حلاالت  املساعدات  بتقدمي  تختص 

املصرفية: اخلدمات  أسعار  تعريفة  وتعديل  مراجعة  جلنة 

املصرفية. تعريفة أسعار اخلدمات  وتعديل  اللجنة مبراجعة  تختص 

السنوية: والتقارير  اجلزاءات  من  التظلمات  جلنة 

والشكاوي  التظلمات  حل  عن  مسئولة  وتكون  بالبنك  التظلم  آلية  مع  بالتعامل  تختص 
باملوظفني. اخلاصة 
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نلتزم كمؤسسة مالية رائدة بسالمة عملياتنا وشفافية املعلومات التي نقدمها ملساهمينا، 
واإلدارة  األخالقية،  املعايير  بأعلى  وااللتزام  القوية،  احلوكمة  بسياسة  التمسك  وُيعد 
وشفافة  مسئولة  مالية  كمؤسسة  الستمرارنا  احليوية  العناصر  من  للمخاطر  الفعالة 

بعناية. وُمدارة 

قوًيا نحو حتقيق أهدافه وضماًنا  التزاًما  بنك مصر  ينتهجها  التي  السياسات  وتعكس 
العالية  املعايير  على  للحفاظ  نسعي  مصر  بنك  يف  ونحن  االستدامة،  ألسس  المتثاله 
للخدمة من خالل البحث عن فرص جديدة لتطوير عملنا وبيئتنا االجتماعية، ويواصل 
البنك سعيه للحصول على فرص للتنمية االجتماعية واملستدامة، والتي من شأنها أن 

إيجابي على االقتصاد واملجتمع. تأثير  لها  يكون 

رئيسية: أبعاد  ثالثة  تتضمن  لالستدامة  رؤيتنا 

البنك ويشمل:  داخل  السلوك األخالقي ملوظفينا  يؤكد بشدة على 
واحترام  العمالء،  حقوق  وحماية  الفساد،  ومحاربة  احلوكمة، 
مصالح أصحاب املصلحة، باإلضافة إلى االلتزام بسيادة القانون يف 

أي عملية صنع قرار وتطوير منوذج تشغيلي قوي للحوكمة.

يتطلب احترام البنك الكامل للمعايير الثقافية والقيم االجتماعية 
واالختالفات ما بني املوظفني، باإلضافة إلى االشتراك يف املشاريع 

ذات األثر االجتماعي و/أو التنموي الكبير.

يتابع البنك باهتمام أي آثار ضارة محتملة على البيئة والتي حتدث 
أو  املنتجات،  أو  العمليات،  من  ألي  مباشرة  غير  أو  مباشرة  كنتيجة 

اخلدمات، أو املوارد اخلاصة بالبنك.

لبعد  ا
االقتصادي:

لبعد  ا
االجتماعي:

لبعد  ا
البيئي:

التعيينات: جلنة 

للبنك. التعيينات اجلديدة  مع  الشخصية  املقابالت  بإجراء  تختص 

املقابالت: إعادة  جلنة 

األولى  باملقابلة   %  70 من  أقل  على  للحاصلني  النهائية  املقابلة  إجراء  بإعادة  تختص 
وذلك  املختلفة  باجلهات  العجز  وفى ضوء  بالبنك يف حينه،  االلتحاق  لشروط  واملطابقني 

بعد ستة أشهر من تاريخ اعتماد النتيجة وملرة واحدة فقط.

االئتمان: ومتابعة  مراقبة  جلنة 

القانونية التخاذ اإلجراءات ضدهم، وحتويل العمالء من  تختص بتحويل العمالء لإلدارة 
املنتظمة. الديون غير  إلى فئات  املنتظمة  الديون  فئات 

السنوي: التقييم  جلنة 

بتقارير تقييم األداء السنوي واعتمادها. التي ترد  تختص ببحث املشاكل 

الصغيرة: املشروعات  متويل  قروض  ملنتج  والالمركزية  املركزية  اللجان 

النمطية واإلسالمية. البنك  بفروع  الصغيرة  املشروعات  تختص مبنح منتجات متويل 

والشركات: املصرفية  التجزئة  عمالء  تسويات  جلنة 

تختص بالنظر يف تسويات املديونيات املعروضة من جانب قطاعي معاجلة الديون وعمالء 
يعادلها  ما  أو  مصري  جنيه  مليون  على  مديونياتها  تزيد  ال  والتي  املصرفية،  التجزئة 

الهامشية.  العوائد  احتساب  بدون  األجنبية  بالعمالت 
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واخلدمة  وعمالئه،  البنك  من  لكل  املتبادلة  والعوائد  املزايا  على  التأكيد  -العمالء: 
والشفافية. واحلسابات  البيانات  بسرية  وااللتزام  للعمالء،  املتميزة 

بأعلى  وااللتزام  واآلمنة،  املناسبة  العمل  وظروف  العادلة،  املعاملة  ضمان  -املوظفون: 
مستوى للمهنية وأخالقيات العمل، وتشجيع املوظفني على املشاركة يف مختلف أنشطة 

واخليرية. االجتماعية  البنك 
التي  و/أو  املستدامة  التنمية  يف  تساهم  التي  املشاريع  متويل  تشجيع  -األهداف: 
ذلك  أوسع؛ مبا يف  تخدم شريحة مجتمعية  التي  املشاريع  ودعم  للبيئة،  تكون صديقة 
املوردين  وتشجيع  التوظيف،  معدالت  ارتفاع  تتطلب  التي  الصغر  متناهية  املشاريع 
إلى  باإلضافة  والورق،  والطاقة  املياه  استهالك  ترشيد  ودعم  باألخالق،  االلتزام  على 

البيئة. وحماية  التدوير 
املمارسات  وجتنب  املجتمع  استدامة  لتعزيز  فعالة  أدوات  استخدام  -املجتمع: 

املقبولة. غير  االجتماعية 
للجنة  أشهر  ستة  كل  دورية  تقارير  بالبنك  احلوكمة  رئيس  يقدم  واملتابعة:  -التقارير 
مبا  االستدامة  وبرامج  البنك  أهداف  تنفيذ  لضمان  وذلك  للمتابعة،  بالبنك  احلوكمة 
يتفق مع مبادئ احلوكمة الدولية، ويتم إدراج هذه التقارير يف البيان السنوي الصادر 

عن مجلس اإلدارة.

املصريف: العمل  وسلوكيات  أخالق  ميثاق 

املديرون  بها  يلتزم  التي  األصول  أهم  من  ُتعد  التي  مبادئه،  بنزاهة  مصر  بنك  ُيعرف 
سواء  حد  على  واملوظفني  املديرين  مصر  بنك  سلوك  قواعد  ُتلزم  حيث  واملوظفون، 
مبصلحة  يلحق  قد  ضرر  أو  مادي  خطر  على  تنطوي  التي  النزاع  مجاالت  بتجنب 
وُيحظر  املهنية  بالسرية  واملوظفون  املديرون  ويلتزم  املحتملني،  أو  احلاليني  العمالء 

عليهم االلتحاق بأي عمل خارجي.

قيامهم  الضرورة  اقتضت  إذا  فقط  السرية  املعلومات  بتقاسم  للموظفني  ُيسمح 
عام   يف  للمصالح  تضارب  أي  عن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ُيبلغ  ولم  ما،  وظيفة  بأداء 

 .2017/2016

املخالفات: اإلبالغ عن 

صدق  لضمان  األمامية  اخلطوط  على  يتمركز  الذي  جيشنا،  مبثابة  موظفونا  ُيعتبر 
يف  الكاملة  املسئولية  املوظفون  هؤالء  ويتحمل  األوقات،  جميع  يف  العمليات  ونزاهة 
على  دورية  بصفة  للموظفني  تدريبية  دورات  البنك  ويوفر  سمعتنا،  على  احلفاظ 
األنظمة املصرفية ومزاولة األنشطة غير املشروعة كالرشوة، والفساد، وغسل األموال، 

واملعايير. احلوكمة 
املصريف. العمل  وسلوكيات  أخالق  ميثاق 

املخالفات. اإلبالغ عن 
البيانات. حماية 

إدارة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
/املكافآت. التعويضات  نظام 

املخاطر. إدارة 

واملعايير: احلوكمة  إدارة 

احلوكمة  لسياسة  معايير  أعلى  على  واحلفاظ  بوضع  مصر  بنك  إدارة  مجلس  يلتزم 
يف جميع عملياته، حيث إن احلوكمة الرشيدة أمر مهم جًدا لتحقيق جناح بنك مصر 
وشفاف  قوي  حوكمة  إطار  وجود  بأهمية  نؤمن  ونحن  الطويل،  املدى  على  واستدامته 

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

العمل املصريف. أخالق وسلوكيات 
ونحن  وعملياتنا،  هويتنا  جوهر  هي  الدولية  املعايير  ألعلى  وفًقا  الفعالة  احلوكمة  إن 
اخلاصة  والرقابة  القيم،  حتركها  التي  واإلدارة  املسئولية،  على  التأكيد  على  نعمل 
بالبنك من خالل نظام احلوكمة الذي يتضمن ثالثة عناصر أساسية: العالقات اجليدة 
يف  والشفافية  باألداء،  املرتبطة  واملوظفني  املديرين  ومكافآت  املصلحة،  أصحاب  مع 

اإلبالغ عن املشاكل.
التعامل  ويتم  واألخالق،  النزاهة  معايير  بأعلى  البنك  إدارة  مجلس  أيًضا  ويلتزم 
السياسات  وكذلك  املخاطر،  إدارة  وحوكمة  الداخلية،  بالرقابة  املتعلقة  املسائل  مع 
أولوية  باعتبارها  والتنظيمية  القانونية  للمتطلبات  باالمتثال  املتعلقة  واملمارسات 

قصوى داخل اجتماعات مجلس اإلدارة. 

ركائز بنك مصر اخلمس للحوكمة الرشيدة:

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

العمليات  جميع  على  االستدامة  جوانب  وتنعكس 
بالبنك من خالل عدد من السياسات:
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إدارة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب:

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

ونظام رصد آلي.

يف  عملنا  وحدات  جميع  يف  األموال  غسل  ملكافحة  مصر  بنك  إجراءات  تطبيق  ويتم 
جميع أنحاء العالم بغض النظر عن موقعها، ويتعني على جميع املوظفني وكبار املديرين 
و/أو خدماتنا ألغراض غسل  منتجاتنا  أو  اسمنا  استخدام  إساءة  لتاليف  لها  االمتثال 
األموال، ولضمان تطبيقنا ألفضل ممارسات االلتزام، يراجع بنك مصر استراتيجيات 

وسياسات مكافحة غسل األموال بشكل دوري.

التام  باالمتثال  موظفينا  جميع  يلتزم  مصر،  ببنك  اخلاص  االلتزام  برنامج  نطاق  ويف 
واملوظفني  املديرين  كبار  مُينع  و  والدولية،  املحلية  والرشوة  الفساد  مكافحة  لقوانني 
من تلقي أو قبول أو تقدمي أو دفع أو إجازة أي رشوة أو أي شكل من أشكال الفساد.

عمل  أي  لتجنب  أعماله،  جميع  والنزاهة يف  الشفافية  أهمية  أيًضا  بنك مصر  وُيقدر 
به  ثالث يربطنا  أو من أي طرف  أو سلوك مشكوك فيه سواء من موظفينا  غير الئق 
التكنولوجية  التطبيقات  أنهى بنك مصر جميع اإلجراءات اخلاصة بشراء  عمل، ولقد 
يف  فروعه  لكافة  األجنبية  للحسابات  الضريبي  االمتثال  قانون  لوائح  لتنفيذ  الالزمة 
ومشاركة  حثيثة  جهود  خالل  من  العملية  تنفيذ  مت  وقد  فرنسا،  و  واإلمارات  مصر 

معظم املوظفني من ذوي اخلبرة وكذلك اإلدارة العليا للبنك.

التعويضات/املكافآت: نظام 

 107,983.72 مصر  يف  بالبنك  موظًفا  عشرين  ألكبر  الشهري  الدخل  متوسط  يبلغ 
يف  بنظرائهم  اخلاصة  بتلك  التنفيذيني  املديرين  رواتب  مقارنة  ويتم  مصرًيا،  جنيًها 
البنوك املنافسة األخرى، هذا ويتم حتديد كافة رواتب املوظفني وفًقا خلبراتهم املهنية 

السوق. ومعايير 

 4,290.64 بالبنك  التخرج  حديث  للموظف  الشهري  الراتب  صايف  متوسط  ويبلغ 
جنيًها مصرًيا، وارتفع متوسط التكلفة السنوية للموظفني من حيث األجور واملزايا يف 
عام 2017 ، لتصل إلى 227,360  جنيًها مصرًيا مقارنة ب 100,890 جنيًها مصرًيا 

يف عام 2011. 

تنص  والتي  باألجور،  املصري اخلاصة  املركزي  البنك  بلوائح  ملتزًما  بنك مصر  ويظل 
أو مقدم خدمات  ثالث  متعاقد من طرف  وأي  البنك  يتلقى موظفو  أن  يجب  أنه  على 

أجره يف الوقت املناسب.

والتداول باستخدام معلومات داخلية، فضالً عن تكافؤ الفرص وسرية البيانات، ويقوم 
البريد  أو  البريد،  طريق  عن  بااللتزام،  خاصة  شامل  إفصاح  قناة  بتشغيل  مصر  بنك 
اإللكتروني، أو املقابالت الشخصية، التي تسمح للموظفني القيام باإلفصاحات عندما 
الئقة،  غير  أو  متوفرة  غير  املخاوف  أو  الشكاوي  هذه  ملثل  الطبيعية  القنوات  تكون 
وتعتبر قناة اإلفصاح متنفًسا للموظفني لإلفصاح عن مخاوفهم جتاه عدد من املسائل 
والفشل  الفساد،  و/أو  الرشوة  ومزاعم  اللوائح،  أو  القانون  انتهاكات  ذلك  يف  مبا 
و/أو  الداخلية  الرقابة  ومخالفات  األموال،  غسل  وشبهات  بالسياسات،  االلتزام  يف 

االحتيال، أو اخلطأ املتعمد يف السجالت املالية.

حاالت  جميع  مع  والتعامل  اإلفصاح  قناة  تشغيل  عن  مسئولة  االلتزام  إدارة  وُتعتبر 
ويتم إجراء  ويتم مراجعة جميع احلاالت  والدولي،  اإلقليمي  الصعيدين  اإلفصاح على 
اإلبالغ  التي مت  املخالفات  ُتثار قضايا  أن  أيًضا  الالزمة بصددها، وميكن  التحقيقات 
عنها مباشرة مع كبار املديرين التنفيذيني ومديري اإلدارات فضالً عن إدارات املوارد 
سمعته  على  يؤثر  قد  خطر  أي  يتحمل  أن  البنك  يقبل  وال  والتزوير،  واألمن  البشرية 
للقيام مبجموعة  استعداد  على  وهو  طويلة،  مدى سنوات  على  اكتسبها  التي  املرموقة 
وهويته  ومكانته،  اسمه،  على  للحفاظ  أعماله  خطط  نتائج  وتغيير  اإلجراءات  من 

ونزاهته.

البيانات: حماية 

نحن نطبق نظًما شاملة لضمان االستخدام اجليد جلميع البيانات وحمايتها، وخاصة 
تلك املتعلقة بالعمالء، ونقوم أيًضا بتنفيذ إجراءات محددة للحد من التعرض املحتمل 
ألي فرد أو منظمة تعمل يف أنشطة غير مشروعة مثل غسل األموال أو اإلرهاب، أو 
أو  قسري  عمل  على  تنطوي  قد  التي  العمليات  أو  املسئولة،  غير  البيئية  املمارسات 
اليومية  عملياتنا  يف  نحرص  ونحن  اإلنسان،  حقوق  تنتهك  التي  أو  لألطفال  إلزامي 
لضمان  واملعايير  القواعد  عن  فضالً  البيانات  حلماية  شاملة  سياسات  تطبيق  على 
كبيًرا  اختالًفا  تختلف  قد  والتي  الصلة،  ذات  القانونية  اللوائح  بكل  اليومي  االلتزام 
فقدان  تاليف  على  الشاملة  والرقابة  الوقائية  التدابير  وتساعد  أخرى،  إلى  دولة  من 
بدقة،  الشكاوى  يف  دائًما  نحقق  ونحن  البيانات،  حماية  أنظمة  انتهاك  و/أو  البيانات 
وننظم دورات تدريبية منتظمة لرفع الوعي حول حماية البيانات بني موظفينا لضمان 
وُيقيم  البيانات(،  حماية  )مجموعة  البيانات  حماية  مكتب  ينسق  كما  للوائح،  امتثالهم 
ويراقب املمارسات يف هذا املجال، حيث إنه يعمل بالتعاون مع شبكة من خبراء حماية 

البنك. البيانات يف 
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املخاطر  من  العديد  إلى  األخيرة  السنوات  خالل  والعاملية  املحلية  األسواق  تعرضت   
ونوع نشاطها،  أًيا كان حجمها  الشركات  بنك مصر على دعم جميع  يعمل  لذا  املالية، 
عن طريق توفير أفضل التوصيات واملعلومات األكثر موثوقية، وذلك من أجل موافاتهم 
بأطر قوية إلدارة املخاطر املالية التي تلبي متطلبات االلتزام، وتساهم يف تعزيز األداء 

وصنع قرار أفضل. 

مصر  بنك  عمليات  لنمو  الفقري  العمود  يعتبر  املخاطر  إلدارة  ناجح  نظام  وجود  إن 
صميم  يف  املخاطر  إدارة  تقع  السبب  ولهذا  املصلحة،  ألصحاب  القيمة  وتعظيم 

أعمالنا. استراتيجيات 

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

مجلس اإلدارة.

ويقوم البنك بانتظام بفحص جميع أنشطته للتأكد من عدم تعرضه ملخاطر تؤثر عليه، 
بينما  والعوائد،  املخاطر  بني  املناسب  التوازن  مواصلة حتقيق  إلى  مصر  بنك  ويهدف 
املالي  األداء  على  محتمل  سلبي  تأثير  من-أي  احلد  األقل  على  أو   – جتنب  يحاول 

للبنك.

واإلبالغ  املخاطر،  وإدارة  وقياس  بتحديد  مصر  ببنك  املخاطر  إدارة  سياسات  تقوم 
ومتابعتها،  معها  للتعامل  الفعالة  والوسائل  لها  املناسبة  ووضع احلدود  ومتابعتها  عنها 

وكذا مراقبة االلتزام بتلك احلدود من خالل معلومات موثوقة وحديثة.

كما تقوم إدارة املخاطر باملراجعة والتحديث واإلضافة لنظم وسياسات إدارة املخاطر 
املرتبطة  املخاطر  ومعاجلة  املصري،  املركزي  البنك  لوائح  مع  توافقها  من  للتأكد 

باملنتجات اجلديدة، وذلك بالتعاون مع األطراف ذات الصلة .

الفروع اخلارجية الرواتب واملزايا يف  إجمالي 
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البيئة  احترام  مع  ومستدامة،  قوية  مالية  عائدات  بتحقيق  ملتزًما  مصر  بنك  يزال  ال 
من  للحد  خطة  البنك  وضع  الهدف،  هذا  ولتلبية  ظلهما،  يف  يعمل  اللذين  واملجتمع 

انبعاثات الكربون يف أماكن العمل من خالل مختلف املبادرات التي شملت ما يلي:-

الطاقة استهالك  خفض 

بأهمية  كامل  وعي  على  مصر  بنك  يف  ونحن  وطنًيا،  واجًبا  أصبح  الكهرباء   استهالك  ترشيد 
املساهمة يف احلفاظ على مصادر الطاقة من خالل االستخدام األمثل لها، وعليه قام البنك باتباع 
 %20-15 نحو  متثل  إنها  حيث  اإلضاءة؛  املستخدمة يف  الكهربائية  الطاقة  استخدام  ترشيد  طرق 

من إجمالي أحمال مباني وفروع البنك.

التي  الطموحة،  االستراتيجية  للخطة  وفًقا  الطاقة  استهالك  بخفض  هدفه  مصر  بنك  وحقق 
 LED بتكنولوجيات  القائمة  التقليدية  الهواء  وتكييف  اإلضاءة  أنظمة  جميع  إحالل  استهدفت 

للطاقة.  املوفرة   VRVو

متكن بنك مصر من تركيب نظام اإلضاءة LED، مما عمل على تخفيض استهالك الطاقة بنسبة 
9% يف كل فرع خالل العام املالي 2017/2016، وخالل الربع األول من عام 2018 مت االنتهاء من 
وحدات  استخدام  إن  بالبنك،  مركزية  أقسام  و10  فروع   108 داخل    LED اإلضاءة  نظام  تركيب 
واألشعة  احلمراء  حتت   األشعة  بتوليد  تقوم  ال  كونها  مثل  املميزات  من  العديد  له   LED إضاءة 
باملقارنة   %75 نحو  بنسبة  اإلنارة  أحمال  استهالك  تخفيض  يف  تساهم  أنها  كما  البنفسجية،  فوق 

التقليدية.  اإلنارة  بوحدات 

كما متكن البنك أيًضا من تنفيذ نظام لتوليد الطاقة باستخدام خاليا الطاقة الشمسية يف مباني 
األنشطة االجتماعية يف نادي بنك مصر. 

وبالتوازي قام البنك بتركيب نظم تكييف الهواء VRV مما نتج عنه خفض استهالك الطاقة بنحو 
داخل   VRV الهواء  تكييف  نظم  تركيب  من  االنتهاء  مت   2017 عام  نهاية  ومع  فرع،  كل  يف    %22
استهالك  ترشيد  أهمية  داخلية عن  توعية  بنك مصر حمالت  قدم  ذلك  إلى  باإلضافة  فرًعا،   80
 ،HVAC الهواء  تكييف  نظم  تشغيل  وإيقاف  بتشغيل  آلية  حتكم  تكنولوجيات  باستخدام  الطاقة 

والتي تساهم يف تخفيض استهالك الطاقة بنسبة 10% يف كل فرع.

وساهم بنك مصر مببلغ 18.3 مليون جنيه مصري لصالح حملة التوعية بأهمية ترشيد استهالك 
لكهرباء مصر. القابضة  الشركة  أطلقتها  التي  الكهرباء 

استهالكه  املزيد من  اإلشغال خلفض  استشعار  أجهزة  يتضمن  آلي  نظام  البنك التباع  كما يخطط 
واملياه. للطاقة 

ُيعتبر بناء عالقات قوية مع شبكة من املوردين أمًرا ضرورًيا خلدماتنا وعملياتنا، نحن نختار 
موردينا وفًقا ألرقى املعايير، إذ إننا نسعى للعثور لديهم على ما نهدف إليه: االلتزامات طويلة 

األجل، والوالء، واألخالق، والشفافية.

ونتيجة لذلك، يحتفظ بنك مصر باحلق يف التحقق من التزام املوردين بقواعد السلوك املهني 
واألخالقي للموردين، كما ينبغي على املوردين واملقاولني من الباطن االحتفاظ بجميع السجالت 
السلوك، ويجب  قواعد  املنصوص عليها يف مدونة  واملبادئ  للقوانني  امتثالهم  الالزمة إلثبات 
الباطن  مقاولي  وجميع  ووكالئهم  موظفيهم  والتزام  اعتراف  من  التأكد  املوردين  على  أيًضا 

الذين يتعاملون معهم )بطريق مباشر أو غير مباشر( مببادئ القواعد السلوكية.   

ويف حالة حدوث أي انتهاك لقواعد السلوك املهني واألخالقي للموردين، يحتفظ البنك باحلق 
يف اتخاذ أي إجراء يراه مناسًبا للتعامل مع األمر.

ويطالب بنك مصر أيًضا جميع مورديه واملوظفني العاملني يف توريد السلع أو اخلدمات للبنك 
واملقاولني من  الباطن بااللتزام بقوانني الدولة والسوق.

اخلصوصية والسرية عنصران مهمان للغاية يف جميع تعامالتنا، فال ُيسمح للموردين بالكشف 
عن أي معلومات خاصة أو سرية دون احلصول على إذن مسبق من البنك، كما يجب عليهم 
تقدمي تقرير عن احلاالت التي مت اكتشافها أو االشتباه فيها، أو عن فقدان أى معلومات خاصة 

أو سرية تتعلق ببنك مصر، أو عمالئه أو عملياته، أو مبوردين آخرين يتعاملون مع البنك.

ويعمل بنك مصر أيًضا على التأكد من أن جميع عملياته، وموظفيه واملوردين الذين يتعاملون 
معه ملتزمون بالقوانني واالتفاقيات املتعلقة باملخاطر البيئية واالجتماعية مبا يف ذلك مايلي:-

- ال لعمالة األطفال: ال ُيسمح إلدارة البنك أو مورديه، حتت أي ظرف، بتوظيف األطفال.

العاملون  فيه  يتعرض  ال  للعمل  آمن  مكان  توفير  املوردين  على  يجب  اإلنسانية:  املعاملة   -
للمعاملة القاسية أو الالإنسانية.

الدين: يجب على املوردين توفير مكان آمن ال يتعرض فيه  أو  العرق  - ال متييز على أساس 
العاملون للمضايقات أو املعاملة الالإنسانية على أساس العرق أو الدين.

اخلام  املواد  استخدام  على  املوردين  تشجيع  مت  واالنبعاثات:  املوارد  استهالك  من  احلد   -
الطاقة  استهالك  من  للحد  اجلهود  كافة  البنك  ويبذل  مسئولة،  بطريقة  الطبيعية  واملوارد 
والوقود خلفض االنبعاثات اخلطيرة الصادرة عنها وتشجيع استخدام العمليات صديقة البيئة.

- جتميع جميع أوراق الدشت املطلوب فرمها طبًقا للتعليمات وإرسالها لغرفة الفرم الرئيسية 
باإلسكندرية، ويتم بعد ذلك تعبئة أوراق الدشت املفرومة يف باالت مع مراعاة عدم وجود أي 
وذلك  املحتويات جافة  تكون  وأن  والبالستيك  املعدنية  و األسالك  األخشاب  مثل  مواد صلبة 

كإجراء احترازي من أي مواد تؤدي إلى االشتعال. 

- املواد اخلطرة: يؤكد البنك على أهمية املناولة اآلمنة والتخلص من أي مواد خطرة.

متقدمة  جديدة  تكنولوجيات  استخدام  البنك  يفضل  أماًنا:  أكثر  تكنولوجيات  استخدام   -
للبيئة. صديقة 
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احلد من استخدام الورق:

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

جانبي  كال  باستخدام  والتقارير  الداخلية  والوثائق  املذكرات  طباعة  تشجيع  على  البنك  ويعمل 
الورقة.

من  اجلديدة  اخلدمة  وستحد  قريًبا،  اإلنترنت  عبر  املصرفية  خدماته  بإطالق  مصر  بنك  سيقوم 
حاملي  إلي  املرسلة  احلسابات  كشوف  عدد  أيًضا  ستخفض  كما  التعامالت،  يف  املستخدم  الورق 
خالل   %30 بنحو  شهرًيا    80,000 والبالغة  السريع،  البريد  شركات  بواسطة  االئتمان  بطاقات 

املقبلة. الثالث سنوات 

االنبعاثات:

التلوث  لتقليل  مصر  يف  القدمية  األجرة  سيارات  لتجديد  الوطنية  للحملة  مصر  بنك  دعم  استمر 

احلراري  لالحتباس  املسببة  الغازات  انبعاثات  تقليل  بهدف  القدمية،  األجرة  سيارات  عن  الناجم 

املناخ.  تغير  ومكافحة 

كما استمر البنك يف تطبيق دليل عمل لتطوير فروع البنك لتوفير بيئة صحية و مكان عمل صديق 

املغلقة.  املباني  داخل  التدخني  ُيحظر  للبيئة، حيث 

كما وقع بنك مصر بروتوكول تعاون لتمويل نقل مدابغ اجللود إلى مدينة الروبيكي للجلود مبعدالت 

املدابغ املصرية على أحدث وسائل تكنولوجيات  للغاية، وذلك بهدف تدريب عمال  فائدة منخفضة 

القاهرة  تقع يف قلب  والتي  نقل مدابغ اجللود يف مصر  املشروع  للبيئة، ويستهدف  الصديقة  الدبغ 

مدينة  يف  كبير  بيئي  تلوث  يف  تتسبب  والتي  النيل،  نهر  من  بالقرب  الزمن،  من  لقرون  القدمية 

القاهرة.

مدينة  أكبر  وهي  لألثاث،  اجلديدة  دمياط  مدينة  إنشاء  بتمويل  مصر  بنك  قام  ذاته  اإلطار  ويف 

اجلديدة  املدينة  إلى  الورش  نقل  بتمويل  البنك  فقام  األوسط،  الشرق  منطقة  يف  لألثاث  صناعية 

حيث كانت الورش الصغيرة القدمية موجودة عاًدة يف املناطق الريفية، حيث تتسبب يف تركيز نسبة 

ثاني أكسيد الكربون داخل املباني، مما يؤدي إلى انبعاثات ملواد مذيبة ضارة.

السالمة: إجراءات 

التدوير:

جميع فروع ومباني بنك مصر مجهزة بالكامل بأحدث وسائل تكنولوجيات استشعار ومكافحة احلرائق، 
وهيئات  املصري،  املركزي  البنك  قبل  من  معتمد  احلرائق  ملكافحة  جديد  نظام  تطبيق  البنك  بدأ  كما 
احلماية املدنية، واجلمعية املصرية للوقاية من احلريق، يتميز النظام اجلديد بكفاءة فريدة يف مكافحة 

احلريق، كما أنه منتج بيئي غير ضار بالبشر والبيئة.

كما مت تزويد الفروع واملباني بأدوات مكافحة احلريق مثل: مضخات إطفاء احلرائق، ورشاشات املياه 
على  العاملني  تدريب  إلى  باإلضافة  يدوية،  حريق  ومطافئ  احلريق،  إطفاء  خرطوم  بكرات  و  اآللية، 

مواجهة أخطار احلريق.

التخطيط ملواجهة الطوارئ والكوارث أمًرا ضرورًيا خلدماتنا وعملياتنا، لذا نحن يف بنك مصر  يعتبر 
إخالء  لعملية  إرشادات  تتضمن  والتي  وعملياتنا،  العاملني  سالمة  لضمان  شاملة  خطة  بإعداد  قمنا 

املباني يف حالة الطوارئ. 

إلى جنب مع غيرها من  واقية جنًبا  وأقنعة  السالمة  بأحذية  العمال  تزويد  كله مت  إلى ذلك  باإلضافة 
األدوات، حلمايتهم من أي ضرر محتمل نتيجة تعرضهم للغبار أو أي خطر آخر.

النفايات  من  السليم  التخلص  لتأمني  التدوير  ومؤسسات  مرافق  مختلف  مع  مصر  بنك  يتعاون 
ُمعاد  مواد  من   2018 لعام  السنوي  التقومي  مطبوعات  البنك  أنتج  وقد  للبيئة،  صديقة  بطريقة 

 .%100 بنسبة  تدويرها ومصنعة محلًيا 

مجدًدا؛  استخدامه  ثم  تدويره  وإعادة  تقطيعه  ليتم  املستخدم  غير  الورق  جميع  البنك  يجمع  كما 
حيث مت تدوير نحو 300 طن من الورق خالل العام املالي 2017/2016. 

ومصنعة  تدويرها  ُمعاد  مواد  من  طًنا   17 من  أكثر  من  العام  هذا  مطبوعات  مصر  بنك  أنتج  وقد 
البيئية. وتنمية االستدامة  املحلية  الصناعة  100%، كخطوة جتاه دعم  بنسبة  محلًيا 
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 Corporate العام املالي ذاته، وأخيًرا، القناة الرابعة كانت إطالق دورتني تدريبيتني عن االئتمان وهما
Course Credit CC5 و  SME & Islamic Finance Credit Course، باإلضافة إلى إطالق 
املشروعات  مجال  يف  مصغرة  ائتمانية  دورات  خمس  منها:  املُصغرة  االئتمانية  الدورات  من  العديد 

الصغيرة واملتوسطة ودورة ائتمانية مصغرة يف التمويل اإلسالمي ودورتان مكملتان يف االئتمان. 

البشرية: مواردنا  يف  االستثمار 
يقوم بنك مصر بتصميم وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية املوجهة نحو تعزيز مهارات ومعارف موظفيه، 
األمر الذي يؤدي إلى تأثير إيجابي مباشر على أداء البنك، ويف هذا السياق وضع البنك املرحلة الثانية من 

برنامج »مًعا« الذي يهدف إلى احلفاظ على روح الفريق اإليجابية وتوفير بيئة عمل فعالة بني املوظفني.

وقد وضع بنك مصر برنامًجا تعريفًيا منذ بداية عام 2017 لضمان استيعاب املوظفني جلميع أحكام 
وشروط العمل يف البنك منذ بداية التعيني، ويساعد البرنامج على الترحيب باملوظفني اجلدد بالشكل 
املناسب باإلضافة إلى إمدادهم باخلبرات اإلدارية من خالل التعامل مع املوظفني القدامي، ويتضمن 
هذا البرنامج اإلملام بحقوق املوظفني واملديرين على حٍد سواء، وأحكام وشروط العمل يف البنك لضمان 
اندماج املوظفني بالبنك بشكل أكثر فاعلية، كما يهدف البرنامج إلى زيادة إنتاجية العمل وخفض معدل 

دوران العاملني املعينني لفترة قصيرة. 

وال يركز بنك مصر على تنمية مواهب العاملني اجلدد فقط، وإمنا أيًضا يولي اهتماًما خاًصا للعاملني 
باإلدارة العليا؛ حيث وضع بنك مصر برنامًجا جديًدا باسم Senior Development Track، والذي 
للمدراء  خلفاء  لبرنامج  واالنضمام  الترقي  أجل  من  العليا  املناصب  موظفي  لتأهيل  خصيًصا  صمم 

احلاليني.  

ومع كل تلك البرامج التي يقدمها البنك لتنمية مهارات العنصر البشري لديه، واصل بنك مصر زيادة 
عدد دورات التدريب املهني، حيث قام بتنظيم 22,867 دورة بإجمالي 349,416 ساعة خالل السنة املالية 

 .2017/2016

املوظفني: لتعاقب  التخطيط 

قادة املستقبل:
شارك بنك مصر أيًضا يف برنامج قادة املستقبل الذي نظمه املعهد املصريف املصري، وساهم البرنامج 
والتدريب  والنقاشية  الدراسية  احللقات  خالل  من  مصر  بنك  موظفي  لدى  املعرفة  نطاق  اتساع  يف 
واجلوالت الدراسية واحلاالت الدراسية والعروض التوضيحية ملحاكاة الفروع، ويضفي البرنامج على 

املشاركني مزيًدا من التميز واخلبرة واآلمال واستيعاب أكثر لكيفية تطبيق معارفهم يف البنك.

برنامج املواهب:
أكمل بنك مصر يف عام 2016 املرحلة األولى من مشروع إدارة املواهب الذي يهدف إلى إعداد قادة 
املستقبل يف البنك، بتطوير مهارات مجموعة من املوظفني ممن لديهم اإلمكانات والتحفيز الالزم لتوليد 
أفكار لتطوير العمليات واجلودة واخلدمة، وقدم لهم بنك مصر دورات تدريبية متخصصة واتبع خطة 

دوران وظيفي يف عدة أقسام مختلفة من بنك مصر.

باإلضافة إلى ذلك، فقد أكمل البنك أيًضا خطة تطوير خللفاء املدراء األوائل، كجزء من مشروع خطة 
التعاقب، بتقدمي دورات تدريبية إضافية حول املهارات الشخصية واإلدارية والتنظيمية.

نحن ننظر إلى املوارد البشرية يف بنك مصر باعتبارها أغلى ما لدينا، واألداة احليوية األقوى لتحقيق 
االستدامة لتحقيق واحلفاظ على استدامة أعمالنا، ويتم العمل يف البنك بقيادة األفراد حيث نعتمد 
بشكل كبير على التزامات موظفينا وجهودهم لنواصل االزدهار والنجاح، ونحن نؤمن أن املشاركة الكبيرة 
اإلنتاجية،  زيادة  إلى  يؤدي  العمل مما  بيئة  ُيحسن  إنه  إذ  إيجابية،  نتائج جتارية  إلى  تؤدي  للموظفني 
واحلفاظ على املواهب، واحلد من الغياب، وحتسني خدماتنا بشكل عام، وحتقيق رضاء أفضل للعمالء.

وعليه فإن كل ما يتعلق مبوظفينا، نضع يف األعتبار ما يلي:-

القيم:
يلتزم جميع موظفينا مبستويات عالية من السلوك، كما يسعون دائًما للتميز يف تلبية كافة االحتياجات 
املصرفية لعمالئنا، ونتوقع منهم العمل بنزاهة تامة يف تنفيذ واجباتهم اليومية، وال يزال اهتمام بنك 
دائًما مبوظفينا،  ونبدأ  لتمكينه  دائًما  نسعى  وإمكانياته، حيث  البشري  مالنا  رأس  منصًبا على  مصر 
ويشجع البنك على االحترافية مع التأكيد على التطوير من املهارات وتوفير التدريبات الالزمة، باإلضافة 
إلى تزويد موظفينا بكافة سبل التشجيع واالهتمام واحترام تنوعهم واحلفاظ على ثقافة بنك مصر، 
وُتعتبر قيم وسلوكيات موظفينا هي األساس الذي نبني عليه صورتنا املرموقة التي تنعكس يف جميع 
أعمالنا، ويطبق بنك مصر لوائح صارمة على أداء املوظفني لضمان التزامهم الكامل بقواعد السلوك 

األخالقي والسياسات الداخلية.

ويحمل البنك أيًضا كل التقدير للمواهب واألعمال اخلاصة ويعمل على تزويدهم بكافة سبل الرعاية 
واالهتمام، و مُينح األفراد املوهوبون فرًصا خاصة للتعلم وزيادة كفاءاتهم ليتمكنوا من شغل املناصب 

الرئيسية للبنك يف املستقبل.

ويؤمن بنك مصر أيًضا بأهمية تعيني املزيد من الشباب يف البنك، وخالل العام املالي 2017/2016، بلغ 
متوسط عمر العاملني 37 عاًما مقارنة ب 44 عاًما يف عام 2005. 

التنوع:
يحرص بنك مصر على احترام مختلف قيم وآراء موظفيه كجزء من التزامه بخدمة مجتمع متنوع وشامل،

على  السماح  يتم  وال  بحرية،  ومخاوفهم  آرائهم  مناقشة  على  البنك  يف  العاملني  جميع  تشجيع  ويتم 
اإلطالق بأي حتيز أو متييز من أي نوع على أساس النوع أو العمر أو العرق أو الدين أو اإلعاقة.

وعلى مر السنني كان بنك مصر يؤمن دائًما مببدأ تكافؤ الفرص؛ حيث ُيعد التنوع قيمة أساسية، وميزة

استراتيجية وقوة دافعة لثقافة بنك مصر، إن امتالك شبكة متنوعة من املوظفني مّيكن بنك مصر من 
تلبية كافة احتياجات جميع العمالء بشكل أفضل. 

واالختيار: التعيني 
جنح قسم التعيينات يف بنك مصر يف تعيني 913 من املرشحني املختارين لشغل جميع املناصب الشاغرة 

يف البنك خالل العام املالي السابق، وتضمنت عملية التعيني أربع قنوات:

القناة األولى كانت املشاركة يف ثمانية ملتقيات توظيف خالل العام املالي 2017/2016، والقناة الثانية هي 
نشر 17 إعالًنا داخلًيا لشغل 29 وظيفة شاغرة مختلفة، والقناة الثالثة هي نشر 49 إعالًنا خارجًيا خالل 



109تقرير بنك مصر لالستدامة السنوي 1082017/2016 تقرير بنك مصر لالستدامة السنوي 2017/2016

الذكور: %69.57

اإلناث: %30.43 

موظفو 
بنك مصر

املوظفون من ذوي االحتياجات اخلاصة:
املجتمع يف مصرفنا، نحن  أفراد  إدماج جميع  لبنك مصر على أهمية  تؤكد استراتيجية االستدامة 
يف  مبا  الشعب،  فئات  جميع  لدمج  بجد  نعمل  نحن  وبالتالي  الشعب-،  وإلى  الشعب  -من  مؤسسة 

ذلك ذوي االحتياجات اخلاصة، يف نظامنا.

متطلبات  تلبية  على  والقدرة  املرشح  ومهارات  اإلعاقة،  نوع  االعتبار  يف  التوظيف  عملية  وتضع 
العمل.

للموظفني: املالية  األعباء  تخفيف 

البشرية  املوارد  بأهمية  إمياننا  إظهار  يف  ورغبتنا  مصر  بنك  موظفي  أداء  لتعزيز  امتنان  كبادرة 
باعتبارها أحد أهم أصول البنك، أطلق البنك حزمة قروض جديدة للموظفني شملت منتج التمويل 

العقاري، والقروض الشخصية، وقروض السيارات، وكل ذلك بشروط ميسرة.

للموظفني: تنافسية  مزايا 

حرص  لهم،  العميق  تقديرنا  وإلظهار  باستمرار  املوظفني  رضاء  على  احلصول  ضمان  أجل  من 
البنك على منح موظفيه أفضل املزايا التنافسية يف األجور والرواتب، والرعاية الطبية التي تغطي 
االجتماعية  املزايا  من  آخر  عدد  إلى  باإلضافة  والسفر،  والسياحة  النقل،  ومرافق  أسرهم،  أيًضا 

والرياضية.

يف بنك مصر نحن نوفر رواتب تنافسية، ومزايا و تعويضات على أساس األداء، ولقد وضع البنك 
مؤخًرا هيكالً جديًدا لألجور يتم حتديثه سنوًيا ملواكبة التغيرات التي تطرأ على األجور يف السوق 
جنيًها   227,360 إلى  ليصل  املوظف  تكلفة  متوسط  يف  زيادة   2017 عام  سجل  لقد  و  املصرفية، 

مصرًيا مقارنة ب 188,890 جنيًها مصرًيا يف عام 2011. 

العمالة: دوران 

يتميز بنك مصر مبعدل دوران منخفض للعمالة بني البنوك األخرى، وهو ما يعكس ارتفاع معدل رضاء 

التي تشكلت أساًسا من املوظفني  املالية 2017/2016  املوظفني، حيث سجل نسبة 3.99% يف السنة 

الذين بلغوا سن التقاعد. 

والرفاهية: اإلنسان  حقوق 

قائمة  معايير  ألى  وكذلك  بها،  املعمول  اللوائح  جلميع  باالمتثال  واملوردين  البنك  من  كل  يلتزم 

من  والعمالء،  املوظفني  وسالمة  والرفاهية  اإلنسان،  حقوق  بشأن  توجيهية  مبادئ  أو  واتفاقيات 

التالية:- باملتطلبات  االلتزام  خالل 

- ال لعمل األطفال: ال ُيسمح إلدارة البنك أو مورديه - حتت أي ظرف - بتوظيف األطفال.

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

القاسية.

أو  الدين  أو  العرق  أساس  املتعمد على  التمييز  أو  أشكالها  بجميع  املضايقات  ُيحظر  للتمييز:  ال   -

املعتقدات السياسية، أو على أي أساس آخر و ذلك بقوة القانون.

- الصحة والسالمة: وجود بيئة عمل آمنة مكفول يف جميع األوقات.

لقوانني  طبًقا  لها  املحدد  الوقت  يف  ُتدفع  العمل  واستحقاقات  الرواتب  العمال:  ومزايا  األجور   -

العمل.

املرأة: متكني 

والتزاماتنا  قيمنا  تنفيذ  على جناحنا يف  املؤشرات  أهم  من  يعد  املوظفات  من  كبير  وجود عدد  إن 

املجتمع.  جتاه 

يف عام 2017، مّثل عدد املوظفات 30.43% من العدد اإلجمالي ملوظفي البنك.

احتياجات  تلبية  على  أيًضا  يعمل  وإمنا  فقط،  مجتمعنا  يف  املرأة  على متكني  مصر  بنك  يعمل  وال 

وحياتهن  املهني  مستقبلهن  على  احلفاظ  بني  التوازن  حتقيق  يف  رغبتهن  واستيعاب  املوظفات 

إلى إجازة رعاية  إلى 345 موظفة يف عام 2017، باإلضافة  الشخصية؛ حيث مت منح إجازة وضع 

الطفل إلى 206 أخريات.

وتدعم اخليارات املرنة لساعات العمل أيًضا التزامنا بخلق توازن بني األسرة والعمل، والذي نسعى 

لتوفيره ملوظفينا يف بنك مصر. جاهدين 
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الترفيهية: الرحالت 

يتمتع موظفو بنك مصر مبزايا تتخطى احتياجاتهم األساسية، حيث يقدم البنك خصًما بواقع 70% على 

عدد من الرحالت الترفيهية ملوظفيه خالل موسمي الصيف والشتاء، مما انعكس إيجابًيا على إنتاجيتهم 

ومعدل التزامهم، وأدى إلى تعزيز املزاج العام خالل ساعات العمل الرسمية، وسجلت تكلفة الرحالت 

الترفيهية 15.6مليون جنيه مصري خالل السنة املالية 2017/2016. 

والرياضية: االجتماعية  األنشطة 

انطالًقا من إميان بنك مصر بأهمية العنصر البشري لتحقيق استراتيجيات البنك، افتتح البنك دارًا 

ترفيهًيا واجتماعًيا جديًدا يف منطقة القاهرة اجلديدة كمنفذ ترفيهي واجتماعي ورياضي ملوظفي البنك 

وعائالتهم، كما قدم البنك كل الدعم الفني الالزم باإلضافة إلى مبلغ 100 مليون جنيه مصر لبناء الدار 

اجلديد. 

يشجع  لذا  العامة،  الرفاهية  وتعزيز  املوظفني  احتياجات  جميع  تلبية  على  أيًضا  مصر  بنك  ويحرص 

املوظفني على املشاركة يف األنشطة البدنية والرياضية، كما يتم تنظيم بطوالت مماثلة بإجمالي تكلفة 

بلغت 4.7 مليون جنيه مصري خالل العام املالي 2017/2016. 

وعيد  امليالد  عيد  وعطلتي  املبارك  رمضان  القدم خالل شهر  كرة  بطوالت  من  العديد  البنك  وينظم 

القيامة، ويشجع املوظفني على املشاركة فيها، كما يتم تنظيم بطوالت مماثلة يف: الكرة الطائرة، وتنس 

الطاولة، والشطرجن، وكرة السلة، والسباحة، واالسكواش، وألعاب كرة الصاالت.

اجلماعي: والتفاوض  اجلمعيات  تكوين  حرية 

نحن يف بنك مصر، نحترم حق موظفينا يف االنضمام، أو تشكيل أو عدم االنضمام إلى احتاد عمال 

دون خوف من االنتقام، أو التخويف أو املضايقة، ونحن ملتزمون بإقامة حوار بناء مع ممثليهم الذين مت 

اختيارهم بحرية، أما بشأن املوظفني الذين يتم متثيلهم من قبل احتاد معترف به قانوًنا، يلتزم البنك 

بالتفاوض بنية صادقة مع جميع هؤالء املمثلني.

األطفال: عمل 

يلتزم بنك مصر باحلد األدنى للعمر، طبًقا للقوانني واللوائح املعمول بها، حيث إنه يحظر بشكل صارم 

توظيف األفراد األقل من 18 عاًما، ويتفق احلظر الذي يفرضه البنك على عمل الطفل مع لوائح منظمة 

العمل الدولية.

املوظفني: تقدير 
يف محاولة لتقدير جهود موظفينا وإظهار تقديرنا العميق لهم، يواصل بنك مصر تنظيم احتفاالت دورية 
املراكز  على  الذين حصلوا  املوظفني  املاضي  العام  البنك  كرم  فقد  املتميزين،  للموظفني  اجلوائز  ملنح 

األولى يف املسابقات التي نظمها املعهد املصرفى املصرى. 

كما اعتمد بنك مصر أيًضا العديد من املبادرات ملكافأة أفضل املوظفني على عملهم الشاق وجهودهم 
لتحقيق االزدهار للبنك. 

وعائالتهم: للعاملني  الطبية  الرعاية 
ال يتوقف تقدير بنك مصر عند منح اجلوائز وتقدمي احلوافز واملكافآت، وإمنا يولي أيًضا اهتماًما كبيًرا 
باحلالة الصحية جلميع املوظفني من خالل تقدمي حزم طبية شاملة لهم وألسرهم، ومن أجل حتقيق هذا 
الهدف، تعاقد البنك مع عدد من األطباء املتخصصني، واملستشفيات، واملختبرات والصيدليات لتغطية 

العدد الكبير من العاملني يف مختلف فروع ومكاتب البنك. 

ويعتمد البنك على نظام خدمة طبية يتم حتديثه تلقائًيا لتوفير الوقت وتسهيل العمليات، وبلغت تكلفة 
اخلدمات الطبية 172 مليون جنيه مصرى للموظفني، والتي شملت توفير عالج خاص لعدد 173 مريًضا 

يعانون من التهاب الكبد الوبائي C عن العام املالي 2017/2016. 

وحرًصا من بنك مصر على صحة موظفيه باعتبارهم أهم أصول املؤسسة، يقوم البنك بعقد ندوات 
طبية بشكل دوري إمياًنا منه بأهمية نشر الوعي الصحي والثقافة الطبية بني العاملني حتقيًقا ملبدأ 
»الوقاية خير من العالج«، وقد تناول موضوع الندوة األخيرة » االلتهاب الكبدي الوبائي فيروس سي 

وكيفية الوقاية منه«.  

التقاعد: بعد  ما  مزايا 
السبع  السنوات  للموظفني بشكل ملحوظ على مدى  التقاعد  بعد  ما  ملزايا  التكلفة اإلجمالية  ارتفعت 
املاضية، لترتفع من 34 مليون جنيه مصري يف عام 2010 إلى 38 مليون جنيه مصرى يف عام 2011، 
اخلبرة  باستخدام  أجريت  ودراسة  املصري  املركزي  البنك  ولوائح  املصرية،  املحاسبة  ملعايير  وطبًقا 
االكتوارية، ارتفعت املزايا إلى 320 مليون جنيه مصري يف عام 2012، و620 مليون جنيه مصري يف عام 
2013 ، و 499 مليون جنيه مصري يف عام 2014، و513 مليون جنيه مصري يف عام 2015، وأخيًرا 

وصلت إلى 565 مليون جنيه مصري يف عام 2017.

املواصالت: وسائل 
يحرص بنك مصر على توفير وسيلة مواصالت سهلة ومدعومة ملوظفيه لزيادة اإلنتاجية وتعزيز الرفاهية 

العامة.



113تقرير بنك مصر لالستدامة السنوي 1122017/2016 تقرير بنك مصر لالستدامة السنوي 2017/2016

يوفر بنك مصر ورًشا حرفية لتدريب السيدات والشباب يف الصعيد، بالتعاون مع املؤسسة املصرية للتنمية املتكاملة )النداء(.

يوفر بنك مصر ورًشا حرفية لتدريب السيدات والشباب يف الصعيد، بالتعاون مع املؤسسة املصرية للتنمية املتكاملة )النداء(.

املتمثلة يف  العشرة  العاملي لألمم املتحدة  انطالًقا من حرص بنك مصر على االلتزام مببادئ االتفاق 
إلى  دائًما  البنك  يسعى  الفساد،  ومحاربة  البيئة،  واحلفاظ على  والعمال،  اإلنسان،  مجاالت حقوق 
ويف  مصر  بنك  استراتيجية  صميم  يف  املجتمعية  املسئولية  تكمن  حيث  املجتمع،  نحو  اجلميل  رد 

موظفيها. قلوب 

ومن خالل املؤسسات املسئولة، نهدف إلى خلق قيمة للمجتمع ونسعى إلى حتقيق إجناز اقتصادي 
أو عن  مباشر  بشكل  إما  تتم  مشاريع محددة  من خالل  وبّناء  إيجابي  بشكل  نساهم  ونحن  أفضل، 
احلكومية  غير  املنظمات  مع  الشراكة  خالل  من  أو  املجتمع«  لتنمية  مصر  بنك  »مؤسسة  طريق 

التنمية.  نحو  املوجهة  املدني  املجتمع  ومؤسسات 

باعتباره  عمالق  مالي  ككيان  وجوده  وهدف  استراتيجيته  من  نابًعا  نبيالً  توجًها  مصر  بنك  ويتبنى 
خالله  من  التركيز  يتم  كرمية«،  حياة  يف  املواطن  »حق  شعار  حتت  الوطني  االقتصاد  أعمدة  أحد 
بالغ األثر  له  الذي  املالية لكافة فئات املجتمع على اختالف احتياجاتهم، األمر  على إيجاد احللول 
على النمو بدخل الفرد واحلالة املعيشية لألسرة، وله مردود ذو بعد قومي يف رخاء االقتصاد ككل 

املحلى. القومي  الناجت  اإليجابي على  والتأثير 

هذا وقد تبنى بنك مصر توجه »متويل املشروعات متناهية الصغر للقرى األكثر احتياًجا مبحافظات 
النداء«،  ومؤسسة  األورمان  وجمعية  اخلير،  »مصر  املدني  املجتمع  مؤسسات  مع  بالتعاون  مصر 
النمو  قاطرة  باعتبارها  الصغيرة  املشروعات  لتشجيع  الدولة  سياسة  مع  متاشًيا  ذلك  جاء  وقد 

الصغيرة.  املشروعات  لتشجيع  املوجهة  املركزي  البنك  االقتصادي، وسياسة 

استحقاًقا،  األكثر  املحافظات  من  باعتبارهما  وقنا  املنيا  محافظتي  اختيار  مت  للدراسات  ووفًقا 
احتياجها،  وشدة  للقرى  السكانية  للكثافة  تبًعا  محافظة  بكل  املستهدفة  القرى  اختيار  تدقيق  ومت 
باقي  وسيليه  مصر،  لبنك  االجتماعي  البعد  ذي  االستراتيجي  التوجه  لتنفيذ  أولى  كمرحلة  وذلك 

للدخل.  إلى محافظات منتجة مولدة  بها  للوصول  تباًعا  املحافظات 

احتياًجا: األكثر  للقرى  الصغر  متناهية  املشروعات  دعم 

التعاون مع مؤسسة مصر اخلير :

مصري  جنيه  مليون   17.5 ب  تقدر  متويالت  لتوفير  اخلير  مصر  مؤسسة  مع  مصر  بنك  تعاون 
لصالح عدد من املشروعات متناهية الصغر للشباب واملرأة املعيلة واملشروعات احلرفية والتجارية 

يف أربع مدن مبحافظة املنيا وهي: مغاغة وبني مزار وملوي والعدوة.

كما ساهم البنك يف تنفيذ 50 مشروًعا متناهي الصغر، و300 مشروع للمرأة املعيلة، و500 صوبة 
زراعية، باإلضافة إلى استصالح 200 فدان وتنشيط عمل جمعيتني تعاونيتني زراعيتني، ولم يقتصر 
التمويل املقدم من بنك مصر على تنفيذ املشروعات فحسب، وإمنا امتد ليشمل تدريب 300 فرد، 
لضمان  وذلك  فندقًيا  تدريًبا  آخرين   150 وتدريب  وحرفية  فنية  تدريبات  األربع،  املدن  سكان  من 

القدرات واملهارات ملنفذي تلك املشروعات. تأهيل 
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يوفر بنك مصر الدعم املالي حلي األسمرات لنقل سكان املناطق العشوائية.

يوفر بنك مصر الدعم ألصحاب ورش اجللود، الذين نقلوا أعمالهم إلى مدينة الروبيكي للجلود. 

األورمان: التعاون مع جمعية 

جمعية  مع  مصر  بنك  تعاون  الصعيد،  ملناطق  التمويلية  الفرص  توفير  إطار  نفس  يف 
يف  قرى  أربع  لصالح  جنيه  ماليني   4 بنحو  أولية  متويالت  توفير  أجل  من  األورمان 
مع  للتعاون  ووفًقا  والسوبي،  احلطب،  ابجاج  أباظة،  أشروبة،  وهي:  املنيا  محافظة 
جمعية األورمان، قدم البنك قروًضا حسنة قدرها 21,000 جنيه مصري يتم إعطاؤها 
وإطالق  متويل  يف  للمساهمة  مراحل  ثالث  على  الصغر  متناهي  مشروع  منفذ  لكل 

املشروعات يف القرى األربع.

)النداء(: املتكاملة  للتنمية  املصرية  املؤسسة  مع  التعاون 

التابعة  )النداء(  املتكاملة  للتنمية  املصرية  املؤسسة  مع  بالتعاون  مصر  بنك  أعّد 
100 شخص،  إجمالي عدد  وتشغيل  لتدريب  املتحدة اإلمنائي، ورشتني  لبرنامج األمم 
املرأة  تدريب  الورشتان  استهدفت  مصري،  جنيه  مليون   3.244 نحو  بلغت  بتكلفة 
املعيلة والشباب يف الصعيد على حرفتي الكليم والنحاس، كما استهدفت أيًضا تشغيل 
قرية  وهي:  قنا  قرى مبحافظة  بثالث  املعيشية  الظروف  والشباب وحتسني  السيدات 

الشيخ عيسى.  املعنا، وقرية اجلزايرية، وقرية 

الوطني: االقتصاد  دعم 

لالضطالع  دائًما  البنك  يسعى  لذا  املصري،  االقتصاد  أعمدة  أحد  مصر  بنك  يعد 
اقتصادًيا، وكذلك دعم  القومي ومتويل املشروعات املجدية  بدوره يف دعم  االقتصاد 

االقتصادية.  التنمية  التي تساهم يف  الصناعات  مختلف 

صندوق حتيا مصر:

يف  مصري  جنيه  مليون   50 مببلغ   2016/2015 املالي  العام  خالل  مصر  بنك  ساهم 
صندوق حتيا مصر، الذي أسسه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمويل تنمية البالد.

يف  مصري  جنيه  مليون   160 مببلغ   2017/2016 املالي  العام  خالل  البنك  ساهم  كما 
صندوق حتيا مصر لتمويل مشروع حي األسمرات لنقل سكان املناطق العشوائية اخلطرة.

وحرًصا من بنك مصر على مشاركة الشعب املصري يف احتفاالته وانتصاراته، ساهم 
6 أكتوبر لعام 2017.  البنك مببلغ مليون جنيه مصري لتمويل احتفاالت 
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دمياط  مدينة  اإلنتاجية يف  الوحدات  لتمكني صغار احلرفيني من شراء  الدعم  بنك مصر  يوفر 
لألثاث. 

يوفر بنك مصر التمويالت ألعمال إعادة ترميم املباني التراثية مبنطقة الكوربة. 

برنامج مشروعك:

اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية املحلية يف برنامج »مشروعك« بهدف متويل املشروعات 
على  املنتشرة  املحلية  بالوحدات  الواحد  الشباك  خالل  من  الصغر،  ومتناهية  الصغيرة 
محلية  وحدة   238 يف  البنك  ويوجد  محلية،  وحدات   308 والبالغة  اجلمهورية  مستوى 
وبنسبة انتشار بلغت 77%، هذا وقد وصل إجمالي القروض املمنوحة للمشروعات الصغيرة 
واملتوسطة إلى 3.6 مليار جنيه مصري لصالح 60,000 عميل حتى 30 يونية 2017، ويف 
السياق ذاته منح بنك مصر قروًضا بلغت قيمتها 929 مليون جنيه مصري للمشروعات 
إلى 1.366 مليار جنيه  ارتفعت مرة أخرى  يونية 2017، وقد  متناهية الصغر حتى 30 

مصري يف 31 ديسمبر 2017. 
مدينة الروبيكى للجلود:

األولوية  ذات  االستراتيجية  املشروعات  أهم  من  واحدة  للجلود  الروبيكي  مدينة  تعد 
القصوى، ضمن سياسات الدولة التي تهدف إلى تطوير صناعة اجللود يف بيئة صحية 
وصديقة للبيئة، ويف هذا السياق قام بنك مصر بتوفير التمويالت ألصحاب ورش اجللود 
الصغيرة، الذين نقلوا أعمالهم إلى املدينة اجلديدة، من أجل شراء أراٍض وآالت ومعدات 
جتارية  ووحدات  ومتوسطة  صغيرة  ورش  شراء  إلى  باإلضافة  اإلنتاج،  متطلبات  وكافة 

وإدارية للمستثمرين. 
إلى  سنة  بني  ما  تتراوح  التمويل  ومدة  منخفض،  عائد  بسعر  التمويالت  البنك  ووفر 
ووفقاً  الوحدة  استالم  تاريخ  من  سنتني  إلى  تصل  سماح  فترة  متضمنة  سنوات،  عشر 

الحتياجات الشركة. 

متويل إنشاء مجمعات صناعية للمشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة: 

املتناهية  للمشروعات  مجمعات صناعية  إلنشاء  التمويالت  توفير  بنك مصر يف  استمر 
وذلك طبًقا  الصناعية،  للتنمية  العامة  الهيئة  مع  بالتعاون  واملتوسطة،  والصغيرة  الصغر 
والصغيرة  الصغر  املتناهية  املشروعات  متويل  لدعم  املصري  املركزي  البنك  ملبادرتي 
واملتوسطة، وذلك يف حدود 75% من القيمة اإلجمالية للوحدة، بفترات متويل تصل إلى 10 

سنوات تتضمن فترة سماح مناسبة ال تقل عن سنة من تاريخ استالم الوحدة. 
االقتصادي  الدعم  على  حرصه  منطلق  من  املشروع  لهذا  مصر  بنك  متويالت  وتأتي 
واالجتماعي، مبا يعود على االقتصاد القومي بالنمو وزيادة اإلنتاج املحلي وتوفير فرص 

عمل للشباب لرفع مستوى معيشة الفرد ودفع عجلة التنمية.

مدينة دمياط لألثاث:

انطالًقا من دوره الريادي يف دعم صناعة األثاث مبصر وحتفيز التصدير، قام بنك مصر 
بتوفير التسهيالت التمويلية الالزمة لتمكني صغار احلرفيني من شراء الوحدات اإلنتاجية 

يف مدينة دمياط لألثاث وجتهيزها بأحدث املعدات.
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وقد أثبتت احلملة تأثيرها البالغ على االقتصاد القومي، حيث تأتي متاشًيا مع توجهات احلكومة 
ومتطلبات البنك املركزي املصري بضرورة إدراج الشباب واملرأة وشرائح املجتمع املختلفة. 

ونتيجةً لذلك، أصدرت وزارة اخلارجية بياًنا صحفًيا، حيث وجهت الشكر فيه لبنك مصر 
لدوره البارز يف مكافحة الهجرة غير شرعية. 

تطوير املناطق العشوائية واألماكن األثرية:
مشروع حي األسمرات:

بهدف دعم جهود الدولة يف القضاء على املناطق العشوائية وحتويلها إلى أماكن سكنية 
أفضل، قام بنك مصر باملساهمة مببلغ 25 مليون جنيه مصري وذلك بالتعاون مع وزارة 
التنمية املحلية وصندوق حتيا مصر يف توفير التجهيزات واألثاث لوحدات مشروع حي 

األسمرات.
مشروع بشائر اخلير  - املرحلة الثالثة:

شارك بنك مصر يف املرحلة الثالثة من مشروع بشائر اخلير، الذي يعد أحد أكبر املشروعات 
التنموية لتطوير املناطق العشوائية، وتستهدف املرحلة الثالثة تطوير منطقتني عشوائيتني 
هما: منطقة مأوى الصيادين، ومنطقة جنع العرب بحي غرب اإلسكندرية، ويسعى املشروع 
هذا  ويف  املناطق،  تلك  لسكان  األساسية  االحتياجات  تلبي  التي  الالئقة  املساكن  لبناء 
السياق ساهم بنك مصر مببلغ 300 مليون جنيه مصري على مدار ثالث سنوات متتالية. 
كما قام البنك بدعم احلفل اخليري الذى أُقيم بدار األوبرا املصرية، والذي خصص إيراده 

لدعم مشروع بشائر اخلير مببلغ 150,000 جنيه مصري. 

تطوير املباني التراثية مبنطقة الكوربة:

ساهم بنك مصر مببلغ 3 ماليني جنيه مصري لتمويل أعمال إعادة ترميم ودهان واجهات 
العقارات مبنطقة الكوربة املحيطة بقصر االحتادية يف مصر اجلديدة. 

تطوير منطقة البورصة:

ساهم بنك مصر أيًضا مببلغ 2 مليون جنيه مصري لتمويل أعمال تطوير منطقة البورصة 
من شارع قصر النيل، الذي يعد أحد أكبر الشوارع يف منطقة وسط البلد بالقاهرة، إلى 

شارع محمود بسيوني. 

إنشاء كوبري مشاة بحي النزهة اجلديدة :

انطالًقا من حرص بنك مصر على احلفاظ على أرواح عابري الطريق يف هذه املنطقة، قام 
البنك باملساهمة مببلغ 3.7 مليون جنيه مصري إلنشاء كوبري لعبور املشاة مبحور جوزيف 

تيتو يف حي النزهة اجلديدة. 

الدخل: ومتوسطي  ملحدودي  العقاري  التمويل  برامج 

البالد،  يف  األمام  إلى  االقتصاد  عجلة  دفع  يف  الريادي  مصر  بنك  دور  من  انطالًقا 
بهدف  العقاري،  للتمويل  املصري  املركزي  البنك  مبادرة  البنك عن مشاركته يف  أعلن 
الدخل، ويف هذا  ومتوسطي  أجل محدودي  من  واإلنشاءات  العقارات  تعزيز قطاعي 
ووصل  بسيطة،  بإجراءات  األجل  طويل  العقاري  التمويل  مصر  بنك  قدم  الصدد 
عدد القروض املمنوحة إلى 16,203 قروض بقيمة قدرها 1.48 مليار جنيه مصري 
جنيه  مليار   2.17 إلى  أخرى  مرة  القروض  قيمة  ازدادت  وقد   ،2017 يونيو   30 يف 

 .2017 مصري يف ديسمبر 

مصر: صيادلة  دعم 

منح  طريق  عن  مبصر،  األدوية  جتارة  نشاط  لدعم  احليوي  مصر  بنك  دور  استمر 
املركزي  البنك  مبادرة  مظلة  مشروعاتهم، حتت  إلنشاء  للصيادلة  الالزمة  التمويالت 

 .%5 إلى  يصل  بعائد  الصغيرة  املشروعات  لتمويل  املصري 

للشباب: الدولي  املؤمتر 

انطالًقا من إميان بنك مصر بأهمية متكني الشباب كجزء ال يتجزأ لتقدم األمم، قام 
الشيخ، حيث ساهم  انعقد مبدينة شرم  الذي  للشباب،  الدولي  املؤمتر  برعاية  البنك 

املؤمتر.   لدعم  جنيه مصري  مليون   20 البنك مببلغ 

املالي: الشمول  مؤمتر 

والتطور  الشعوب  لرخاء  املالي  الشمول  مبادرة  أهمية  مبدى  مصر  بنك  من  إمياًنا 
االقتصادي، قام البنك برعاية مؤمتر الشمول املالي، الذي انعقد مبدينة شرم الشيخ 
والذي كان واحًدا من أكبر املؤمترات الدولية يف مصر، مببلغ 10 ماليني جنيه مصري.
لنشر  الرامية  اجلهود  تكثيف  أجل  من  احلكومة  خلطة  مهمة  خطوة  املؤمتر  ويعد 
للشمول  املصري  املركزي  البنك  مبادرة  مع  بالتعاون  املالي  الشمول  ثقافة  وتعزيز 

املالي.  

راجع: حرب  طلعت  حملة 

راجع«،  حرب  »طلعت  عنوان  حتت  وتوعوية  إعالنية  حملة  بإطالق  مصر  بنك  قام 
طريق  عن  واملتوسطة  الصغيرة  للمشروعات  متويالت  منح  إلى  احلملة  تهدف  حيث 
احلملة  تسعى  كما  مشروعاتهم،  وبدء  لالقتراض  خاص،  بشكل  الشباب،  تشجيع 
اإليجابية  الفرص  ترى  التي ال  السلبية  النماذج  الصغيرة وعرض  املشروعات  لتطوير 

الشرعية.  غير  الهجرة  مثل  أمامها  املتاحة 



121تقرير بنك مصر لالستدامة السنوي 1202017/2016 تقرير بنك مصر لالستدامة السنوي 2017/2016

دعم مبادرة تدريب املعلمني:

مؤسسة  مع  عقد  بتوقيع  البنك  قام  مصر،  لبنك  املجتمعية  املسئولية  لدور  تفعيالً 
مشروع  دعم  يف  للمساهمة  وذلك  والتعليم،  التربية  وزارة  رعاية  حتت  أوالً  التعليم 
محافظات  بجميع   ) )التجريبية  للغات  رسمية  مدرسة   721 يف  معلم   4,500 تدريب 

مصر. 
املجتمعية  املسئولية  تتضمنها  التي  الرئيسية  املحاور  أحد  التعليمية  املبادرات  تشكل 
لبنك مصر، وهذا من منطلق أن جميع التجارب فى الدول الناهضة أثبتت أن أساس 

بالعلم.  االهتمام  هو  اليزال  كان  نهضتها 
و تهدف مؤسسة التعليم أوالً دعم التعليم احلكومى املصرى من خالل رفع الكفاءة املهنية 
للعاملني بهذا القطاع، وتبنى ورعاية الطالب املتفوقني فى شتى املجاالت، باإلضافة إلى 

الربط بني مؤسسات املجتمع املدنى والدولة بهدف دعم التعليم فى مصر. 

بناء مركز خدمات متكامل بجامعة زويل:

بنك  باسم  مبنى  إنشاء  بهدف  زويل  جامعة  مع  تعاون  بروتوكول  بتوقيع  البنك  قام 
مصر مبقر اجلامعة، وهو املكان املسئول عن تفعيل كل الدراسات االستراتيجية وكل 
ما يختص بالعاملني يف املدينة واستخراج كل األوراق الالزمة من مكان واحد، بتكلفة 

جنيه مصري.  مليون   25

توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتي التعليم العالي والتخطيط:

العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  مع  تعاون  بروتوكول  بتوقيع  مصر  بنك  قام 
مليون   500 مبلغ  البنك  قدم  حيث  اإلداري،  واإلصالح  واملتابعة  التخطيط  ووزارة 
والبحث  التعليمية  البرامج  لدعم  سنوات،  ثالث  مدار  على  موزعة  مصري  جنيه 

بالدولة. العلمي 

املشاركة يف أنشطة األسبوع املالي العاملي:

والتي  العاملي،  املالي  األسبوع  خالل  وندوات  جوالت  تنظيم  يف  مصر  بنك  استمر 
والشباب. األطفال  بني  املالية  الثقافة  نشر  إلى  تهدف 

متويل أعمال ترميم مسرح طلعت حرب األثري بجامعة عني شمس:

بكلياتها  اجلامعة  لطالب  الثقافية  احلياة  إثراء  يف  املسرح  بدور  إميانه  من  انطالًقا 
حرب  طلعت  مسرح  وترميم  جتديد  متويل  على  باملوافقة  مصر  بنك  قام  املختلفة، 

جنيه مصري.  8 ماليني  بجامعة عني شمس مببلغ 

دعم محافظتي الوادي اجلديد والبحر األحمر:

ساهم بنك مصر مببلغ 1.3 مليون جنيه مصري لدعم محافظتي الوادي اجلديد والبحر األحمر.

دعم مختلف املناطق العشوائية:

مصر،  يف  العشوائية  املناطق  تطوير  لتمويل  جنيه  مليون   100 مببلغ  مصر  بنك  ساهم 
بالتعاون مع هيئة الشئون املالية للقوات املسلحة. 

دعم مشاريع الرعاية الصحية:
دعم مشروع أبحاث عالج مرضى السكر بواسطة اخلاليا اجلذعية:

إمياًنا منا بأن تعزيز القدرات البحثية هي إحدى أكثر الطرق فاعلية واستدامة للنهوض 
بقطاع الصحة وعملية التنمية يف الدول النامية، قام بنك مصر بدعم مركز أمراض الكلى 
واملسالك البولية بجامعة املنصورة ألداء رسالته، وكذلك دعم مشروع أبحاث عالج مرضى 

السكر بواسطة اخلاليا اجلذعية مببلغ 6 ماليني جنيه مصري. 

دعم املعهد القومي لألورام:

دعم بنك مصر املعهد القومي لألورام مببلغ 200,000 جنيه مصري. 

دعم اجلمعية املصرية لصحة املرأة:

يعتبر الفقر أحد أهم العوائق لتحقيق نتائج صحية إيجابية للرجل واملرأة على حٍد سواء، 
إال أنه يشكل عبء أكبر على حساب صحة املرأة والفتيات نتيجة لعدة عوامل منها على 
ضارة  طبخ  زيوت  واستخدام  التغذية(  )سوء  اخلاطئة  الغذائية  املمارسات  املثال:  سبيل 
بالصحة، لذا دعم بنك مصر اجلمعية املصرية لصحة املرأة مببلغ 140,000 جنيه مصري. 

دعم مؤسسة مجدي يعقوب للقلب:

واصل بنك مصر دعمه ملؤسسة مجدي يعقوب للقلب، حيث تبرع البنك مببلغ 5 ماليني 
جنيه لقسم احلاالت احلرجة هذا العام.

التعليم:
متويل برامج محو األمية:

انطالًقا من إميانه بأهمية العلم ودوره يف النهوض باملجتمع املصري، كان بنك مصر عضًوا 
األمية، حيث ساهم مببلغ 275,000 جنيه  ملكافحة  القومي  املشروع  يف  وفاعالً  مؤسًسا 
مصري خالل العام املالي 2017/2016، كما منح البنك جوائز للمشرفني على املشروع 

ممن قاموا مبحو أمية أكبر عدد من األفراد.
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تدعم مؤسسة بنك مصر ورش احلرف اليدوية مبحافظتي اجليزة وقنا. 

أنشطة مؤسسة بنك مصر لتحسني الوضع املعيشي بقرية هوارة مبحافظة الفيوم، بالتعاون مع جمعية الفيوم لتنمية الزراعات العضوية

دعم األنشطة الرياضية للشباب:

بهدف تقدمي منوذج إيجابي يحتذى به لباقي املؤسسات لبناء مصر وتنمية اإلنسان، يسعى 
بنك مصر دائًما إلى  رعاية املبادرات الشبابية من أجل مستقبل أفضل. 

وقام بنك مصر خالل عام 2017 برعاية البطولة الدولية لتنس السيدات بشرم الشيخ، 
مبشاركة أكثر من 25 دولة أوروبية، كما استمر البنك يف رعاية الدورة الرمضانية السنوية 

لكرة القدم اخلماسية ودورة الشطرجن ملوظفي البنك وأسرهم. 

إطالق البرامج التدريبية لرفع وعي رواد األعمال:

انطالًقا من إميان بنك مصر العميق بأهمية تعزيز ثقافة ريادة األعمال، قام البنك بالتعاون 
مع شركة متخصصة لالستشارات بتنفيذ برنامج تدريبي للعمالء واملستثمرين يف مدينة 
اإلسكندرية، ويناقش البرنامج كيفية التسويق ووضع خطط البيع، بهدف مساعدة رواد 

األعمال يف مصر يف إقامة املشروعات الصغيرة واملتوسطة اخلاصة بهم.

التكافل االجتماعي:
دعم األيتام:

واصل كل من بنك مصر ومؤسسة بنك مصر لتنمية املجتمع القيام بدور بارز يف أنشطة 
اليتيم، الذي يقام يف  بيوم  إلى املجتمع يف االحتفال  التكافل االجتماعي، مثل االنضمام 
عيدهم  يوم  يف  لأليتام  سنوية  احتفاالت  مصر  بنك  وينظم  إبريل،  شهر  من  جمعة  أول 
وأسوان،  وقنا،  األقصر،  و  سويف،  وبني  واملنيا،  واإلسكندرية،  القاهرة،  محافظات  يف 
والبحيرة، والشرقية، ويتم تشجيع املوظفني على االنضمام لالحتفاالت كمتطوعني لتنظيم 

ودعم أحداث االحتفاالت.

دعم الطالب املتعثرين:

تبرع بنك مصر مببلغ 500,000 جنيه مصري لسداد مصروفات الطلبة املتعثرين بجامعة 
القاهرة. 

دعم جمعية طلعت حرب للعاملني السابقني ببنك مصر:

من  كجزء  ببنك مصر،  السابقني  للعاملني  دعمه جلمعية طلعت حرب  بنك مصر يف  يستمر 
التزامه بالعمل على استمرار التواصل الدائم والفّعال بني الزمالء السابقني على املعاش عن 
طريق تنظيم الرحالت الترفيهية لهم، وقام البنك بالتبرع مببلغ 55,000 جنيه مصري للجمعية.

دعم أنشطة جمعية دار األورمان:

يواصل بنك مصر أيًضا دعمه جلمعية دار األورمان، التي تهدف إلى خدمة جميع فئات 
املجتمع املصري دون أي متييز ديني أو سياسي أو بني اجلنسني، وساهم البنك هذا العام 

مببلغ 20 مليون جنيه مصري. 
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فصول التقوية للطالب مبنطقة الدويقة يف منشية ناصر 

السيد/ محمد األتربي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر، ود. علي الصعيدي، نائب رئيس مجلس أمناء املؤسسة، يف زيارة ألحد فصول التقوية 
مبنطقة الدويقة يف منشية ناصر. 

املجتمع: لتنمية  مصر  بنك  مؤسسة 
ميلك بنك مصر إرًثا ضخًما حافالً بدعم املسئولية املجتمعية، وعلى هذا األساس، قام 
البنك بإنشاء مؤسسة بنك مصر لتنمية املجتمع كمؤسسة مستقلة غير هادفة للربح يف عام 
2007، لتتولى املساهمة يف التنمية الشاملة ملختلف قطاعات املجتمع وذلك يف مجاالت: 
التعليم والثقافة وتشغيل الشباب، واملشروعات االقتصادية، والصحة العامة والبيئة، كما 
أنها تدعم مشروعات التكافل االجتماعي األخرى من خالل العمل على تعزيز مساهمة 
املجتمع املدني يف مشروعاتها لتوسيع نطاق أنشطتها املختلفة، واملؤسسة مسجلة بوزارة 

التضامن االجتماعي.

وتعمل املؤسسة أيًضا على تقدمي الدعم ملختلف املراكز البحثية العلمية واملدارس، واجلامعات 
واملستشفيات العامة، كما قامت أيًضا بتمويل مجموعة من املشروعات االجتماعية سواء 

بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل املنظمات غير احلكومية.

وتقبل املؤسسة التبرعات من داخل وخارج مصر ومن جميع األفراد الذين يرغبون يف املشاركة 
يف األعمال اخليرية وفرص التنمية، ويتم إيداع التبرعات يف حسابات خاصة مفتوحة لدى فروع 
بنك مصر يف جميع أنحاء البالد، كما ميكن إرسالها إلى عنوان الفرع الرئيسي لبنك مصر: 153 

شارع محمد فريد - برج بنك مصر - الدور 22 - القاهرة - جمهورية مصر العربية. 

وانطالًقا من إميان بنك مصر العميق بالدور احليوي ملؤسسة بنك مصر لتنمية املجتمع، 
حدد البنك مبلًغا سنوًيا من صايف أرباحه لتمويل أنشطة املؤسسة.

وخالل الفترة من عام 2008 حتى عام 2017، شاركت املؤسسة بنشاط يف العديد من األعمال 
التنموية، بالتنسيق مع عدد من املنظمات غير احلكومية واجلامعات لتنفيذ برامج مختلفة 

يف مجاالت التنمية االجتماعية، والصحة، والتعليم، وأنشطة بيئية فّعالة، وتنمية االقتصاد.

تنمية القرى املصرية:

خالل الفترة من عام 2010 حتى عام 2017، تعاونت مؤسسة بنك مصر لتنمية املجتمع مع 
عدٍد من منظمات املجتمع املدني واجلامعات املصرية، لتنفيذ مشروعات لتطوير 72 قرية 
وجنًعا ومنطقة عشوائية يف مناطق متعددة يف مصر، وكان من بني الشركاء فى املشروعات: 
 ،AUEED والتنمية للتربية  الصعيد  وجمعية   ،MMBA بلدي املحروسة  مصر  جمعية 
وجمعية نهوض وتنمية املرأة ADEW، وجمعية عمر بن عبد العزيز، باإلضافة إلى جمعية 

الفيوم لتنمية الزراعات العضوية – FAODA وجامعة بنها.

وشملت القرى التي مت تنميتها ما يلي:- 

- قرى الهماص واحلريزات الغربية، والزوك ومركز جهينة جنوب محافظة سوهاج.

- قرى طفنيس وأصفون والغريرة يف محافظة األقصر. 

وكفر حسن  علوان،  كفر  واملنزلة،  ونامول،  ومشتهر،  وقرقشانده،  وترسا،  كنانة،  ميت   -
سعد، وميت عاصم يف مدينة طوخ يف محافظة القليوبية على مشارف القاهرة.
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: لتعليم ا
دعم جامعة النيل:

ساهمت مؤسسة بنك مصر مببلغ 10.6 مليون جنيه مصري لدعم جامعة النيل، وهي 
جامعة أهلية بحثية ريادية ال تهدف للربح تهدف إلى تخريج كوادر مؤهلة تأهيالً عالًيا 
التنمية االقتصادية واملستدامة،  تلبي احتياجات املجتمع والشركات الصناعية لتحقيق 

كما قامت املؤسسة بتقدمي منح دراسية خلمسني من الطالب املتفوقني. 

جتديد املدارس:

الفصول  من  عدد  وجتديد  تطوير  يف  كبيرة  ُمساهمات  مصر  بنك  مؤسسة  قدمت 
بالبنية  النهوض  على  عملت  كما  املصرية،  املدن  مختلف  يف  املدارس  يف  الدراسية 

األساسية ل 45 مدرسة يف سوهاج، وأسوان، واملنوفية، واألقصر.

إنشاء فصول دراسية جديدة:

ساهمت املؤسسة يف حتسني مستوى التعليم ل 2,000 طالب من خالل رعاية الفصول 
دراسًيا  فصالً   80 إنشاء  يف  أيًضا  وساهمت  وأسوان،  وسوهاج  األقصر  يف  القرائية 

لرياض األطفال يف األقصر وسوهاج وأسوان واملنوفية.

جتديد مراكز الشباب:

قامت املؤسسة بتجديد وتأثيث أربعة مراكز رياضية للشباب يف مدينة إسنا يف األقصر 
واحلريزات يف سوهاج، كما مت توفير املعدات التعليمية الالزمة لهذه املراكز.

تدريب الشباب:

قدمت املؤسسة عدد 1,100 ورشة عمل تدريبية للشباب يف مجاالت املبيعات واملحاسبة 
وخدمة العمالء، والعمل مع ذوي االحتياجات اخلاصة وأعمال السكرتارية واجلرافيك، 
بعض  ساعدت  كما  أخرى،  ومجاالت  الصغيرة  املشروعات  وإدارة  األجهزة  وصيانة 
املتدربني على اإللتحاق بوظائف مناسبة، ووفرت دورات تدريبية فنية لنحو 800 شاب 
ودعم  عمل  فرص  توفير  إلى  باإلضافة  وأسوان،  والفيوم  واملنوفية  وسوهاج  باألقصر 

الصغيرة.    ملشروعاتهم 

توفير املنح الدراسية:

والشباب  العلماء  من  جديد  جيل  دعم  وضرورة  العلم  بأهمية  إميانها  من  انطالًقا 
للعلوم  النيل  تعاون مع جامعة  اتفاق  املجتمع  لتنمية  بنك مصر  وّقعت مؤسسة  املتميز، 
يف  اجلامعية  املرحلة  يف  وطالبة  طالًبا  خلمسني  دراسية  منح  لتمويل  والتكنولوجيا 
العليا  الدراسات  لطالب  أخرى  منح  خمس  إلى  باإلضافة  التخصصات،  مختلف 

بإجمالي تكلفة قدرها 10.9 مليون جنيه مصري.

- أربع قرى يف مدينة منوف يف محافظة املنوفية بدلتا النيل.

- قريتا العدوة والرغامة بكوم أمبو يف محافظة أسوان. 

- قرية هوارة ومنشية دميود ودمشقني يف محافظة الفيوم.

- قرية كردوس مبركز صدفا يف محافظة أسيوط.

- دعم ثالث قوافل متكاملة، بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة بنها.  

حيث قامت مؤسسة بنك مصر لتنمية املجتمع برعاية ثالث قوافل متكاملة، والتي تضمنت 
شراء بطاريات أرانب وأعالف وسالالت أرانب لتوفير فرص عمل للشباب. ومت إرسال تلك 

القوافل إلى ثالث قرى مبحافظات القليوبية وأسيوط وأسوان. 

وعملت املؤسسة على حتسني نوعية احلياة للسكان يف القرى سالفة الذكر، من خالل تطوير 
اخلدمات التعليمية والصحية، وعالوة على ذلك نفذت املؤسسة 3,500  مشروع اقتصادي 
جديد للشباب ولألسر التي تعولها النساء يف مختلف القرى، وشملت املشروعات قطاعات 
مختلفة مثل: تربية املاشية واألغنام، وتربية األرانب، واخلياطة، ودورات تدريبية فنية وحرفية 
فيما يلي: النجارة، والنقاشة، والسباكة، وصيانة الهاتف املحمول، والطابعات، والكهرباء، 

والهدف من ذلك هو تعزيز مستوى املعيشة للعديد من األسر.

ودعمت املؤسسة أيًضا القوافل الطبية خلدمة 6,000  من سكان القرى املصرية، ونظمت 
املشاكل االجتماعية  إلى  الوعي حول الصحة باإلضافة  لزيادة  التوعية  عدًدا من ندوات 

واالقتصادية.

دعم صناعتي اخلزف والفخار يف قرية جارجوس بقنا:

قامت مؤسسة بنك مصر برعاية برنامج تدريبي لدعم وتطوير مصنعي اخلزف بجراجوس 
اخلزف،  صناعة  مبجال  العامليني  االستشاريني  من  عدد  مع  بالتعاون  قنا،  محافظة  يف 
باإلضافة إلى عدد من املصميني العامليني، واستهدف البرنامج التدريبي للحفاظ على تلك 
الصناعة التراثية املهمة عن طريق اإلسهام يف خلق نوعيات مختلفة من التصميمات التي 

تواكب التطور يف عالم صناعة اخلزف. 

تطوير املناطق العشوائية:

شاركت مؤسسة بنك مصر يف حتسني الظروف املعيشية يف املناطق العشوائية يف عدة 
مناطق: كوم غراب مبصر القدمية، والبساتني، وعرب املعادي، والدويقة مبنشية ناصر، 
حيث استمرت يف إطالق عدد من فصول التقوية للطالب، وفصول محو األمية للنساء، 
ودورات تدريبية مهنية، وتنفيذ مشاريع صغيرة للشباب واملرأة املعيلة، باإلضافة إلى رعاية 

القوافل الطبية وبرامج التنمية البشرية.

كما قامت املؤسسة برعاية ورش عمل للخياطة واجللود واخليامية والسجاد، باإلضافة 
إلى دعم مشروع املنارات لرعاية الطالب اليتيم واملرأة املعيلة للسنة اخلامسة على التوالي.



129تقرير بنك مصر لالستدامة السنوي 1282017/2016 تقرير بنك مصر لالستدامة السنوي 2017/2016

ترعى مؤسسة بنك مصر العديد من القوافل الطبية خلدمة ما يقرب من 6,000 من سكان القرى املصرية.  

يوفر بنك مصر الدعم املالي لتطوير وحدة العناية املركز مبستشفيات جامعة املنيا.

جتهيز سبعة معامل للحاسب اآللي يف دمياط:

قدمت مؤسسة بنك مصر التجهيزات الالزمة ملعامل احلاسب اآللي يف سبع مدارس يف 
محافظة دمياط.

رعاية مسابقة جامعة القاهرة لنقل التكنولوجيا:

ويهدف  القاهرة،  جامعة  لطالب  متكامالً  وعملًيا  نظرًيا  تعليمًيا  برنامًجا  املسابقة  تعد 
إلى تشجيع وتعليم الطالب اخلطوة املفقودة يف نظم التعليم، وهي نقل وتوظيف وتسويق 
املعرفة، والتطبيق الفعلي للمعرفة املكتسبة يف اجلامعة التواجد يف السوق من خالل تغيير 

ثقافة التعليم، نحو ريادة وإدارة األعمال وملء الفجوة بني اجلامعة والصناعة.

كما تتضمن املسابقة أيًضا إنشاء حاضنة أعمال جامعية يكون لها برنامجها اخلاص الذي 
يهدف إلى رعاية املشروعات املختارة حتى الوصول بها إلى مرحلة التنفيذ والتسويق، وهي 
ليست مقصورة على توزيع اجلوائز على الفرق الثالث الفائزة األولى يف احتفالية بجامعة 

القاهرة.

الثالث  بالفرق  للوصول  للمسابقة  والثالثة  الثانية  املرحلتني  برعاية  املؤسسة  قامت  وقد 
الفائزة إلى مشروعات اقتصادية قائمة.

الصحية: الرعاية  مشاريع  دعم 

تطوير املستشفيات والوحدات الصحية:

الدعم  توجيه  ومت  الطبية،  واملراكز  املستشفيات  من  لعدد  املالي  الدعم  املؤسسة  قدمت 
لشراء معدات طبية جديدة وتطوير خدماتهم الصحية.

وساهمت املؤسسة أيًضا يف تطوير 38 وحدة طبية من خالل توفير األجهزة واالحتياجات 
الطبية للمستشفيات اجلامعية والعامة.

دعم اجلامعات واملرافق الطبية العامة باألجهزة واملعدات الطبية:

قدمت مؤسسة بنك مصر لتنمية املجتمع دعًما مالًيا بإجمالي 32.5 مليون جنيه مصري، 
لتجهيز عدد من الوحدات الصحية اجلامعية واحلكومية يف عدة محافظات خالل العام 

املالي 2017/2016. 

مصري  جنيه  مليون   5.1 مببلغ  ثم  مصري  جنيه  مليون   8.9 مببلغ  املؤسسة  وساهمت 
لصالح وحدات العناية املركزة حلديثى الوالدة مبستشفى األطفال اجلديد يف جامعة عني 
شمس خالل العام املالي 2017/2016، كما خصصت مبلغ 10 ماليني جنيه مصري لقسم 

اجلراحة العامة والعظام مبستشفيات جامعة بنها. 
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العيون:   عمليات  دعم  مشروع 

وفرت املؤسسة مبلغ 500,000 جنيه مصري قيمة العمليات اجلراحية للعيون لعدد من 
حاالت املرضى غير القادرين، بالتعاون مع معهد بحوث أمراض العيون.  

السنوية: الطبية  القوافل 

الطبية  القوافل  بدعم  املؤسسة  قامت  شمس،  عني  بجامعة  الطب  كلية  مع  بالتعاون 
وتوفير  الطبية  الفحوص  إجراء  تضمنت  والتي  والفيوم،  سويف  بني  محافظتي  بقرى 

يحتاجون جلراحة عاجلة. الذين  للمستشفيات  املرضى  وإحالة  العالج 

االجتماعي: التكافل 

األيتام: دعم 

يحتاجون  فهم  املجتمع،  يف  احتياًجا  األكثر  اخلاصة  الفئات  من  األيتام  فئة  تعتبر 
وجتاوز  املجتمع،  االندماج يف  على  يساعدهم  واجتماعي  ونفسي،  تربوي،  اهتمام  إلى 

ظروف اليتم وفقد األسرة احلاضنة.

بالبنك،  الزكاة  حساب  خالل  من  االجتماعي  التكافل  مجال  ضمن  األنشطة  ومُتارس 
يلي: ما  وتتضمن 

- تلبية احتياجات األيتام يف األعياد والسنة الدراسية.

- دعم األطفال األيتام والنساء املعيالت.

- حملة دفء الشتاء التي يتم تنفيذها يف محافظات صعيد مصر.

املتعثرين: الطالب  دعم 

جنوب  بجامعة  طالب   400 ل  الدراسية  الرسوم  بدفع  مصر  بنك  مؤسسة  ساهمت 
86 طالًبا  الدراسية ل  املنح  رعاية  إلى  باإلضافة  أسيوط،  بجامعة  و50 طالًبا  الوادي 

بثالث مدارس مختلفة مبحافظة أسيوط.

والرعاية  الطوارئ  2.8 مليون جنيه مصري لقسم  أيًضا مبلًغا قدره  املؤسسة  ووفرت 
جنيه  ماليني   5 قدره  مبلغ  إلى  باإلضافة  سويف،  بني  جامعة  مبستشفيات  املركزة 

مصري لعمليات رعاية األطفال مبؤسسة مجدي يعقوب ألمراض وأبحاث القلب. 

وآخر  باملجهود  قلب  رسم  جهاز  أسوان  بجامعة  الطب  لكلية  املؤسسة  قدمت  كما 
ديناميكًيا وجهاز قياس ضغط بقيمة 300,000 جنيه مصري. 

وساهمت املؤسسة مببلغ 320,000 جنيه مصري لتجهيزات وحدة العمليات مبستشفى 
جهاز  لتطوير  مصري  جنيه   70,000 من  يقرب  ما  إلى  باإلضافة  التعليمي،  الساحل 
القاهرة.  والتأهيل يف مستشفيات جامعة  اللياقة  باملجهود بوحدة  القلب  قياس كفاءة 

وللعام الثاني على التوالي، حتّملت مؤسسة بنك مصر لتنمية املجتمع تكاليف متريض 
وحدة الرعاية املركزة مبستشفى جراحة جامعة عني شمس بتكلفة قدرها 2.2 مليون 
جنيه مصري، باإلضافة إلى تكاليف متريض وحدة الرعاية املركزة مبستشفى األطفال 

مليون جنيه سنوًيا.    1.2 بتكلفة  الياباني  اجلامعي 

الثانية  املرحلتان   – الفيوم  مبحافظة  العمى  ومكافحة  للجميع  اإلبصار  حق  مشروع 
والثالثة:

وفرت مؤسسة بنك مصر مبلًغا قدره 525,000 جنيه مصري قيمة العمليات اجلراحية 
بروتوكول  إطار  يف  الفيوم  مبحافظة  القادرين  غير  العيون  مرضى  حاالت  من  لعدد 

الفيوم.  تعاون مع مستشفيات جامعة 

الثانية: مشروع عالج احلروق – املرحلة 

من  لعدد  اجلراحية  العمليات  قيمة  مصري  جنيه   300,000 مببلغ  املؤسسة  ساهمت 
حاالت املرضى غير القادرين بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر. 

الوبائي )فيروس سي(: الكبدي  مشروع عالج مرضى االلتهاب 

الكبدي  االلتهاب  قيمة عالج مرضى  610,000 جنيه مصري  مبلغ  املؤسسة  خصصت 
مع  تعاون  بروتوكوالت  إطار  يف  القادرين  وغير  األطفال  من  سي(  )فيروس  الوبائي 

املستشفيات. 

لألطفال: القوقعة  زراعة  مشروع 

من  لعدد  القوقعة  زرع  عملية  لدعم  مصري  جنيه   300,000 مببلغ  املؤسسة  ساهمت 
حاالت املرضى غير القادرين، بالتعاون مع كلية الطب بجامعة الفيوم. 

: املفتوح  القلب  مشروع دعم عمليات 

من  لعدد  اجلراحية  العمليات  قيمة  مصري  جنيه   495,000 مببلغ  املؤسسة  ساهمت 
الياباني.  بالتعاون مع مستشفى األطفال اجلامعي  القادرين،  حاالت املرضى غير 
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ويعرض الكتاب وصًفا علمًيا تفصيلًيا لشتى مناحي احلياة يف مصر، وقد أهدت أسرة طلعت حرب باشا 
تلك النسخة النادرة، التي طبعت بباريس يف عام 1826 يف 13 مجلد إلى متحف بنك مصر. 

أصدر اإلمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت عام 1798م أوامره إلى علماء وباحثي وفناني احلملة 
الفرنسية على مصر، باإلعداد ملشروع ضخم يتضمن نشًرا لكل مشاهداتهم يف القطر املصري، 
 Description de ومن ثم جتميع كل تلك الوثائق يف منشور ضخم وفخم بعنوان وصف مصر

 .l’Égypte



135تقرير بنك مصر لالستدامة السنوي 1342017/2016 تقرير بنك مصر لالستدامة السنوي 2017/2016

مت طباعة الكتاب يف جنيف بسويسرا، وتعد تلك النسخة مهداة إلى بنك مصر وحتمل رقم 94، ويرى 
األثريون أن هذا الكتاب ميلك القيمة التاريخية نفسها لكتاب وصف مصر.

ُطبع كتاب Égypte ، املكتوب باللغة الفرنسية، بأمر من امللك فؤاد يف عام 1932م، ليقدم وصًفا 
اآلثار  يستعرض  حيث  220 صفحة،  الكتاب يف  ويقع  مصر،  محافظات  وبالصور جلميع  مكتوبًا 
الفرعونية مرورًا بآثار العصر البطلمي ثم الروماني، فالعصر القبطي، انتهاًء باآلثار اإلسالمية، 

مصحوبة ب 338 صورة. 
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يضم كتاب Cento Tavole del Codice Resta مجموعة أعمال فنية لنحو 100 لوحة رسومية 
الثامن عشر  القرن  حتى  الرابع عشر  القرن  من  الفترة  اإليطاليني خالل  العامليني  الفنانني  ألشهر 
إلى بنك  التي حتمل رقم 1195  النادرة  النسخة  ميالدًيا، وقد أهدت أسرة طلعت حرب باشا تلك 
مصر، وقد مت طباعة الكتاب مبطبعة Biblioteca Ambrosiana، وهي مكتبة أثرية يف ميالنو 

بإيطاليا. 

يف عام 2008، مت ترميم الكتاب بالتعاون مع املركز العاملي للترميم بدار الكتب والوثائق املصرية، ومنذ 
ذلك الوقت أصبح الكتاب يف صدارة املعروضات مبتحف بنك مصر. 

Banque Misr le Caire هو كتاب مكتوب باللغة الفرنسية صدر يف عهد امللك فاروق األول، حيث 
يتحدث عن بداية بنك مصر منذ التأسيس يف عام 1920م، مع بعض الصور للمركز الرئيسي للبنك 
وفروعه بالداخل واخلارج باإلضافة إلى شركاته، مرورًا بأعضاء مجلس اإلدارة خالل الفترة ما بني 

 .KAPP IMPRIMERIE عام 1920م حتى عام 1937م، مت طباعة الكتاب يف مطبعة
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يضم كتاب Les Mosques du Caire مجموعة من الصور النادرة يصل عددها إلى 247 صورة 
للمساجد التاريخية ومدارس تعليم القرآن وعلوم الدين بالقاهرة، والتي بدأ بناؤها من عام 876م 

حتى عام 1824م. 



141تقرير بنك مصر لالستدامة السنوي 1402017/2016 تقرير بنك مصر لالستدامة السنوي 2017/2016

من  الوسيطة  البرمجيات  تلك  ملنصة  التجريبي  االستخدام  مكّن  جديدة. مما  أعمال  فرص 
وغيرها  االنترنت  عبر  املصرفية  وخدماته  للبنك  األساسي  النظام  بني  سلس  دمج  إحداث 

املختلفة. اإللكترونية  القنوات  من 

املعلومات: أنظمة 
والتي  القائمة  املعلوماتية  أنظمته  تطوير  واصل  بل  املرحلة،  بنك مصر عند هذه  يتوقف  لم 
فنحن  العمالء.  شرائح  جميع  تالئم  متنوعة  مصرفية  خدمات  تقدمي  يف  بدورها  ساهمت 
تقدمي  إلى  البنك  يستعد  لذا  لعمالئنا،  رضاء  حتوذ  املصرفية  اخلدمات  تقدمي  نستهدف 
خدمات مصرفية عبر اإلنترنت، حرًصا منا على توفير وقت ومال عمالئنا الكرام. وستقدم 
على  اإلنترنت  عبر  املصرفية  معامالتهم  إجراء  من خالل  وذلك  املصرفية  املعامالت  جميع 
متعددة  منصات  توفير  مع  انقطاع  دون  األسبوع  يف  أيام  وسبعة  اليوم  يف  ساعة   24 مدار 
فواتيرهم،  دفع  من  العمالء  اإلنترنت  عبر  املصرفية  اخلدمات  وستّمكن  العمالء.  لدعم 

األمان. بيئة تشغيلية عالية  أموال، وكشف رصيد حسابهم، من خالل  وحتويل 

ويقوم البنك حالًيا بتحديث املنظومة املصرفية االساسية اخلاصة به   FLEXCUBE على 
املنظومة  مّتكن  حيث  بنجاح،  والثانية  األولى  املرحلتني  من  اإلنتهاء  مت  حيث  مراحل،  ثالث 
باإلضافة  عام،  بشكل  التشغيلية  الكفاءة  وحتسني  السوق  متطلبات  مواكبة  من  البنك  اآلن 
مًعا.  والشركات  ولألفراد  االستثمارية  املصرفية  للعمليات  موحدة  معاجلة  بيئة  توفير  إلى 
املخاطر  بإدارات  املتعلقة  واملعايير  السياسات  تطبيق  من  املُحّدثة  املنظومة  تلك  مّتكن  كما 

البنك. لعمالء  أفضل  أداء وخدمة  تقدمي  وبالتالي 

بهدف  اإللكتروني  املحتوى  إلدارة  طموح  مشروع  على  البنك  يعمل  كله،  ذلك  إلى  باإلضافة 
كافة  توفير  يف  بالتميز  مصر  بنك  إلتزام  على  شهادة  لتكون  البنك،  يف  العمل  سير  تكامل 
املرحلة  إنهاء  على  البنك  قارب  وقد  العمل.  بيئة  وحتسني  لعمالئه  املصرفية  االحتياجات 
ميكنة  مثل  املصرفية  العمليات  كافة  األولى  املرحلة  تغطي  حيث  حيث  املشروع؛  من  األولى 
ومن  النقدية.  غير  االستثمار  وصناديق  اخلارجية،  التحويالت  وطلبات  الواردة،  الشيكات 
املتوقع أن يساهم تنفيذ هذا املشروع إلى حتقيق عدة مزايا تتمثل يف: توفير الوقت واجلهد 
سير  ميكنة  سيساهم  وأخيًرا،  فّعال.  بشكل  باملعلومات  واملشاركة  وتوزيع  االنتاجية  وزيادة 

التشغيلية. الكفاءة  وزيادة  العمالء  كبير يف مستوى خدمة  العمل يف حتقيق حتّسن 

األعمال: استمرارية 
خطة  تطوير  ومن  الكوارث  من  التعايف  موقع  خدمات  جميع  إعداد  من  مصر  بنك  انتهى 

استمرار

اإلجراءت من  تلك  اتخذت  قد  وكانت  البنكية،  العمليات  واستئناف  للتعايف بسرعة  األعمال 
يقدمها  التي  املصرفية  اخلدمات  لكافة  أفضل  نحو  على  األعمال  استمرارية  ضمان  أجل 
البنك. كما قام البنك أيًضا بإعداد اختبارات انقطاع كامل للخدمات والتمكن من استعادة 

اخلدمات يف أقل فترة ممكنة.

يف ضوء إميان بنك مصر بأن التكنولوجيا هي املحرك الرئيسي  للنجاح يف حتسني وتعزيز 
قيمة اخلدمات التي يقدمها لعمالئه، يقدم البنك أحدث الوسائل التكنولوجية لتعظيم قيمة 
الكفاءة  ملواصلة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  البنك  يسخر  كما  اخلدمات،  تلك 
تطوير  على  دائًما  البنك  يعمل  ذلك،  أجل  ومن  املصرفية.  خدماته  تقدمي  عند  والفاعلية 
املصرفية.    العمليات  كافة  وسالمة  أنظمتنا  جميع  ودقة  اكتمال  لضمان  التكنولوجية  بنيته 

ويحرص بنك مصر على ضمان استمرار تقدمي اخلدمات مع تطوير أنظمتنا ملتابعة كل ما 
تكنولوجيا  يوفر قطاع  الرؤية،  تلك  ولتحقيق  واجتاهات.  ومتطلبات  ابتكارات  من  هو جديد 
خدمات  وتقدمي  حتقيق  على  ترتكز  التي  التكنولوجية  واحللول  اخلدمات  بالبنك  املعلومات 
مصرفية متكاملة حتوذ رضاء عمالءه مع احلفاظ على العائد األكبر من تلك االستثمارات، 
إلى  باإلضافة  البيانات.  خصوصية  وحماية  اإللكترونية  التهديدات  مراقبة  إلى  باإلضافة 

التكنولوجية.  واحللول  البنك مجموعة من اخلدمات  لفروع  كله، أضيف مؤخًرا  ذلك 

املعلومات: لتكنولوجيا  التحتية  البنية   

البنكية  عملياته  متطلبات  لتلبية  رئيسًيا  عنصًرا  بالبنك  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  ُيعد 
والعمليات  العمالء  متطلبات  بني  التوفيق  يف  أساسي  بشكل  مساهٌم  أنه  كما  املتزايدة، 
البنكية وتطوير البنية التكنولوجية، األمر الذي أدى إلى حدوث نقلة كبيرة يف طريقة العمل 

بنك مصر.  داخل 

جميع  وتقدمي  بالبنك  املعلومات  تكنولوجيا  استراتيجية  تطوير  مسؤولية  القطاع  يتولى 
السواء. والعمالء على حد  للموظفني  الصلة  اخلدمات ذات 

مجاالت  يف  االستثمار  خالل  من  التكنولوجي  التحول  مبادرات  من  العديد  مصر  بنك  نّفذ 
يف  اجلوهرية  إجنازاته  أهم  من  واحًدا  البنك  سجل  حيث  احلديثة،  والتكنولوجيا  االبتكار 
ضوء توقيعه اتفاقية ترخيص الستخدامات غير محدودة مع شركة أوراكل والتي تهدف إلى 
التراخيص  منظور  ومن  التراخيص.  تلك  من خالل  النفقات  تخفيض  سياسة  على  احلفاظ 
التكنولوجي  والدعم، تتمثل أهم التحديات التي يواجهها البنك باستمرار يف مواكبة املشهد 
للتهديدات  والتصدي  األعمال،  استمرارية  لضمان  املتزايدة  املتطلبات  تلبية  املتطور، 

اإللكترونية. 

إنشاؤها  واملقرر  اخلاصة  السحابية  احلوسبة  نظام  اختراق  عدم  ضمان  على  منا  حرًصا 
ومواقع  الرئيسي  البيانات  مركز  يف  جديدة  تقنيات  عدة  بإدخال  البنك  قام  مصر،  لبنك 
التعايف من الكوارث؛ حيث تعمل تلك التقنيات على جتميع عدة سيرفرات افتراضية داخل 
املزايا  وغيرها من  الطاقة وحتسني عمل اخلوادم  استهالك  لينتج عنها خفض  واحد  جهاز 

البنك. لعمالء  التشغيل اخلادمة  بيئة  بنك مصر يف حتسني  تعكس رغبة  التي 

يتيح  املختلفة، مما  البنكية  التطبيقات  بني  لتربط  برمجيات وسيطة  أيًضا  البنك  أدخل  كما 
لتلك

بهذه  النظم  فربط  املختلفة.  األنظمة  من  والبيانات  الوظائف  إلى  الوصول  التطبيقات 
واستغالل  التكاليف  وتخفيض  التشغيلية  الكفاءة  حتسني  يف  كبيًرا  اسهاًما  ساهم  الطريقة 



143تقرير بنك مصر لالستدامة السنوي 1422017/2016 تقرير بنك مصر لالستدامة السنوي 2017/2016

وخالل  كبير  بنجاح  القطاعات  مختلف  يف  املهمة  التمويلية  العمليات  قيادة  من  للشركات، 
10 قروض مشتركة جديدة خالل عام  بإمتام  القطاع  قام  زمنية قصيرة جًدا، حيث  فترات 
2017، وبإجمالي حجم متويل بلغ 32.9 مليار جنيه مصري، لتمثل أكبر العمليات التمويلية 
14.3 مليار  2017، منها  يونية   30 2016 حتى  يوليو   1 الفترة من  السوق يف  التي متت يف 
بنك مصر  بلغت حصة  بينما  فيها،  باالكتتاب  بنك مصر  قام  التي  املبالغ  مُتثل  جنيه مصرى 

4.9 مليار جنيه مصرى. النهائية 

البيئة: صديقة  املشروعات  متويل 

لتحقيق  الرئيسية  األهداف  كأحد  املصرية  البيئة  على  احلفاظ  نحو  السعي  من  انطالًقا 
االقتصادية  املشروعات  كافة  إلى دعم  بنك مصر  يهدف  للبيئة،  الصديقة  املستدامة  التنمية 

ذات  املشروعات  خاصة  وبصفة  املجاالت  كافة  يف 
البعد االجتماعي والتي تهدف الى دعم املشروعات 
السلبية  واآلثار  التلوث  من  وحتد  البيئة  تخدم  التي 
ذات  الكبرى  للمشروعات  املالي  الدعم  وتوفير  له 
تقدمي  خالل  من  أو/واالقتصادي  البيئي  املردود 
قروض  تقدمي  خالل  من  التمويلية  احلزم  أنسب 
االستفادة  لتعظيم  تنافسية  وأسعار  ميسرة  بشروط 
على املدى الطويل وخدمة أكبر عدد من املشروعات. 

كما يقوم البنك بتفقد جميع املشروعات للتأكد من أنها تتوافق مع لوائح وزارة البيئة.

مليون جنيه   951 يعادل  ما  قيمة  بأجمالي  بترتيب ومتويل قرض مشترك  القطاع  قام  وقد   
مصري خالل عام املالي 2017/2016، لشركة متعددة اجلنسيات من أجل متويل تنفيذ عدد 
من مشروعات الطاقة الشمسية جديدة مبدينة بنبان مبحافظة أسوان، ضمن املرحلة الثانية 
لبرنامج تعريفة التغذية، وقام بنك مصر بدور املرتب الرئيسي األول للقرض ووكيل التسهيل 

التمويل.  البنوك األجنبية املشتركة يف  نيابة عن  ووكيل الضمانة 

الشركات: قطاع  فى  التميز 

بفضل التزامنا بأعلى معايير العمل وخدمة العميل، حاز بنك مصر العديد من اجلوائز من 
العاملية خالل  بلومبرج  لتصنيف مؤسسة  فوفًقا  األخيرة،  اآلونة  العاملية يف  املؤسسات  كبرى 

الربع الثالث من عام 2017، حصل البنك على:

- املركز األول كأفضل بنك يف إدارة وترتيب القروض املشتركة ومتويل املشروعات يف مصر.

- املركز الثاني كأفضل بنك يف تسويق وإدارة وترتيب القروض املشتركة ومتويل املشروعات 
اإلفريقية.  القارة  على مستوى 

مشروعات طاقة
 شمسية جديدة

حلماية البيئة ومكافحة التلوث

لبنك مصر؛  بالنسبة  العاملة هو مفهوم أساسي  القوى  املجتمعية ودعم  املسؤولية  إن مفهوم 
املجتمعية  االستدامة  معايير  دمج  مع  التمويلية  اخلطط  كافة  تنفيذ  البنك  يواصل  حيث 
مصر  بنك  يختار  الكبرى،  املشروعات  إقراض  يخص  وفيما  التقييم.  مراحل  أثناء  والبيئية 

البيئة.  الكبير واملشروعات صديقة  املشروعات ذات األثر االقتصادي واالجتماعي 

القومية: املشروعات  متويل 

كبير  بشكل  تساهم  التي  العمالقة  القومية  املشروعات  الرائد يف متويل  دوره  البنك  يواصل 
والغاز،  والكهرباء،  والطاقة،  النفط،  قطاعات:  يف  وخاصة  للدولة  االقتصادية  التنمية  يف 
محفظة  إجمالي  ارتفاع  ذلك  عن  ونتج  والتشييد،  والسياحة،  والطيران،  واالتصاالت، 

العام  خالل  مصري  جنيه  مليار   179 إلى  القروض 
إلى  يصل  سنوي  منو  مبعدل   ،2017/2016 املالي 
يف  السائدة  النمو  مبعدالت  مقارنة   %40 حوالي 
استراتيجية  إلى  الهائلة  القفزة  هذه  وتعود  السوق، 
إجمالي  كذلك  وزادت  البنك.  يتبعها  الذي  التنوع 
العموالت خالل العام املالي 2017/2016 إلى 2.3 
 ،%76 منو  معدل  ميثل  ما  وهو  مصري،  جنيه  مليار 

والتي  املشتركة  والقروض  الشركات  ائتمان  قطاع  حققها  التي  العموالت  إجمالي  متضمنة 
ارتفعت إلى 1 مليار جنيه مصري، مبعدل منو 24% خالل العام املالي 2017/2016. 

األوسط،  والشرق  البنوك يف مصر  الرفيعة بني  ملكانته  العديد من اجلوائز  بنك مصر  ونال 
وتعد تلك املكانة نتاج خبرة طويلة يف قيادة عمليات متويلة مهمة بني القطاعات املختلفة يف 
األكبر يف  اجلزء  واالكتتاب يف متويل  وترتيب،  بقيادة،  البنك  فقام  للغاية،  زمني ضيق  إطار 

أبرز العمليات التمويلية التي متت يف السوق املصرية خالل السنوات العشر املاضية. 

ائتمان  قطاع  املنطقة، جنح  بها  التي متر  واالقتصادية  السياسية  الظروف  من  الرغم  وعلى 
الشركات والقروض املشتركة يف احلفاظ على معدالت متميزة للتصنيف االئتماني، ويف 30 
يونيو 2017، توافقت مستويات التركز اخلاصة بالتسهيالت االئتمانية يف محفظة القطاع مع 
النسب املئوية للتركز طبًقا للسياسات االئتمانية التي صادق عليها مجلس إدارة البنك، هذا 
القطاعات  يف  االئتمانية  التسهيالت  منح  يف  للتوسع  للقطاع  احلثيثة  اجلهود  إلى  باإلضافة 
الواعدة بهدف تقليل نسب التركز للتسهيالت االئتمانية داخل محفظة القطاع. ويضم قطاع 
ائتمان الشركات والقروض املشتركة فريق من ذوي املهارات الفائقة يتفانى جلعل بنك مصر 
واحًدا من البنوك الرائدة يف مصر والشرق األوسط، كما يتولى الفريق مسؤولية تقدمي حزم 

مالية جديدة مبتكرة، والتي تهدف إلى جتاوز توقعات عمالئنا. 

املصرفية  اخلدمات  يف  املتميز  وأداءه  الواسعة  خبرته  بفضل  مصر،  بنك  مّتكن  ولقد 

إجمالي القروض املمنوحة

 179 مليار جنيه مصري
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ال يتوانى بنك مصر أبًدا عن تلبية وجتاوز توقعات العمالء، لذا يواصل البنك توفير أعلى معايير 
السالمة واجلودة من خالل تقدمي مجموعة واسعة من املنتجات واخلدمات املبتكرة على مدار 

عمر اخلدمة. 
اخلدمات  من  العديد  بإضافة  أيًضا  البنك  قام  كما 
اجلديدة ملاكينات الصراف اآللى باإلضافة إلى خدمات 
السحب واإليداع األساسية، حيث تشمل تلك اخلدمات 
- التي أطلقتها بالتعاون مع شركة فوري املتخصصة 
يف حلول الدفع اإللكتروني - التحويالت النقدية بني 
األفراد دون بطاقات الدفع، باإلضافة إلي خدمة دفع 
االئتماني،  االستعالم  وخدمات  والتبرعات،  الفواتير، 
ورسوم االشتراكات املختلفة. وبلغت مدفوعات الفواتير 
من خالل اخلدمات اجلديدة 233 مليون جنيه مصري 

يف ديسمبر 2017. 

اخلدمة: مبستوى  النهوض 
التكنولوجي فقط، حيث يسعى  ببنك مصر على اجلانب  النهوض مبستوى اخلدمة  يقتصر  ال 
القروض  نوًعا جديًدا من  البنك مؤخًرا  لذا أطلق  الوصول لعمالئه يف كل مكان،  دائًما  البنك 
الشخصية دون حتويل املرتب، وذلك بهدف تسهيل العملية التمويلية على العمالء العاملني يف 
مختلف القطاعات مثل: الهيئات احلكومية، والبنوك )العامة واخلاصة(، والصناعات البترولية 
واملهنيني )األطباء، والصيادلة،  إلى أصحاب األعمال،  باإلضافة  والبتروكيميائية، واالتصاالت، 

واملهندسني، إلخ(.
كما يقدم بنك مصر مجموعة متنوعة من القروض املخصصة لتلبية االحتياجات املختلفة جلميع 
عمالئنا التي متنح العديد من املزايا التنافسية، وتشمل: قروض السيارات، والتمويل العقاري، 
كما  السياحية.  الرحالت  وقروض  املعمرة  السلع  وقروض  والتجهيزات،  التجديدات  وقروض 
يستعد البنك إلطالق مجموعة القروض التعليمية لتلبية احتياجات طالب املدارس واجلامعات 
واملعاهد التعليمية وكذلك أصحاب الشهادات العلمية، إمياًنا منه بأهمية تشجيع املصريني على 

االستثمار يف مجال التعليم. 
أي  بتقدمي  لعمالئه  البنك  يسمح  ذلك،  على  عالوة 
مستند اثبات الدخل مثل كشوف للمرتب أو للحساب 
املصريف، ومتنح تلك املجموعة من القروض الشخصية 
قرض  توفير  يف  متمثلة  التنافسية  املزايا  من  العديد 
يصل إلى 1 مليون جنيه مع فترات سداد مرنة تصل 

إلى 120 شهر بأسعار عائد تنافسية. 
وقام بنك مصر أيًضا بتحسني خدمات الدفع اإللكتروني 
من  واجلمارك  والضرائب  اإلجتماعية  للتأمينات 

خالل  مصري  جنيه  مليار   16 من  أكثر  محصالً  اجلمهورية،  بأنحاء  منتشر  فرع   326 خالل 
العام املالي 2017/2016، هذا باإلضافة إلى تطبيق خدمة CPS للشركات، مما يسمح للعمالء 
بدفع الضرائب، والرسوم اجلمركية أو غيرها من الرسوم احلكومية من مكاتبهم دون الذهاب 

خدمات السداد 
اإللكتروني 

16 مليار جنيه مصري

 محفظة التجزئة املصرفية 

18.1 مليار جنيه مصري،

بنسبة منو 24.8 % 

ووفًقا لتصنيف لبلومبرج خالل عام 2017، ُصنف بنك مصر ضمن أفضل عشرين مؤسسة 
مالية بالنسبة ملديري القروض املشتركة يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا. كذلك قد جاء 
وترتيب  تسويق  يف  بنك   20 أفضل  قائمة  يف  املصرية  البنوك  ترتيب  صدارة  يف  مصر  بنك 
وفقا  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  مستوي  على  املشروعات  ومتويل  املشتركة  القروض 

العاملية يف 2017. بلومبرج  لتصنيف وكالة 

واملواصالت  النقل  لقطاع  متويلية  عملية  أفضل  جائزة  مصر  بنك  تّسلم   ،2017 مارس  ويف 
على مستوى الشرق األوسط وشمال إفريقيا لعام 2016 من قبل مؤسسة IJ Global؛ حيث 
قام البنك بإدارة متويل وترتيب قرض لتنفيذ مشروع شركة ليماك لتطوير مبنى الركاب )2( 

الدولي.  القاهرة  مبيناء 

القروض  ترتيب  يف  بنك  أفضل  جائزة  مصر  بنك   EMEA Finance مؤسسة  منحت  كما 
التوالي،  على  الثاني  للعام  اإلفريقية  القارة  مستوى  على  املشروعات  ومتويل  املشتركة 
باإلضافة إلى أربعة جوائز أخرى يف يونيو 2017 عن عمليات متويلية قام البنك باالشتراك 

يف ترتيبها ومتويلها مع عدد من البنوك األخرى، وهم: 

البنك  الدولي، حيث حاز  القاهرة  )2( مبيناء  الركاب  مبنى  لتطوير  ليماك  - مشروع شركة 
األوسط  الشرق  مستوى  على  واملواصالت  النقل  لقطاع  متويلية  عملية  أفضل  جائزة  على 

وشمال إفريقيا لعام 2016.

من  عدد  مع  ومتويلها  ترتيبها  يف  باالشتراك  مصر  بنك  بها  قام  التي  التمويلية  العملية   -
البنوك األخرى لصالح شركة اتصاالت مصر، حيث حاز بنك مصر على جائزة أفضل عملية 

متويلية لقطاع االتصاالت على مستوى القارة اإلفريقية يف يوليو 2017. 

من  عدد  مع  ومتويلها  ترتيبها  يف  باالشتراك  مصر  بنك  بها  قام  التي  التمويلية  العملية   -
عملية  أفضل  جائزة  عنها  البنك  حاز  وقد  العرب،  املقاولون  شركة  لصالح  األخرى  البنوك 
متويلية لقطاع البنية التحتية على مستوى إفريقيا وأوروبا والشرق األوسط وشمال إفريقيا.   

بها بنك مصر لصالح صندوق اإلسكان اإلجتماعي، حيث فاز  التي قام  التمويلية  العملية   -
اإلفريقية.  القارة  املجتمعية على مستوى  التنمية  لقطاع  أفضل عملية متويلية  بجائزة  البنك 

أربعة  بنك مصر  نّظم  البنك،  أهم أصول  أحد  باعتبارها  البشرية  املوارد  بأهمية  منا  إمياًنا 
أعوام  خالل  واالئتمانية  املحاسبية  املؤسسات   كبرى  مع  بالتعاون  ناجحة  تدريبية  دورات 
الدفعة  عدد  )بلغ  محلل   139 من  أكثر  فيها  تخّرج  حيث  و2016؛  و2014،  و2011،   ،2009
ليعطى   ،)33 الرابعة:  والدفعة   ،32 الثالثة:  والدفعة   ،31 الثانية:  والدفعة   ،43 األولى: 

بالبنك.   الشركات، واملخاطر، واالستثمار  ائتمان  إلى أقسام  لهم لإلنضمام  الفرصة 

وانطالًقا من إمياننا العميق بأهمية إدراج املزيد من املواهب الشابة للعمل بالبنك، عقد بنك 
مصر الدورة التدريبية اخلامسة لالئتمان خالل العام املالي 2017/2016، والتي اجتاز فيها 
اجتازوا  1600 مرشح  النهائية، من أصل  املطلوبة واالختبارات  املتطلبات  32 مرشًحا جميع 

األولية. االختبارات 
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البريدية، وإيجار سيارة، وخدمات طوارئ الطرق( وغيرها من اخلصومات واملزايا يف العديد من 
املطاعم والفنادق واخلدمات. 

املالي: الشمول 
كجزء من استراتيجية وأهداف البنك لتحقيق االستدامة، يسعى بنك مصر لتحويل مصر إلى 
مجتمع غير نقدي، لذا كانت له الريادة يف احلصول على 48% من إجمالي حصة السوق يف مجال 
ميكنة رواتب العاملني يف احلكومة من خالل ماكينات الصراف اآللي اخلاصة به، وقد احتفظ 

البنك باملرتبة األولى للعام الثاني عشر على التوالي يف هذا املجال.
وبلغت قيمة الرواتب التي ُتصرف عبر ماكينات الصراف اآللي اخلاصة بالبنك 55.09 مليار 
جنيه مصري خالل العام املالي 2017/2016، بعدد البطاقات بلغ 3.15 مليون من القطاعني 

العام واخلاص، باإلضافة إلى 58,000 حساب.
خدمة  باستحداث  البنك  قام  نقدي،  غير  مجتمع  إلى  مصر  لتحويل  البنك  أهداف  وملواصلة 
محفظة بنك مصر )BM Wallet( يف فبراير 2017، بهدف تعزيز الشمول املالي من خالل 
تقدمي تطبيق الدفع عن طريق التليفون املحمول لكالً من عمالء البنك والعمالء العابرين لتسهيل 

منط حياتهم مبختلف اخلدمات.  
تتيح هذه اخلدمة حتويل األموال من حساب محفظة هاتف محمول الي حساب محفظة هاتف 
محمول آخر، ودفع الفواتير، كما أنها تعد اخلدمة األأمن واألكثر سهولة الستقبال التحويالت 

اخلارجية، واستقبال األموال على مدار 24 ساعة كل 
أيام األسبوع مباشرًة من خالل هواتفهم املحمولة يف 

أي مكان يف العالم.
انطالًقا من إميان بنك مصر العميق بأهمية التخطيط 
البنك  يعمل  االقتصاد،  وتنمية  الزدهارالشعب  املالي 
هذا  ويف  واالستثمار،  التوفير  مفهوم  غرس  على 
السياق، شارك البنك يف مبادرة البنك املركزي املصري 
»علشان بكرة« التي تهدف إلى نشر الوعي املالي بني 
الشباب من خالل النشرات التعليمية وجوالت البنك، 

كما عقد البنك عدة ندوات للشباب وقام بتنظيم رحالت مدرسية إلى فروع بنك مصر املختلفة 
ومتحف محمد طلعت حرب، مؤسس البنك. 

املسكن: ملكية  دعم 

النظام  لدعم سالمة  يعد أفضل وسيلة  املجتمع  إدراج شرائح جديدة من  أن  بنك مصر  يؤمن 
املالي للبنك وتوسيع وتعزيز اخلدمات والتوقعات. ويسعى البنك لتعزيز اآلثار اإليجابية ألعماله 
على النشاط االقتصادي العام يف البالد، لذا قام البنك بزيادة حجم املدخرات واالستثمارات، 
إيجابًيا على  الرسمية، وهذا بدوره ينعكس  القنوات  املالية من خالل  املوارد  تعبئة  مما يضمن 

االقتصاد، إذ إنه يؤدي إلى زيادة معدالت النمو واحلد من الفقر ومعدالت البطالة.

األجل  طويلة  قروض  مبنح  اخلاصة  املصري  املركزي  البنك  مبادرة  يف  مصر  بنك  شارك  كما 
من  وتعتبر  الدخل،  متوسطي  وفوق  ومتوسطي  محدودي  إلى  املوجهة  اإلسكان  ملشروعات 

محفظة مبادرة البنك املركزي 
املصري لقروض اإلسكان 

2.17  مليار جنيه مصري 

إلى البنك، وبفضل اجلهود املستمرة للنهوض بجودة خدماتنا والتصميم جلعل جتربة عمالئنا 
املصرفية هي األسهل، استطاع بنك مصر أن يحتل املرتبة األولى يف خدمات الدفع احلكومي 

والرسوم اجلمركية.
كما احتل بنك مصر أيًضا املركز األول يف نشاط حتصيل عمليات التجار من خالل أجهزة نقاط 
جهاز   14,577 إلى  عددها  وصل  التي   )POS( البيع 
منتشرة يف 16,413 موقع يف مختلف أنحاء اجلمهورية 
يف ديسمبر 2017، وبلغ حجم املعامالت 9.08 مليار 

جنيه مصري خالل العام املالي 2017/2016. 
عدد  إجمالي  حيث  من  الثانية  املرتبة  البنك  وشغل 
بطاقات الدفع اإللكتروني املصدرة والتي وصلت إلى 
إلى  الحًقا  ليرتفع   ،2017 يونيو   30 مليون يف   5.35

5.97 مليون يف ديسمبر 2017. 
 وكجزء من استراتيجيتنا يف تعزيز التجارة اإللكترونية والسياحة، أطلق بنك مصر خدمة التحويل 
الديناميكي للعمالت DCC الذي يسمح حلاملي البطاقات إمكانية سداد معامالتهم يف مختلف 

البالد بالعملة املحلية على كافة أنواع نقاط البيع. 

BMVIP )كبار العمالء(:  خدمة 
انطالًقا من حرص بنك مصر لتقدمي خدمات مصرفية متكاملة من أجل تلبية احتياجات وتوقعات 
عمالئه، أطلق البنك خدمة BMVIP )كبار العمالء( مؤخًرا خلدمة هذه الشريحة من العمالء، 
وهي رؤية جديدة حللول وخدمات بنكية مميزة ألول مرة يف مصر تهدف إلى توفير وقت وجهد 
عمالئنا الكرام. وقد أطلق البنك اخلدمة اجلديدة بالتعاون مع ماستركارد لتقدمي لهم منتجات 

وخدمات حصرية لتلبية جميع احتياجاتهم.  
ومتاشًيا مع استراتيجية البنك للتميز يف توفير اخلدمات، تقدم خدمة BMVIP )كبار العمالء( 
لعمالئها بطاقة اخلصم املباشر وورلد وورلد إيليت ماستركارد مع مزايا عديدة تقدم ألول مرة 

يف مصر.  
وتقدم اخلدمة التميز يف توفير كافة املزايا، حيث تضمن لعمالئها جتربة فريدة من خالل فريق 
عمل متخصص من مديري العالقات مع تخصيص قناة اتصال مبركز خدمة العمالء 19888 
خلدمة هذه الشريحة من العمالء، باإلضافة إلى استقبال الرسائل النصية الواردة من العمالء، 

واستقبال مراسالت العمالء والرد عليها من خالل البريد اإللكتروني. 
كما تضمن اخلدمة لعمالئها املزيد من االمتيازات من ضمنها أماكن خدمة مميزة داخل فروع 
مختارة على مستوى اجلمهورية لالستفادة باخلصوصية استفادة تامة. وتتضمن االمتيازات أيًضا 
حصول عمالء BMVIP على حساب يوم بيوم VIP ذو العائد اليومي التصاعدي وفًقا لرصيد 
احلساب بسعر عائد مميز باإلضافة إلى إعفائهم من رسوم إصدار دفتر الشيكات ومن بعض 

العموالت واملصاريف املحصلة. 
كما يحصل عمالء BMVIP على عضوية مجانية يف خدمة املساعدة الشخصية »الكونسيرج« 
الفندق،  حجز  تتضمن  )التي  السفر  ترتيبات  كإجراء  اخلدمات  لكافة  وذلك  والعاملية  املحلية 
والسينما  املسارح  تذاكر  الفندق(، وشراء  إلى  والوصول  املطار،  واالستقبال يف  السفر،  وتذاكر 
الهدايا  واختيار وشراء  والتجميلية،  الصحية  واملراكز  املطاعم،  الثقافية، وحجوزات  واحلفالت 
 Lounge Key متوافرة يف القاهرة واالسكندرية(، باإلضافة إلى عضوية مجانية يف برنامج(
لصاالت املطارات وغيرها من اخلدمات التي يوفرها بنك مصر )اخلدمات احلكومية، اخلدمات 

الرواتب التي تصرف عبر 
ماكينات الصراف اآللي 

55.09 مليار جنيه مصري 
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االزدهار  لتحقيق  البوابة  هي  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  متكني  أن  مصر  بنك  يف  نؤمن 
منذ  مصر  بنك  اهتمام  محور  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  تعد  لذا  املستدام،  االقتصادي 

انشائه وينعكس ذلك يف توفير البنك الدعم الالزم لهم 
لنمو أعمالهم، و تشجيع التوظيف، واحلد من الفقر، 

وحتقيق تنمية اجتماعية مستدامة ومنو اقتصادي. 
بنك  يتميز  الفروع،  من  شبكة  ألكبر  المتالكه  ونظًرا 
مصر يف كونه ميكن الوصول إليه من قبل جميع شرائح 
رواد  احتياجات  كافة  لتلبية  يسعى  حيث  املجتمع، 

األعمال والشركات الناشئة. 
التنمية  عجلة  دفع  يف  الريادي  دوره  البنك  ويواصل 
بنشاط  العمل  يواصل  كما  واالجتماعية،  االقتصادية 

الصغيرة  املشروعات  تناسب  التي  التمويلية  واخلدمات  البرامج  من  العديد  توفير  أجل  من 
املشروعات  لتمويل  تهدف  التي  املنتجات  من  واسعة  مجموعة  تقدمي  يف  متمثلة  واملتوسطة، 
الصغيرة واملتوسطة من خالل توفير قروض قصيرة األجل لرأس املال العامل وفرص استثمارية 

طويلة األجل باإلضافة إلى التعامل مع عدد أكبر من الوحدات التمويلية.  
اجتماعية  مسئولية  ُتعتبر  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  متويل  يف  املشاركة  أن  نرى  نحن 
باإلضافة إلى كونها فرصة عمل حقيقية، لذا قام بنك مصر بإكتتاب قروض ألكثر من 5,000 

عميل من شريحة التمويالت املتناهية الصغر بشكل شهري. 
وفاًءا بوعودنا بدعم قطاع املشروعات الصغيرة واملتوسطة، قام بنك مصر بتوفير متويالت تصل 
قيمتها إلى حوالي 929 مليون جنيه مصري لصالح أكثر من 60,000 عميل. ويف عام 2017، 
ارتفعت محفظة متويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة إلى 4.5 مليار جنيه مصري، متضمنة 

توفير متويالت بلغت قيمتها 1.3 مليار جنيه مصري ل 29,000 عميل جديد.  
وقد استحوذ بنك مصر على أكثر من 50% من إجمالي القروض املحققة يف مبادرة مشروعك 
التنمية املحلية  منذ انطالق املبادرة ألول مرة يف إبريل 2015، وهو مشروع مشترك مع وزارة 

وعدة بنوك أخرى.  

فرص التدريب والتنمية للعمالء:
عالوة على تقدميه ملجموعة شاملة من اخلدمات املالية، نحن أيًضا يف بنك مصر نشجع الشركات 
نوفر  لذا  الذات،  على  االعتماد  وتطوير  تنمية  بهدف  االستدامة  تطبيق  على  واملتوسطة  الصغيرة 
باستمرار لعمالئنا من الشركات الصغيرة واملتوسطة البرامج التنموية، واملشورة، والدعم من خالل 
تنظيم ورش عمل تدريبية، بالتعاون مع العديد من الهيئات املحلية والدولية مثل: البنك األوروبي 

للتعمير والتنمية، وكلية فرانكفورت للتمويل واإلدارة.  
وتأتي تلك الورش التدريبية متاشًيا مع رؤية بنك مصر بأن توفير ورش العمل التنموية هو شرط 
مع  والتعامل  واعية،  قرارات  اتخاذ  من  الشركات  مُتّكن  إنها  إذ  الفعال؛  املالي  للشمول  أساسي 
التعقيدات املالية اليومية، واتخاذ إجراءات فعالة لتحسني أوضاعها املالية ورفاهيتها وجتنب الشدة 

يف الضوائق املالية. 
ويواصل البنك إعداد البحوث والدراسات مبساعدة املهنيني املتخصصني ملعرفة املنتجات والبرامج 

والقنوات واخلدمات اجلديدة التي نحتاجها لنزدهر ونحافظ على بيئة عمل ناجحة ومتجددة.  

محفظة متويل املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة 

4.5 مليار جنيه مصري

املشروعات واعدة جًدا للقطاع املصريف، حيث إنها حتوز على دعم وتشجيع كبير من احلكومة، 
التي ترى أنها وسيلة فعالة جلذب االستثمارات املحلية واألجنبية اجلديدة، وهو السبب الذي 
جعل احلكومة تدعم وتشجع بناء مثل هذه املشروعات، حيث أعلن البنك املركزي املصري أنه قد 
خصص  20 مليار جنيه مصري بدالً من 10 مليار جنيه مصري يف فبراير 2014، ملنح التمويل 
ملحدودي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل لشراء منازل بفائدة محدودة تتراوح بني 5% و%10.5.
بلغت قيمة  املبادرة، وقد  تلك  مليارات جنيه مصرى يف  اآلن مببلغ 4  بنك مصر حتى  وساهم 
محفظة البنك وفقا ملبادرة البنك املركزى 1.48 مليار جنيه مصري يف 30 يونيو 2017، لترتفع 
مجدًدا إلى 2.17 مليار جنيه مصري يف ديسمبر 2017، مقارنةً ب 574 مليون جنيه مصري يف 

يونيو 2016، مما ميثل زيادة سنوية قدرها 907 مليون جنيه مصرى، وبنسبة منو %158. 

املحلي: املجتمع  مشروعات  دعم 
بالتعاون مع وزارة املالية، انضم بنك مصر إلى احلملة الوطنية إلحالل سيارات األجرة القدمية 
يف مصر بهدف حتسني قطاع النقل واملواصالت، واحلد من التلوث الناجم عن سيارات األجرة 

القدمية التي كان لها تأثير سلبي على السياحة واملجتمع بشكل عام.

البيانات: العمالء وحماية   دعم 
من  كنه  مُيّ واخلدمات  املنتجات  من  واسعة  مجموعة  واستحداث  تقدمي  على  مصر  بنك  يعمل 

احلفاظ على الربح وحتقيق هدفه األساسي وهو احلفاظ على أمن ورضاء عمالئه.
وكان بنك مصر أول بنك يف مصر يقوم باستيفاء متطلبات نظام PCI DSS حلماية عمالئه من 

مخاطر القرصنة اإللكترونية. 
كما احتفظ البنك باملركز األول للعام الثاني عشر على التوالي يف مجال ميكنة رواتب العاملني 
يف احلكومة، وباملركز األول أيًضا فيما يتعلق بإجمالي عدد العمليات التي أجريت من خالل نظام 

بطاقات اخلصم وشبكة النقد املشترك )123(. 
ومن أجل التكيف مع أحدث التقنيات يف مجال اخلدمات املصرفية عبر اإلنترنت، سيقوم بنك 
مصر بإطالق مجموعة خدمات اإلنترنت البنكية املحسنة واألكثر أماًنا ومالئمة للعمالء خالل 

عام 2018. وستحد اخلدمات اجلديدة من الورق املستخدم يف التعامالت.

الريادة: احلفاظ على 
 يتميز بنك مصر بالريادة فيما يتعلق بقنوات التوزيع اإللكتروني من خالل تشغيل أكبر شبكة 
للفروع، وماكينات الصراف اآللي ونقاط البيع يف جميع أنحاء اجلمهورية، واستمرارًا الستراتيجية 
البنك التى تهدف إلى حتقيق التنمية، افتتح البنك فروًعا جديدة يف جميع أنحاء البالد وزّود 
املتطورة  الشبكة  يف  بالتوسع  قيامه  إلى  باإلضافة  اجلمهورية،  أنحاء  جميع  يف  فروعه  شبكة 

ملاكينات الصراف اآللي حتى وصل عددها إلى 2,154 ماكينة يف ديسمبر 2017. 
مليار  إلى 18.1  يونيو 2017   30 بنك مصر يف  املصرفية يف  التجزئة  قيمة محفظة  ووصلت 
جنيه مصرى، مقابل 14.5 مليار جنيه مصرى خالل نفس الفترة يف يونيو 2016، بزيادة 3.6 
مليار جنيه مصرى وبنسبة منو 24.8%، كما يستحوذ بنك مصر على 48% من حصيلة السوق 
من حتويالت رواتب موظفي احلكومة، كما أنه يخدم  1,634 شركة حكومية وخاصة يف حتويل 

رواتب املوظفني. 
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و2013، و2014، و2015، وعلى جائزة أفضل بنك يف إدارة صناديق أسواق النقد واالستثمارات 
قصيرة األجل لعامي 2016 و 2017. 

إدارة املحافظ:

الثابت  والدخل  املتداولة،  امللكية  أسهم  بفاعلية  ويراقب  املال  وأسواق  االستثمار  قطاع  يدير 
واملحافظ املحلية والدولية، فضالً عن إدارة استثمارات البنك يف صناديق االستثمار اخلاصة 

بالبنوك األخرى.

مساهمة مصرفنا يف االستثمارات املباشرة:

تأسس بنك مصر بهدف دعم جميع اجلهود املبذولة لتنمية االقتصاد املصري، ويواصل العمل 
على حتقيق هذا التحقيق، لكونه واحًدا من أكبر وأنشط مستثمري األسهم اخلاصة يف مصر، 

من خالل املساهمة املباشرة يف الشركات عبر عدد من القطاعات االقتصادية احليوية. 

ويحتفظ قطاع االستثمار وأسواق املال مبحفظة أسهم مباشرة متنوعة يف مختلف القطاعات مبا 
يف ذلك السياحة، واخلدمات، والتشييد، واإلسكان، والزراعة، والغذاء، وتكنولوجيا املعلومات 
تبلغ نحو  أموال  بإجمالي رؤوس  158 شركة  البنك حصًصا يف  واالتصاالت، وغيرها. ميتلك 
427 مليار جنيه مصرى، وذلك يف 30 يونيو 2017، كما ضخ البنك 11.6 مليار جنيه مصري 

محفظة  نطاق  ضمن  شركات  ست  أموال  رؤوس  يف 
األسهم املباشرة، مساهمةً منه يف تعزيز هيكل رأس 
املال لديها. ويف نفس الوقت، بلغت أرباح رأس املال 
جنيه  مليار   64 الشركات  بعض  يف  حصص  بيع  من 
بلغت  كما   ،2017  /  2016 املالي  العام  يف  مصري 
العمالت األجنبية 2.7 مليار  أرباح معامالت صرف 

جنيه مصري يف 30 يونيو 2017.

خدمات بنوك االستثمار:

دعم  حيوًيا يف  دورًا  مصر  بنك  يلعب  املصري،  االقتصاد  دعم  الريادي يف  دوره  من  انطالًقا 
الدولة  استثمارات  لتمويل  األساسية  الركيزة  مبثابة  أيًضا  وُيعتبر  السوق،  يف  الدين  أدوات 

وتنشيط جهودها لتوفير خدمة الشباك الواحد للمستثمرين.

املستويني  على  رئيسًيا  العًبا  يعد  حيث  الدولة،  مع  وشامل  ُمفّصل  إطار  يف  البنك  ويعمل 
االقتصادي الكلي واجلزئي، كما يقدم قطاع االستثمار وأسواق املال أيًضا للشركات واملؤسسات 
واحلكومة مجموعة واسعة وشاملة من اخلدمات املالية املبتكرة، لُتمكنهم من حتقيق أهدافهم 

املالية وتنفيذ خططهم قصيرة وطويلة األجل.

استثمارات مباشرة يف
 158 شركة بإجمالي 

رؤوس أموال
427  مليار جنيه مصري

للبنك يف  الرائدة  املكانة  على  احلفاظ  إلى  ببنك مصر  املال  وأسواق  االستثمار  قطاع  يهدف 
اإلدارة  مجال  الشركات يف  وقطاع  املصرفية  للتجزئة  األمثل  اخليار  دائًما  يكون  حتى  مصر، 

ويف  املتخصصة.  االستثمارية  واخلدمات  املالية 
املال  وأسواق  االستثمار  قطاع  يركز  نفسه،  الوقت 
املصلحة  أصحاب  ملختلف  أفضل  قيمة  حتقيق  على 
بالبنك. وبلغ إجمالي دخل أنشطة القطاع 6.9 مليار 
مما   ،2017/2016 املالي  العام  خالل  مصرى  جنيه 
مصرى  جنيه  مليار   4.8 قدرها  سنوية  زيادة  ميثل 
معدل  متوسط  بلغ  وبالتالي،   .%222.8 منو  بنسبة 
القطاع  بأنشطة  اخلاصة  للدخول  السنوي  النمو 
قيمة  وبلغت   ،%44 املاضية  اخلمس  السنوات  خالل 

األصول املدارة من خالل القطاع 8.5 مليار جنيه مصري يف 30 يونيو 2017، مقارنة ب 3.3 
مليار جنيه مصري يف  العام السابق، مبعدل منو %158. 

مجموعة اخلبراء:

يعتمد قطاع االستثمار وأسواق املال على مجموعة متنوعة من اخلبراء داخل البنك تستطيع 
قيادة وتوفير مجموعة واسعة من اخلدمات املالية املتكاملة التي تشمل إدارة امللكية، واألسهم 
واملعامالت  بالشركات  اخلاصة  االستشارات  تقدم  أنها  كما  السندات،  ومحفظة  املدرجة، 
صناديق  وتوزيع  املالية،  األوراق  وتداول  واملبيعات  االستثمار(،  أمناء  )خدمات  املصرفية 

املتنوعة. االستثمار 

أنشطة وخدمات يقدمها قطاع األسواق املالية واالستثمار:

االستثمار: صناديق 
الشرق  منطقة  املصرفية يف  اخلدمات  وأقدم  أكبر  من  مصر  ببنك  االستثمار  ُتعتبر صناديق 
األوسط، حيث تأسست عام 1994. يدير البنك حالًيا ثمانية صناديق استثمار متنوعة تتضمن 
األسهم،  وصناديق  املتوازنة،  والصناديق  النقد،  أسواق  صناديق  مثل:  ومختلفة  عديدة  أنواع 
العمالء  احتياجات  لتلبية  مصممة  اإلسالمية،  والصناديق  املضمون،  املال  رأس  وصناديق 

املختلفة، على مستوى األفراد والشركات. 

وتقديًرا جلهوده املتواصلة لتقدمي ما هو أفضل وأحدث جلميع عمالئه الكرام، حاز بنك مصر 
على جائزة من مجلة جلوبال فينانس، وهي إحدى أكبر املجالت املالية املتخصصة يف العالم، 
 2009 لعامي  األوسط  والشرق  إفريقيا  يف  النقد  أسواق  صناديق  إلدارة  بنك  أفضل  لكونه 
و2010، وأفضل بنك إلدارة صناديق أسواق النقد يف الشرق األوسط ألعوام 2008، و2012، 

إجمالي العائد من أنشطة 
قطاع االستثمار وأسواق املال

6.9 مليار جنيه مصري
مبعدل منو سنوي %222.8
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شبكات املراسلني:

لقيادة السوق املصريف  ال نسعى فقط يف بنك مصر 
يف مصر، وإمنا طموحنا ميتد ألن نتبوأ مكانة مرموقة 
امتالكنا  وبفضل  اخلارجية.  األسواق  خارطة  على 
لشبكة ضخمة من املراسلني تضم نحو 297 بنك تغطي 
احلفاظ  خاللهم  من  مصر  بنك  يستطيع  دولة،   59
بني  لألعمال  السلس  التدفق  ضمان  على  وبسهولة 
وجودنا يف جميع  إن  العالم،  ونظرائهم حول  العمالء 

أنحاء العالم من خالل الفروع األجنبية، والبنوك التابعة، والبنوك املراسلة قد ساعدنا يف توفير 
أسرع اخلدمات وأكثرها كفاءة لتلبية احتياجات عمالئنا احلالية واملستقبلية.

وبالتعاون مع البنوك املراسلة، قمنا بتوفير مصادر متويلية بالعملة األجنبية من خالل قروض 
قصيرة األجل، وقد تخطت آليات متويل العمليات التجارية والقروض قصيرة األجل 639 مليون 

دوالر أمريكي للسنة املالية 2017/2016.

البترول  مثل  االستراتيجية  السلع  استيراد  يف  اخلاصة  واملؤسسات  احلكومة  بدعم  قمنا  كما 
والسلع الغذائية األخرى، وكان قد حصل البنك على قرض عاملي مشترك طويل األجل لصاحله 

مببلغ 300 مليون دوالر أمريكي. 

قطاع األموال:

يعد قطاع األموال من أهم اإلدارات ببنك مصر؛ فهو يلعب دورًا مهًما للغاية داخل البنك، حيث 
بالغ األهمية ألداء أي بنك أو مؤسسة مالية،  إنه املنوط به توفير السيولة الالزمة، وهو أمر 
بصورة  والشركات  األفراد  من  لعمالئه  املالية  االحتياجات  بتلبية  للبنك  النقد  توافر  ويسمح 

فورية. 

التدفق املستمر  كما يعمل قطاع األموال على ضمان 
للسيولة، وذلك عن طريق استثمار أي فائض سيولة 
أعلى  لتحقيق  أماًنا  وأكثرها  املتاحة  الطرق  بأفضل 
عائد بأقل مخاطر، ويوفر القطاع أيًضا حلوالً عملية 
من خالل مختلف األدوات املالية، ويساعد على متويل 
الدين العام عن طريق القيام بدور نشط يف السوقني 

الرئيسية والثانوية. 

بصفته مؤسسة مالية رائدة يف مصر، كان بنك مصر واحًدا من أفضل البنوك يف توفير السيولة 
أدائه خالل األوقات  الوطني؛ حيث مت تعزيز  إيجابي على االقتصاد  أثر  له  الكافية، مما كان 
الصعبة. ولعب مصرفنا دورًا حيوًيا يف مساعدة االقتصاد يف التغلب على العديد من األزمات 
التي   ،2011 يناير  وثورة   2008 عام  العاملية يف  املالية  األزمة  ذلك  والسياسية، مبا يف  املالية 

قروض قصيرة األجل وآليات متويل 
العمليات التجارية

أكثر من 639 مليون دوالر أمريكي

قروض عاملية مشتركة طويلة 
األجل بقيمة 300 مليون دوالر

تسويق وضمان تغطية اكتتاب 

أربعة إصدارات لسندات التوريق 

بإجمالي 2.4 مليار جنيه 

مصري

امللكية،  وانتقال حقوق  االندماج واالستحواذ،  بنوك االستثمار يف عمليات  تتمثل خدمات  كما 
والسندات )سندات الشركات وسندات التوريق(، وصفقات اخلصخصة، والطروحات األولية، 

والتخارج، والقيام بدور املستشار املالي إلعادة هيكلة الشركات.

والتعاون  التكامل  على  حترص  مؤسستنا  ألن  ونظًرا 
وأسواق  االستثمار  قطاع   ويعمل  السواء،  حد  على 
املال جنًبا إلى جنب مع القطاعات املختلفة للمساعدة 
متكاملة  استراتيجية  مالية  حلول  وتقدمي  تطوير  يف 

متاًما ألكثر القضايا صعوبة لعمالئنا.

كما يعمل القطاع أيًضا بنشاط يف مجال أسواق رأس 
والسندات،  باألسهم  اخلاصة  الدين  وأدوات  املال 
منفًذا بذلك دور البنك يف املعامالت مع التركيز على 
إصدار، وهيكلة، وتسعير، وضمان وجمع األموال يف 
األوراق املالية ذات العائد الثابت، هذا باإلضافة إلى 
طرح منتجات توريق لعمالئنا من الشركات واملؤسسات من خالل االعتماد بشكل أساسي على 

قدراتنا الكبيرة على االكتتاب و شبكتنا واسعة االنتشار. 

وقام البنك بتسويق وضمان تغطية اكتتاب أربعة إصدارات لسندات التوريق خالل العام، حيث 
بلغ مجموعها 2.4 مليار جنيه مصرى، وكانت حصة البنك يف االكتتاب 1.2 مليار جنيه مصرى.

العقارية: اخلدمات 

األصول  محفظة  إدارة  مسئولية  أيًضا  املالية  واألسواق  االستثمار  قطاع  عمل  فريق  يضطلع 
العقارية للبنك، والتي تنطوي على شراء وبيع أنواع مختلفة من العقارات نيابة عن عمالئنا، 
الصناعية  باملشروعات  والنهوض  عقارية  تسويقية  مزادات  تنظيم  على  الفريق  يعمل  كما 

والسياحية.

املالي 2017/2016،   العام  إيرادات خالل  تدر  التي ال  ببيع عدد من أصوله  البنك  قام  ولقد 
مما حتقق عنه أرباح رأسمالية 479 مليون جنيه مصرى من بيع هذه األصول مقارنة ب 1.2 

مليار جنيه مصرى يف العام السابق.

خدمات أمناء حفظ األوراق املالية:

وأهداف  احتياجات  جميع  لتلبية  اخلدمات  من  مجموعة  مصر  ببنك  االستثمار  أمناء  يقدم 
العمالء. وهذا يتضمن شراء وبيع األوراق املالية، واالشتراك يف األسهم والسندات العامة نيابة 
عن العمالء، وكذلك إصدار كشوف احلسابات، وجمع كوبونات األوراق املالية، وتقدمي خدمات 

الشركات لألفراد واملؤسسات، باإلضافة إلى خدمات أمني احلفظ من الباطن.
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يتبنى قطاع الصيرفة واملعامالت اإلسالمية لبنك مصر إطارًا يعتمد على التنمية املستدامة 
املصرفية  واملعامالت  واألخالق،  املساءلة،  األساسية:  اإلسالمية  املبادىء  على  القائمة 

املستقبلية. لتجنب األخطار  النتائج  يركز على  نهج  واتباع  والقدرات،  اإلسالمية، 

التركيز على جتربة العمالء:

ينشيء  عام  قطاع  بنك  أول  بنك مصر  كان  املتنوعة،  قاعدة عمالئنا  االعتبار  أخذنا يف  إذا 
مع  تتماشى  وجتارية  ومالية  مصرفية  أنشطة  وتقدم  اإلسالمية  باملعامالت  خاصة  فروًعا 

أموال  فصل  مت  وقد  اإلسالمية.  الشريعة  أحكام 
ويتم  البنك،  يف  األخرى  الفروع  عن  الفروع  هذه 
من  تتكون  شرعية  هيئة  قبل  من  عليها  اإلشراف 
اإلفتاء  ودار  الشريف  األزهر  من  مؤهلني  أساتذة 

املصرية.

رائًدا  باعتباره  مكانته  على  مصر  بنك  حافظ  لقد 
يف  اإلسالمية  الشريعة  مع  املتوافقة  للمصارف 

مصر من خالل اجلمع بني التراث الفريد والتقاليد، واالعتماد يف الوقت نفسه على تقنيات 
واالبتكار.  بالتكنولوجيا  مدعومة  حديثة  مصرفية 

التمويل اإلسالمي أنظمة الكمبيوتر املتقدمة لتوفير  وتستخدم جميع فروعنا املتخصصة يف 
من  مصر  بنك  ليصبح  واخلارج،  مصر  األخرى يف  البنوك  ملواكبة  مبتكرة  مصرفية  خدمات 
املصرفية  اخلدمات  بتوفير  البنك  ويقوم  مصر.  يف  اإلسالمية  املالية  املنظومة  تطوير  رواد 
للمعامالت اإلسالمية من خالل شبكة تتكون من 37 فرًعا ومكتًبا يف جميع أنحاء مصر، أما 
بشأن محفظة االئتمان اخلاصة بقطاع الصيرفة اإلسالمية، فقد ارتفعت إلى 5.7 مليارات 
جنيه مصري يف 30 يونيو 2017، باملقارنة ب  3.9 مليار جنيه مصري يف 30 يونيو 2016.

االرتقاء إلى مستوى توقعات العمالء:

املصرفية  للخدمات  اجلوده  من  مستوي  أعلي  تقدمي  و  احتياجات عمالئه  لتلبية  واستمرارًا 
البنكي  التأمني  البنك خلدمة  إطالق  من خالل  املصرفية  التجزئة  منتجات  نطاق  توسيع  مت 
التكافلي – حياة  من خالل شراكته مع واحدة من كبرى شركات التأمني يف مصر، الشركة 
املصرية للتأمني التكافلى - حياة، لتوفير خدمات التأمني يف جميع الفروع اإلسالمية لبنك 
مصر، والتي تتكامل مع منتجات البنك االستثمارية واالدخارية والتي متكن البنك من تعظيم 

املصرفية اإلسالمية . التجزئة  الربحية اخلاصة مبحفظة منتجات 

منتجات  من  متنوعة  حزمة  بتقدمي  مصر  بنك  يقوم  البنكية  املصرفية  التجزئة  مجال  ويف 
التمويل  صيغة   خالل  من  اإلسالمية   الشريعة  أحكام  مع  املتوافقة  املصرفية  التجزئة 

أطاحت بالرئيس األسبق والتي أعقبها فترة طويلة من الركود االقتصادي، واالنخفاض احلاد 
يف االحتياطات األجنبية االستراتيجية للبالد وقيمة العملة. 

اخلدمات  تسهيل  جتاه  البنك  التزام  إطار  ويف 
مصر  بنك  خصص  االستيراد،  ومعامالت  األساسية 
ومستندات  األجنبية  بالعملة  مستندية  اعتمادات 
دوالر  مليار   3.4 مببلغ  سلع  الستيراد  الدفع  مقابل 
باإلضافة   ،2017/2016 املالي  العام  خالل  أمريكي 
  2.1 إلى  وصلت  التي  العمالت  استبدال  خدمة  إلى 

مليار دوالر أمريكي.

تقدمي حلول مبتكرة:

يضطلع قطاع األموال ببنك مصر العديد من املسؤوليات والتي تشمل قيام فريقنا من املهنيني 
املتطورة  للتكنولوجيا  مبتكرة  وتطبيقات  قّيمة،  بأفكار  العمالء  تزويد  على  األموال  إدارة  يف 

احلديثة واخلبرة املتعمقة يف مجال العمل ملساعدتهم على البقاء يف الصدارة. 

وُيعتبر مصرفنا من أوائل البنوك التي استثمرت يف املنتجات الهيكلية املبتكرة التي ُتعد نوًعا 
 credit linked noteو الدولية  املعامالت  غرفة  االئتمانية، عن طريق  املشتقات  أنواع  من 

CLN((، وfirst to default )FTD(، وقد حقق مصرفنا أرباًحا نتيجة لذلك. 

البنوك يف السوق املحلية عنصًرا مهًما يف جناح أي نظام سعر  الدوالرية بني  القروض  ُتعتبر 
صرف حر، لذا حرص بنك مصر أن يكون أول بنك ينضم إلى سوق اإلنتربنك الدوالري منذ 
نشأة هذه اآللية يف عام 2004. ويضمن اإلنتربنك الدوالري حتسني أداء سوق الصرف األجنبي 

يف مصر، التي تواجه الظروف االقتصادية والسياسية الصعبة.

الدولة  خزينة  بتمويل  البنك  قام  املحلي،  االقتصاد  استقرار  يف  الدولة  جهودة  ملساندة  سعًيا 
بشكل مباشرمن خالل شراء أذون خزانة وأوراق مالية حكومية مبتوسط رصيد ألذون اخلزانة 
والسندات بلغ 256.6 مليار جنيه مصرى يف 30 يونيو 
باألرقام  مقارنةً   %30 بنسبة  زيادة  شكل  2017، مما 
حتقيق  إلى  وأدى   ،2016 يونيو   30 يف  اخلتامية 

ايرادات بواقع 40.9 مليارجنيه مصرى. 

 Banque Misr Money Market قام  وقد 
اآللية اجلديدة ألذون اخلزانة  باالستثمار يف   Desk
مستحدثة  آلية  وهي  واليورو،  األمريكي  بالدوالر 
أذون  بالذكرأن محفظة  اجلدير  ومن  مرتفع.  وعائد  عالية  توفير سيولة  على  بنجاح  ساعدت 
اخلزانة لبنك مصر بلغت 3.336 مليار دوالر و 200 مليون يورو على التوالي يف نهاية يونيو 

 .2017

اعتمادات مستندية 
بالعملة األجنبية 

ومستندات مقابل الدفع
الستيراد سلع 

3.4 مليار دوالر أمريكي

خدمة استبدال العمالت 

2.1 مليار دوالر

محفظة االئتمان اخلاصة 
بقطاع الصيرفة اإلسالمية

5.7 مليار جنيه مصري
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القطاع احليوي باإلضافة إلى دعم الهدف االستراتيجي للبالد ودور بنك مصر الوطني يف دعم 
االقتصاد املصري، وتشمل تلك املنتجات اجلديدة: مرابحة متويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
لدعم رأس املال العامل للشركات واملصانع بقيمة تصل إلى 5 مليون جنيه مصري، باإلضافة إلى 

مرابحة متويل املشروعات لدعم رأس املال بقيمة تصل إلى 2 مليون جنيه مصري. 

دعم االقتصاد الوطني:

واملعامالت  الصيرفة  قطاع  قام  الوطني،  االقتصاد  لدعم  تفانيه  و  رغبته  من  انطالًقا 
لتمويل  املصرية  البنوك  من  مجموعة  بقيادة    2017/2016 املالي  العام  خالل  اإلسالمية 

التالية: القطاعات 

جنيه مصري،  مليون   300 بقيمة  تسهيالت متويلية  تقدمي  من خالل  البناء:  مواد  قطاع   -1
بني  للصلب يف  ألربعة مصانع  جنيه مصري  مليون   150 بقيمة  معبري  إلى قرض  باإلضافة 

السخنة.  والعني  وبورسعيد  واإلسكندرية  سويف 

2- قطاع التنمية العقارية من خالل االشتراك يف املشروعات التالية: 

- التعاون مع شركات للتأجير التمويلي من خالل التعاون التمويلي اإلسالمي املشترك األول 
 450 إلى  يصل  املشاركة  صيغة  على  يقوم  متويل  بإجمالي  متويلي،  تأجير  وشركة  بنك  بني 

العقارية.  للتنمية  لتمويل مشروع عمالق  مليون جنيه مصري 

- قيادة مجموعة من البنوك املصرية لتوفير قرض معبري يقوم على صيغة املشاركة بقيمة 
وذلك  مليون جنيه مصري،   500 بنك مصر  بلغت مساهمة  مليون جنيه مصري، حيث   900
قيمة  بإجمالي  اجلديدة،  القاهرة  يف  جتاري  واآلخر  سكني  إحداهما  مجمعني  بناء  لتمويل 
متوقعة تصل إلى حوالي 18.50 مليار جنيه مصري. ومن املقرر أن يتم تطوير املشروع على 
أيًضا باملشاركة  البنك  7 سنوات ونصف بدًءا من عام 2018. كما قام  خمس مراحل خالل 

يف دعم االقتصاد املصري واملشروعات القومية خالل العام املالي 2017/2016 مثل: 

- مشروعات الطرق والكباري، بإجمالي حدود متويلية تصل إلى 600 مليون جنيه مصري.

دوالر  مليون   15 إلى  تصل  متويلية  حدود  بإجمالي  زراعية،  أراض  استصالح  مشروعات   -
و130 مليون جنيه مصري. 

- مشروع العاصمة اإلدارية اجلديدة، ، بإجمالي حدود متويلية تصل إلى 100 مليون جنيه 
مصري.

القليلة املاضية مبا يف   ولقد مت منح القطاع اإلسالمي العديد من اجلوائز خالل السنوات 
ذلك ما يلي:-

الشرقية  ملصنع  التحتية  والبنية  املشروع  متويل  لصفقة   IFN Dubai Awards جائزة   -
للسكر لعام 2014.

العني  األوسط لصفقة مصنع  الشرق  والتعدين يف  للمعادن   IJ Global Award - جائزة 
.2015 لعام  للصلب  السخنة 

خالل  من  املتنوعة  العمالء  احتياجات  لتمويل   ) بالوكالة  املرابحة   – )املرابحة  اإلسالمية 
فروع بنك مصر للمعامالت اإلسالمية )كنانة( مثل مرابحة السيارات ومرابحة السلع املعمرة 

السياحية. والرحالت  والعمرة  التعليم ومرابحة احلج  ومرابحة متويل مصروفات 

للمعامالت  االئتمان  بطاقات  طرح  مت  وكذلك 
متويل  صيغة  يف  تتمثل  التي  )كنانة(  اإلسالمية 
تتيح  والتي  بالوكالة  املرابحة  خالل  من  العميل 
أحكام  مع  املتوافقة  واخلدمات  السلع  شراء  للعميل 
السحب  إمكانيه  إلي  باإلضافة  اإلسالمية  الشريعة 

النقدي يف حاالت الطوارئ .

لقطاع  اإلسالمي  املصريف  النشاط  حيث  ومن 
التجزئة، استمر البنك يف استخدام مفهوم املرابحة اإلسالمية لتمويل رحالت احلج والرحالت 

التعليم.  املنتجات أخرى مثل مرابحة  إلى بعض  العمالء باإلضافة  السياحية لبعض 

تتضمن  التي  املنتجات،  من  متنوعة  مجموعة   » »كنانة  اإلسالمية  املعامالت  وحدة  وُتقدم 
السلع  ومرابحة  السيارة،  ومرابحة  اإلسالمية،  الشريعة  مع  املتوافقة  االئتمان  بطاقات 

للمرابحة. املفهوم اإلسالمي  املعمرة، وذلك حسب 

التزم البنك بتطبيق تعاليم الشريعة اإلسالمية،  فحتى بطاقات االئتمان نفسها تخضع لتلك 
مبفهوم  املرابحة  منوذج  على  القائمة   » »كنانة  ائتمان  بطاقات  البنك  أصدر  حيث  املظلة، 
العاجل  النقدي  السحب  خيار  أيًضا  مصر  بنك  أطلق  ذلك،  على  عالوة  اإلسالمي.  الوكالة 

»كنانة«.  الشريعة اإلسالمية  مع  املتوافقة  االئتمان  لبطاقة 

يسمى  االستثمار  من  جديد  نوع  بتطوير  قمنا  العمالء،  مختلف  احتياجات  تلبية  وبهدف 
ووفًقا  اإلسالمي  املصريف  القطاع  مع  بالتعاون  وذلك  اإلسالمية((  األموال  قطاع  ))منتجات 
ألحكام الشريعة اإلسالمية، وجنحنا يف إنشاء محفظة مصرفية لتوفير أذون خزانة حكومية 
مببلغ 10.3 مليار جنيه مصرى يف نهاية يونيو 2017، باملقارنة ب 9.5 مليار جنيه مصري 

يف نهاية يونيو 2016.

الصغيرة  للمشروعات  املوجه  التمويل اإلسالمي  بتوفير  الصيرفة اإلسالمية  يقوم قطاع  كما 
واملتوسطة التي – طبًقا لتعريف البنك املركزي املصري –ال يتعدى إيرادات مبيعاتها السنوية  
للمبادرات املوجهة لتمويل قطاع املشروعات الصغيرة  200 مليون جنيه مصري، وذلك وفًقا 

الصغر. إلى جانب منتجات متويل مشروعات متناهية  واملتوسطة 

املشروعات  متويل  مرابحة  منتجات:  سبع  مصر  ببنك  اإلسالمية  الصيرفة  قطاع  يقدم 
املتناهية الصغر، ومرابحة متويل املشروعات الصغيرة، ومرابحة متويل املشروعات الصغيرة 
ومرابحة  اخلاصة،  للمستشفيات  الطبية  واألجهزة  املعدات  ومرابحة متويل   ،)Checklist(
اخلاصة،  واجلامعات  واملعاهد  املدارس  متويل  ومرابحة  للمصانع،  واملعدات  اآلالت  متويل 

بالنشاط. النقل اخلاصة  ومرابحة متويل وسائل 

لتمويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة لدعم هذا  كما نقوم حالًيا استحداث منتجات جديدة 

محفظة أذون خزانة 
حكومية 

10.3 مليار جنيه مصري
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يف عام 1939م ومع بدايات احلرب العاملية الثانية، َفِزع املودعون - كما هي احلال يف هذه الظروف - 
إلى سحب ودائعهم من البنوك ومنها بالطبع بنك مصر الذى كان قائًما على رؤوس األموال املصرية، ولم 

يشكل ذلك تهديًدا حقيقًيا على املركز املالى للبنك.  

البنك بأوامر من  البريد املصرى بسحب ودائعه لدى  ولكن بدأت األزمة احلقيقية عندما قام صندوق 
احلكومة، مما أثر على السيولة املوجودة، فتقدم طلعت حرب باشا إلى البنك األهلى )الذى كان يقوم 
بدور البنك املركزى يف ذلك الوقت( لتدعيم موقف بنك مصر ولكن محافظ البنك اإلجنليزى رفض طلب 

القرض.

فلجأ طلعت حرب باشا، نتيجة إلى ذلك، إلى وزير املالية حسني سرى باشا ملد يد املساعدة، ووافق حسني 
سرى على ذلك الطلب شريطة تقدمي طلعت حرب باشا االستقالة، وأمهله ثالثة أيام للتفكير، ولم يتردد 

طلعت حرب باشا وآثر الرحيل ليبقى البنك يف تقدمي رسالته مردًدا عبارته الشهيرة: 

»فليذهب ألف طلعت حرب ... وليبقى بنك مصر«
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مع  متاًما  لتتوافق  اإلسالمية  املصرفية  اخلدمات 
نطاق  توسيع  أجل  من  اإلسالمية،  الشريعة  مبادىء 
والتي  للبنك  اإلسالمية  للفروع  االستثمارية  األنشطة 
مصرى  جنيه  مليار   5.7 إلى  محفظتها  حجم  وصل 

يف 2017. 

وسجلت محفظة أذون اخلزانة الدوالرية للبنك 3.31 
مليار دوالر، بنسبة انخفاض بلغت 1.2% مقارنةً بالعام 
املاضي، وباملثل، سجلت محفظة أذون اخلزانة باليورو 

للبنك 175 مليون يورو.

خدمات  أيًضا  مصر  بنك  قدم  ذلك  إلى  وباإلضافة 
االستثمار من خالل التوسع يف عرض خدمات اإليداع 
والتداول املركزية جنًبا إلى جنب مع خدمات احلفظ. 

أسواق  فريق مجموعة  من خالل  حالًيا  البنك  ويدير 
رأس املال ثمانية صناديق استثمار متنوعة، تهدف إلى 
احتياجات  تلبية  وكذلك  املصرية  املالية  السوق  دعم 

العمالء املختلفة على مستوى األفراد والشركات.

أيًضا  املال  وتشمل استثمارات مجموعة أسواق رأس 
عمليات االندماج واالستحواذ، والسندات سواء أكانت 
وصفقات  التوريق،  سندات  أم  الشركات  سندات 
اخلصخصة، والطرح العام األولي، والتصفيات، فضالً 
هيكلة  إلعادة  املالي  بدوراملستشار  البنك  قيام  عن 

الشركات.

وكان قطاع أسواق رأس املال قد سجل إيرادات تخطت 
جنيه  مليار   1.1 )شملت  مصرى  جنيه  مليار   6.9
مصري قيمة فروق إعادة تقييم األرصدة و2.66 مليار 
جنيه مصري قيمة أرباح ناجتة من العمالت األجنبية( 
مليارجنيه  بـ2.1  مقارنة   2017/2016 عام  خالل 

مصرى يف العام السابق، مبعدل منو %222.8. 

كمؤسسة مالية رائدة، نؤمن بأن التمكن من حتقيق 
نتائج مالية متميزة لهو خير دليل على اجلد والعمل 
اإلدارة  مجلس  أعضاء  السادة  والتزام  الشاق 
لكم  أقدم  أن  يسرني  لذا  البنك،  موظفي  وجميع 
املالية 2017/2016، نحن يف  الرائع للسنة  أداءنا 
بنك مصر، فخورون للغاية مبوظفينا الذين بذلوا 
كل اجلهد من أجل متكني البنك من حتقيق عوائد 
تراث  ذات  عريقة  مالية  مؤسسة  فنحن  تنافسية، 

فريد ومستقبل مشرق. 

التغيرات  من  العديد  املاضية  الفترة  شهدت  وقد 
السياسية واالقتصادية الكبيرة حول العالم، إال أن 
بنك مصر ظل محافًظا على تفانيه وإخالصه جتاه 
إن  بة  القول  إذ ميكننا  والوطن،  واملجتمع  عمالئه 
 2017 عام  خالل  أخرى  مرة  استطاع  مصر  بنك 
العمالء  ودائع  ارتفعت  حيث  كبير،  تقدم  حتقيق 
بواقع 191 مليار جنيه مصري لتتجاوز 532 مليار 
جنيه مصري، مقارنةً ب 341 مليار جنيه مصري 
منو  بنسبة  أي   ،2016/2015 املالي  العام  خالل 
بلغت 56%، وبالتالي يستحوذ بنك مصر حالًيا على 
17.6% من إجمالي ودائع عمالء القطاع املصريف 

املصري. 

كما سجل إجمالي األصول ببنك مصر 787 مليار 
جنيه مصرى مع نهاية العام املالي 2017/2016، 
العام  خالل  مصري  جنيه  مليار   430 ب  مقارنةً 
سنوية  زيادة  ميثل  ما  وهو   ،2016/2015 املالي 
منو  بنسبة  أي  مصري،  جنيه  مليار   357 قدرها 

بلغت %83.

القروض  ارتفاع صايف  املالية  النتائج  أظهرت  كما 
والتسهيالت للعمالء يف بنك مصر نحو ما يقرب من 
179.1 مليار جنيه مصري، مما عكس زيادة سنوية 

قدرها 51.2 مليار جنيه مصر، لتمثل 12.56% من 
القطاع  للعمالء يف  والتسهيالت  القروض  إجمالي 
محفظة  إجمالي  سجل  كما  املصري،  املصريف 
القروض غير املنتظمة لدى البنك 3.71% فقط من 

إجمالي القروض والتسهيالت للعمالء. 

والتزاًما بتعليمات البنك املركزي املصري، سجلت 
رأس  كفاية  ونسبة  املتعثرة  القروض  تغطية  نسبة 
وتهدف  التوالي،  على  و%15.11   %115.52 املال 
احتياجات  تلبية  إلي  املتنوعة  البنك  صناديق 
الشركات املختلفة سواء العامة أو اخلاصة، ولقد 
والقروض  الشركات  ائتمان  محفظة  ارتفعت 
املشتركة إلى 142 مليار جنيه مصرى، أي بنسبة 

منو بلغت 39% يف 30 يونيو 2017.

النتائج املالية أن بنك مصر جنح يف  كما أظهرت 
من  الدخل  صايف  بلغ  حيث  هائلة؛  قفزة  حتقيق 
العائد نحو مايقرب من 15.5 مليارجنيه مصرى 
جنيه  مليار   4.2 بواقع  سنوية  زيادة  عكس  مما 
نحو  إلى  ليصل  الربح  صايف  ارتفع  كما  مصرى، 
8.2 مليار جنيه، بعد أن قام البنك بسداد ضرائب 
مصرى.  جنيه  مليار   5.9 قيمتها  بلغت  الدخل 
مليار  نحو 65  لتبلغ  املساهمني  وتضاعفت حقوق 

جنيه مصرى.

تغطي  مختلفة  متويل  أنظمة  أيًضا  البنك  قدم 
قيمة  وارتفعت  االقتصادية.  االحتياجات  مختلف 
تشمل  والتي   – للبنك  املصرفية  التجزئة  محفظة 
الصيرفة اإلسالمية يف  التجزئة املصرفية لقطاع 
بنك مصر- لتصل إلى 18.1 مليار جنيه مصري 
يف 30 يونيو 2017، محققة ارتفاًعا قدره %24.8.

عالوًة على ذلك، واصل بنك مصر حتديث وحدة 
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2017 30 يونيو  املنتهية يف  املالية  للسنة 

صفحةالفهرس

احلسابات مراقبي  165تقرير 

املستقلة 166امليزانية 

املستقلة الدخل  167قائمة 

امللكية حقوق  فى  التغير  168قائمة 

النقدية التدفقات  قائمة  170ملخص 

املالية للقوائم  املتممة  اإليضاحات  172ملخص 

احلسابات مراقبي  تقرير 
امللخصة املالية  القوائم  عن 

2017 30 يونيو  املنتهية يف  املالية  لبنك مصر للسنة 

السادة / مساهمي بنك مصر )شركة مساهمة مصرية( إلى 

راجعنا القوائم املالية لبنك مصر )شركة مساهمة مصرية( عن السنة املالية املنتهية يف 30 
طبًقا  وذلك  املرفقة،  امللخصة  املستقلة  املالية  القوائم  منها  استخرجت  والتي   2017 يونيو 
وارد  هو  وحسبما  السارية  املصرية  واللوائح  القوانني  ضوء  ويف  املصرية  املراجعة  ملعايير 
للبنك  املالية  القوائم  رأًيا غير متحفظ علي  أبدينا  2018 فقد  فبراير   4 املؤرخ يف  بتقريرنا 
املالية املستقلة  القوائم  والتي استخرجت منها   2017 يونيو   30 املنتهية يف  املالية  السنة  عن 

املرفقة. امللخصة 

مع   - الهامة  كل جوانبها  - يف  تتفق  املرفقة  امللخصة  املستقلة  املالية  القوائم  أن  رأينا  ومن 
القوائم املالية الكاملة للبنك عن السنة املالية املنتهية يف 30 يونيو 2017.  

ومن أجل احلصول علي تفهم أشمل للمركز املالي للبنك يف 30 يونيو 2017 ونتائج أعماله 
األمر  يقتضي  مراجعتنا،  أعمال  نطاق  عن  وكذا  التاريخ  ذلك  يف  املنتهية  املالية  السنة  عن 
 2017 يونيو   30 يف   املنتهية  املالية  السنة  عن  للبنك  الكاملة  املالية  القوائم  إلى  الرجوع 

عليها. وتقريرنا 

احلسابات مراقبا 

املجيد محاسب/ سامح سعد محمد عبد 

للمحاسبات املركزي  اجلهاز 

BT وحيد عبد الغفار وشركاه

ومستشارون  قانونيون  محاسبون 
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بنك مصر - ش.م.م.
مصر لبنك  املستقلة  املالية  القوائم  ملخص 

2017 30 يونيو  املنتهية يف  املالية  السنة  املالية للبنك عن  القوائم  املستخرجة من 
2017 30 يونيو  املستقلة فى  امليزانية 

30 يونيو 302016 يونيو 2017إيضاح رقم

األصـــــــــــــــــول
28,562,84223,097,741نقدية وأرصدة لدى البنوك املركزية

286,437,01052,532,597أرصدة لدى البنوك
111,219,95372,047,855أذون خزانة

4,213,1382,212,211)5(أصول مالية بغرض املتاجرة
608,629434,897)6(قروض وتسهيالت للبنوك
179,137,131127,946,188)7(قروض وتسهيالت للعمالء

استثمارات مالية
37,163,514130,801,137)8(متاحة للبيع

99,041,285496,186)8(محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
17,299,7974,224,966استثمارات فى شركات تابعة وشقيقة

-542أصول غير ملموسة
21,941,24115,437,862أصول أخرى
1,318,525971,917أصول ثابتة

786,943,607430,203,557إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق امللكية
االلتزامـــــــــــات

141,821,87041,775,462أرصدة مستحقة للبنوك
532,462,756341,306,939)9(ودائع العمالء
29,862,6198,997,510)10(قـروض أخرى

13,023,0097,976,603التزامات أخرى
1,210,032927,655)11(مخصصات أخرى

798,154415,704التزامات ضريبية مؤجلة
2,819,9732,217,231)12(التزامات مزايا التقاعد

721,998,413403,617,104إجمالي اإللتزامات
حقــــوق امللكيـــــة

15,000,00015,000,000)13(رأس املال املدفوع
41,768,2446,079,597)14(إحتياطيات

8,176,9505,506,856أربـاح محتجــزة
64,945,19426,586,453إجمالى حقوق امللكية

786,943,607430,203,557إجمالي االلتزامات وحقوق امللكية

التزامات عرضية وارتباطات

التزامات مقابل خطابات ضمان واعتمادات مستندية 
67,176,70725,760,044وإرتباطات أخرى

جنيه باأللف  القيمة 

بنك مصر - ش.م.م.
املستقلة الدخل  قائمة 

 عن السنة املالية املنتهية يف 30 يونيو 2017

30 يونيو 302016 يونيو 2017إيضاح رقم

54,889,95232,583,821 عائد القروض واإليرادات املشابهة
)21,260,161()39,343,416( تكلفة الودائـــع والتكاليف املشابهة

15,546,53611,323,660 صافى الدخـل من العائـــــــد
3,481,6382,231,641 إيـــرادات األتعاب والعموالت

)66,410()200,240( مصروفات األتعاب والعموالت
3,281,3982,165,231 صايف الدخـل من األتعـاب والعمـوالت

652,727465,341 توزيعـــات أربـــــــــــــاح
600,160106,992 صافـــي دخــــل املتاجـرة

2,633,684279,452 أرباح االستثمارات املالية
)331,592()1,268,857( عبء االضمحالل عن خسائر االئتمان

)4,381,362()6,078,953( مصروفــات إداريــــــــــة
562,318)1,267,111( إيرادات ) مصروفات ( تشغيـل أخرى

14,099,58410,190,040 الربح  قبل ضرائب الدخل
)4,683,184()5,922,634( مصروفات ضرائب الدخل

8,176,9505,506,856 صافـــي أربــــاح السنــــة
2.531.69)15(ربحية السهم ) جنيه / سهم (

جنيه باأللف  القيمة 
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 إيضاح رقم  
 رأس المال 

المدفوع 
 احتياطي 

قانوني 
احتياطي 

عام 
 احتياطي 
رأسمالي 

 احتياطي 
القيمة العادلة 

 احتياطي 
خاص 

 احتياطي 
مخاطر 
بنكية 

 احتياطى 
تدعيمى 

فروق القيمة 
االسمية 

عن القيمة 
الحالية 
للوديعة 
المساندة

 احتياطى 
فروق ترجمة 
قوائم مالية 

 اإلجمالي  أرباح محتجزة 

122,8234,181,91723,266,067-3,278,0436.927590,40242,878--15,000,00043,077األرصدة في 1 يوليو، 2015

)1,075,000()1,075,000(-------توزيعات أرباح

-)3,106,917(--277,4481,870,359--394,452327,262237,396-المحول إلى االحتياطيات

253,956-253,956---------فروق ترجمة عمالت أجنبية

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المالية 
)1,365,426(-----)1,365,426(----المتاحة للبيع  - بعد الضرائب

5,506,8565,506,856---------صافي أرباح العام

376,7795,506,85626,586,453-15,000,000437,529327,262237,3961,912,6176,927867,8501,913,237 13,14األرصدة في 30 يونيو 2016

376,7795,506,85626,586,453-15,000,000437,529327,262237,3961,912,6176,927867,8501,913,237األرصدة في 1 يوليو 2016

)1,337,500()1,337,500(----------توزيعات أرباح

-)4,169,356(--815,0701,797,602--477,613348,345730,726-المحول إلى االحتياطيات

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المالية 
5,140,114------5,140,114----المتاحة للبيع  - بعد الضرائب

1,095,773-1,095,773---------فروق ترجمة عمالت أجنبية

25,283,404--25,283,404--------اإلضافات

8,176,9508,176,950----------صافي أرباح العام

13,1415,000,000915,142675,607968,1227,052,7316,9271,682,9203,710,83925,283,4041,472,5528,176,95064,945,194األرصدة في 30 يونيو 2017

بنك مصر - ش.م.م.

املستقلة امللكية  حقوق  فى  التغير  قائمة 

 عن السنة املالية املنتهية يف 30 يونيو 2017
      القيمة باأللف جنيه
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بنك مصر - ش.م.م.

املستقلة النقدية  التدفقات  قائمة  ملخص 

عن السنة املالية املنتهية يف 30 يونيو 2017

30 يونيو 302016 يونيو 2017 

151,040,22038,825,608صـــافى التدفقات النقدية الناجتة من أنشطة التشغيل  

)21,136,195()844,386(صـــافى التدفقات النقدية املستخدمة فى أنشطة االستثمار  

47,276,4614,318,561صـــافى التدفقات النقدية  الناجتة من )املستخدمة فى( أنشطة التمويل  

197,472,29522,007,974صـــافى الزيادة ) النقص ( فى النقدية و ما فى حكمها خالل السنة 

51,743,18229,735,208رصيد النقدية و ما فى حكمها فى أول السنة 

249,215,47751,743,182رصيد النقدية و ما فى حكمها فى آخر السنة 

وتتمثل النقدية وما فى حكمها فيما يلي:- 

28,562,84223,097,741نقدية وأرصدة لدى البنوك املركزية  

286,437,01052,532,597أرصدة لدى البنوك 

111,219,95372,047,855أذون خزانة 

)18,624,689()20,464,662(أرصدة لدى البنوك املركزية فى إطار نسبة االحتياطي اإللزامى  

)5,441.120()53,179,690(أرصدة لدى البنوك ذات أجل أكثر من ثالثة أشهر    

)71,869,202()103,359,976(أذون خزانة  ذات أجل أكثر من ثالثة أشهر    

249,215,47751,743,182النقدية وما فى حكمها 

      القيمة باأللف جنيه

بنك مصر - ش.م.م.

لألرباح املعتمدة  املستقلة  التوزيعات  قائمة 

عن السنة املالية املنتهية يف 30 يونيو 2017
وفًقا لقرار اجلمعية العامة بتاريخ 11 مارس 2018

      القيمة باأللف جنيه

30 يونيو 302016 يونيو 2017 

8,176,9505,506,856صافـــي أربـــاح العـــام 

يضاف )يخصم(: 

)730,726(127,458خسائر )أرباح( بيع أصول ثابتة محولة لالحتياطي الرأسمالي

)815,070()852,863(احتياطي املخاطـر البنكيـة العـام

7,451,5453,961,060إجمالي أرباح السنة القابلة للتوزيع

يوزع كاآلتي:-

830,441477,613احتياطي قانــوني

662,110348,345احتياطي عــــــام

3,868,2371,797,602احتياطي تدعيمي

1,494,858900.000حصـة الدولة من األرباح
595,899437,500حصـة العامليــــن      

7,451,5453,961,060إجمالي األرباح املوزعة
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2017 30 يونيو  املالية املنتهية يف  عن السنة 

عامـــة معلومـــات   )1(

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

خدمات  إلى  باإلضافة  واالستثمار  املصرفية  والتجزئة  املؤسسات  خدمات  البنك  يقدم 
و5  العربية  مصر  جمهورية  يف  مصرفية  ووحدة  فرٍع   588 خالل  من  اإلسالمية  الصيرفة 
ويبلغ  الفرنسية  باجلمهورية  باريس  مبدينة  فرع  و  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف  فروع 

عدد موظفي بنك مصر 14497 موظًفا يف تاريخ امليزانية.

مت اعتماد هذه القوائم املالية من قبل اجلمعية العامة يف 11 مارس 2018.

املحاسبيـة السياسـات  ملخـص   )2(  

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

أ. أسس إعداد القوائم املالية:

عام  خالل  الصادرة  املصرية  املحاسبة  ملعايير  وفًقا  املستقلة  املالية  القوائم  هذه  إعداد  يتم 
2006 وتعديالتها ووفًقا لتعليمات البنك املركزي املصري املعتمدة من مجلس إدارته يف 16 
بإعادة  معدلة  التاريخية  التكلفة  أساس  وعلى  إليها،  املشار  واملعايير  املتفقة   2008 ديسمبر 

للبيع. املتاحة  املالية  املتاجرة، واالستثمارات  املالية بغرض  تقييم األصول 

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

: ب. ترجمة العمالت األجنبية 

والعرض التعامل  ب/1 عملة 

يتم قياس البنود التي تشتمل عليها القوائم املالية لكل فرع من فروع البنك باستخدام عملة 
التعامل(. الفرع نشاطه )عملة  التي ميارس فيها  البيئة االقتصادية األساسية 

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

بالعمالت األجنبية املعامالت واألرصدة  ب/2 

متسك حسابات كل فرع بعملة التعامل اخلاصة به وتثبت املعامالت بالعمالت األخرى خالل 

السنة املالية على أساس أسعار الصرف السارية يف تاريخ تنفيذ املعاملة، ويتم إعادة تقييم 
فترة  كل  نهاية  يف  األخرى  بالعمالت  النقدية  الطبيعة  ذات  وااللتزامات  األصول  أرصدة 
مالية على أساس أسعار الصرف السارية يف ذلك التاريخ، ويتم االعتراف يف قائمة الدخل 
التقييم  إعادة  عن  الناجتة  وبالفروق  املعامالت  تلك  تسوية  عن  الناجتة  واخلسائر  باألرباح 

التالية: البنود  ضمن 

صايف دخل املتاجرة لألصول املالية بغرض املتاجرة.

البنود.  لباقي  بالنسبة  إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى 

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

للبيع(.  املتاحة  املالية  لالستثمارات 

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

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

الفروع األجنبية ب/3 

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

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

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

املعامالت.

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

باإليــــــــراد االعتراف  ج. 

 ج/1  إيرادات ومصروفات العائد



175تقرير بنك مصر لالستدامة السنوي 1742017/2016 تقرير بنك مصر لالستدامة السنوي 2017/2016

أو«تكلفة  املشابهة«  واإليرادات  القروض  »عائد  بند  ضمن  الدخل  قائمة  يف  االعتراف  يتم 
الفعلي  العائد  طريقة  باستخدام  العائد  ومصروفات  بإيرادات  املشابهة«  والتكاليف  الودائع 
جلميع األدوات املالية التي يحتسب عنها عائد فيما عدا تلك املبوبة بغرض املتاجرة، أو التي 

مت تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر.

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

ج/2  إيرادات األتعاب والعموالت 

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

الفعلي. العائد  ملعدل  تعدياًل  باعتبارها  معاجلتها 

ويتم االعتراف باألتعاب املتعلقة بأدوات الدين التي يتم قياسها بقيمتها العادلة ضمن اإليراد 
عند االعتراف األولي ويتم االعتراف بأتعاب ترويج القروض املشتركة ضمن اإليرادات عند 
يحتفظ  البنك  كان  أو  القرض  من  جزء  بأي  البنك  احتفاظ  وعدم  الترويج  عملية  استكمال 

بجزء له ذات معدل العائد الفعلي املتاح للمشاركني اآلخرين. 

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

من الزمن على مدار الفترة التي يتم أداء اخلدمة فيها.

ج/3   إيرادات توزيعات األرباح

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

اخلــــــزانـــة أذون  د. 

يتم إثبات أذون اخلزانة بالقيمة االسمية ويثبت خصم اإلصدار باألرصدة الدائنة وااللتزامات 
األخرى وتظهر أذون اخلزانة بامليزانية مستبعًدا منها خصم اإلصدار.

الشراء  البيع وإعادة  البيع واتفاقيات  الشراء وإعادة  اتفاقيات  هـ. 

يتم عرض األدوات املالية املباعة مبوجب اتفاقيات إلعادة شرائها ضمن األصول مخصومة 
الشراء  اتفاقيات  عرض  ويتم  بامليزانية  أخرى  حكومية  وأوراق  اخلزانة  أذون  أرصدة  من 
ويتم  بامليزانية.  أخرى  حكومية  وأوراق  اخلزانة  أذون  أرصدة  إلى  مضافة  البيع  وإعادة 

االعتراف بالفرق بني سعر الشراء وسعر إعادة البيع على أنه عائد يستحق على مدار مدة 
الفعلي. العائد  طريقة  باستخدام  االتفاقيات 

والبنوك: للعمالء  والتسهيالت  القروض  و- 

سوق  يف  متداولة  وغير  للتحديد  قابل  أو  ثابت  مبلغ  ذات  مشتقة  غير  مالية  أصوالً  متثل 
نشطة.

ز - اضمحالل األصول املالية:

املستهلكة: بالتكلفة  املثبتة  املالية  األصول  ز/1 

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

لألصل املالي أو ملجموعة األصول املالية التي ميكن تقديرها بدرجة يعتمد عليها.

إذا حدد البنك أنه ال يوجد دليل موضوعي على اضمحالل أصل مالي مت دراسته منفرًدا، 
لها  التي  املالية  األصول  مع  األصل  هذا  إضافة  يتم  عندها  ال،  أم  بذاته  مهًما  أكان  سواء 
ملعدالت  وفًقا  االضمحالل  لتقدير  مًعا  تقييمها  يتم  ثم  مشابهة،  ائتماني  خطر  خصائص 

التاريخية.  اإلخفاق 

دراسته  يتم  عندها  مالي،  أصل  اضمحالل  على  موضوعي  دليل  يوجد  أنه  البنك  حدد  إذا 
ضم  يتم  ال  اضمحالل،  خسائر  وجود  الدراسة  عن  نتج  وإذا  االضمحالل،  لتقدير  منفرًدا 

األصل إلى املجموعة التي يتم حساب خسائر اضمحالل لها على أساس مجمع.

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

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

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

للبيع: املتاحة  املالية  االستثمارات  ز/2 

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

يف قائمة الدخل، يتم رد االضمحالل من خالل قائمة الدخل .

املتاجرة: املالية بغرض  ح- االستثمارات 

يتم تقييم االستثمارات املالية بغرض املتاجرة مبا يف ذلك محافظ االستثمارات املالية التي 
التأمني  وشـركات  البنوك  تصدرها  ال  التي  االستثمار  صناديق  ووثائق  الغير  مبعرفة  تدار 
املقتناة بغرض املتاجرة يف نهاية كل فترة مالية بالقيمة العادلة التي متثل سعر السوق وتثبت 

الدخل. بقائمة  التقييم  فروق 

العادلـة  بالقيمة  التأمني  البنوك وشركات  التي تصدرها  وثائق صناديق االستثمار  تقييم  يتم 
بقائمة  التقييم  فروق  وتثبت  التقييم  تاريخ  يف  الوثائق  لهذه  االستردادية  القيمة  متثل  والتي 

الدخل.

للبيع: املتاحة  املالية   ط- االستثمارات 

متثل االستثمارات املالية املتاحة للبيع أصوالً مالية غير مشتقة ولدى البنك النية لالحتفاظ 
أسعار  يف  للتغيرات  أو  السيولة  إلى  للحاجة  استجابة  بيعها  يتم  وقد  محددة،  غير  ملدة  بها 

الصرف أو األسهم.

القيمة  التغيرات يف  الناجتة عن  باألرباح واخلسائر  امللكية  االعتراف مباشرة يف حقوق  يتم 
العادلة لالستثمارات املالية املتاحة للبيع، وذلك إلى أن يتم استبعاد األصل أو تضمحل قيمته، 
عندها يتم االعتراف يف قائمة الدخل باألرباح واخلسائر املتراكمة التي سبق االعتراف بها 

امللكية.  ضمن حقوق 

تاريخ االستحقاق: بها حتى  املحتفظ  املالية  ى- االستثمارات 

أو  محدد  مبلغ سداد  لها  يكون   - املشتقات  بخالف   - مالية  استثمارات  البند  هذا  يتضمن 
حتى  بها  االحتفاظ  على  والقدرة  النية  البنك  ولدى  محدد  استحقاق  وتاريخ  للتحديد  قابل 

استحقاقها.  تاريخ 

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

املستردة.           االسمية  للقيمة 

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

حتميله على قوائم الدخل عن فترات مالية سابقة.

والشقيقة: التابعة  الشركات   ك- 

طبًقا  للبنك  املستقلة  املالية  القوائم  هذه  يف  والشقيقة  التابعة  الشركات  عن  املحاسبة  تتم 
توزيعات  وتثبت  اإلقتناء،  بتكلفة  االستثمارات  تثبت  الطريقة  لهذه  ووفًقا  التكلفة،  لطريقة 
األرباح يف قائمة الدخل عند اعتماد توزيع هذه األرباح وثبوت حق البنك يف حتصيلها، ويف 
حالة حدوث تدهور يف قيمتها العادلة عن القيمة الدفترية يتم تخفيض القيمة الدفترية به 
اضمحالل  ببند خسائر  الدخل  قائمة  على  على حده، وحتميله  استثمار  لكل  بالنسبة  وذلك 
إلى  يتم إضافته  العادلة  القيمة  ارتفاع الحق يف  استثمارات مالية أخرى، وفى حالة حدوث 

ذات البند وذلك يف حدود ما سبق حتميله على قوائم الدخل عن فترات مالية سابقة.

التغطية: املالية ومحاسبة  املشتقات  أدوات  ل- 

إعادة  ويتم  املشتقة،  عقد  يف  الدخول  تاريخ  يف  العادلة  بالقيمة  باملشتقات  االعتراف  يتم 
السوقية  األسعار  من  العادلة  القيمة  على  احلصول  ويتم  العادلة.  بقيمتها  الحًقا  قياسها 
مثل مناذج  التقييم  أساليب  أو  احلديثة،  السوقية  املعامالت  أو  النشطة،  األسواق  املعلنة يف 
جميع  وتظهر  األحوال.  بحسب  اخليارات،  تسعير  ومناذج  املخصومة  النقدية  التدفقات 
كانت  إذا  االلتزامات  ضمن  أو  موجبة،  العادلة  قيمتها  كانت  إذا  األصول  ضمن  املشتقات 

سالبة. العادلة  قيمتها 

م- األصول الثابتة واإلهالك:

االضمحالل.  وخسائر  اإلهالك  مجمع  بعد خصم  التاريخية  بالتكلفة  الثابتة  األصول  تظهر 
يتم  مناسبة  إهالك  باستخدام معدالت  الثابت  القسط  بطريقة  الثابتة  األصول  إهالك  ويتم 

حتديدها على أساس العمر اإلنتاجي املقدر لكل أصل: -

بنسب تتراوح من 20 % إلى 25 %سيارات5 %مباٍن وإنشاءات    

بنسب تتراوح من 10 % إلى 100 %أثاث12.5 %أجهـزة ومعـدات    

بنسب تتراوح من 12.5 % إلى 33.5%جتهيزات ثابتةمن 25% إلى 100 %معدات  تكنولوجيا املعلومات

ن- النقدية وما يف حكمها:

ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية يتضمن بند النقدية وما يف حكمها )أرصدة النقدية 
واألرصدة لدى البنك املركزي خارج إطار نسبة االحتياطي اإللزامي واألرصدة لدى البنوك 

وأرصدة أذون اخلزانة( التي ال تتجاوز استحقاقاتها ثالثة أشهر من تاريخ اإلقتناء. 
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س. التزامات مزايا ما بعد انتهاء اخلدمة

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

الدول. بتلك 

ع- املخصصات األخرى:

حالي  استداللي  أو  قانوني  التزام  هناك  يكون  عندما  األخرى  باملخصصات  االعتراف  يتم 
نتيجة ألحداث سابقة ويكون من املرجح أن يتطلب ذلك استخدام موارد البنك لتسوية هذه 

االلتزامات، مع إمكانية إجراء تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا االلتزام.

ميكن  الذي  اخلارجي  التدفق  حتديد  يتم  فإنه  متشابهة  التزامات  هناك  يكون  وعندما 
استخدامه للتسوية باألخذ يف االعتبار هذه املجموعة من االلتزامات.

ويتم رد املخصصات التي انتفى الغرض منها كلًيا أو جزئًيا ضمن بند إيرادات )مصروفات( 
أخرى. تشغيل 

ويتم قياس القيمة احلالية للمدفوعات املقدر الوفاء بها لسداد االلتزامات املحدد لسدادها 
أجل بعد سنة من تاريخ امليزانية باستخدام معدل عائد مناسب لذات أجل سداد االلتزام – 
كان األجل  وإذا  للنقود،  الزمنية  القيمة  الذي يعكس  الساري –  الضرائب  تأثره مبعدل  دون 

أقل من سنة حتسب القيمة املقدرة لاللتزام.

ف- ضرائب الدخل: 

املؤجلة،  والضريبة  السنة  السنة كالً من ضريبة  أو خسارة  ربح  الدخل على  تتضمن ضريبة 
التي  امللكية  ببنود حقوق  املتعلقة  الدخل  باستثناء ضريبة  الدخل  بقائمة  بها  االعتراف  ويتم 

يتم االعتراف بها مباشرة ضمن حقوق امللكية. 

ويتم االعتراف بضريبة الدخل على أساس صايف الربح اخلاضع للضريبة باستخدام أسعار 
اخلاصة  الضريبية  التسويات  إلى  باإلضافة  امليزانية  إعداد  تاريخ  يف  السارية  الضريبة 

السابقة. بالسنوات 

الدفترية لألصول  القيمة  املؤقتة بني  الفروق  الناشئة عن  املؤجلة  بالضرائب  ويتم االعتراف 

حتديد  ويتم  هذا  الضريبية،  لألسس  طبًقا  وقيمتها  املحاسبية  لألسس  طبًقا  وااللتزامات 
قيمة الضريبة املؤجلة بناًء على الطريقة املتوقعة لتحقق أو تسوية قيم األصول وااللتزامات 

باستخدام أسعار الضريبة السارية يف تاريخ إعداد امليزانية. 

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

األصول الضريبية املؤجلة وذلك يف حدود ما سبق تخفيضه.

املاليــــــة: املخاطـــــر  إدارة   )3(

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

أسعار صرف العمالت األجنبية وخطر سعر العائد ومخاطر السعر األخرى.

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

التطبيقات احلديثة. التغيرات يف األسواق واملنتجات واخلدمات وأفضل  بحيث تعكس 

املالية  املخاطر  وتغطية  وتقييم  بتحديد  املعتمدة  السياسات  ضوء  يف  املخاطر  إدارة  وتتم 
بالتعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية املختلفة بالبنك، باإلضافة إلى ذلك فإن قطاع إدارة 

املخاطر يعد مسئوالً عن املراجعة الدورية إلدارة املخاطر وبيئة الرقابة بشكل مستقل.

املــــــــال: رأس  إدارة 
يتم مراجعة كفاية رأس املال واستخدامات رأس املال وفًقا ملتطلبات اجلهة الرقابية )البنك 
مناذج  خالل  من  البنك،  إدارة  بواسطة  دورًيا  العربية(  مصر  جمهورية  يف  املصري  املركزي 
وإيداعها  املطلوبة  البيانات  تقدمي  ويتم  املصرفية  للرقابة  بازل  جلنة  إرشادات  على  تعتمد 

لدى البنك املركزي على أساس ربع سنوي .

ويطلب البنك املركزي املصري أن يقوم البنك مبا يلي:-

- االحتفاظ مببلغ 500 مليون جنيه حًدا أدني لرأس املال املصدر واملدفوع.

العرضية  وااللتزامات  األصول  عناصر  وبني  املال  رأس  عناصر  بني  بنسبة  االحتفاظ   -
املرجحة بأوزان املخاطر تعادل أو تزيد على %10.

املنظمة  اإلشراف  لقواعد  العربية  مصر  جمهورية  خارج  تعمل  التي  البنك  فروع  وتخضع 
التي تعمل بها. البلدان  لألعمال املصرفية يف 
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وقد التزم البنك بكافة متطلبات رأس املال املحلية ويف الدول التي تعمل بها فروعه اخلارجية 
املاليتني. السنتني  خالل 

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

.II مقررات بازل

عن  املال  رأس  كفاية  معيار  ونسب  واملساند  األساسي  املال  رأس  التالي  اجلدول  ويعرض 
القوائم املالية للمجموعة املصرفية يف نهاية السنة احلالية املنتهية يف 30 يونيـو 2017 وسنة 

:II املقارنة وفًقا لقواعد البنك املركزي الصادرة يف ضوء مقررات بازل

30 يونيو 302016 يونيو 2017

رأس املال

42,436,56614,747,544صايف الشريحة األولى

19,634,0924,169,058صايف الشريحة الثانية

18,916,602 62,070,658 إجمالي رأس املال 

410,699,666243,802,352إجمالي األصول وااللتزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطر 

7.76%15.11%معيار كفاية رأس املال 

 :2017 يونيو   30 يف  املصرفية  للمجموعة  املالية  للقوائم  طبًقا  املالية  الرافعة  نسبة  وتبلغ 
 .%4.31

املهمــة: املحاسبيــة  واالفتراضــات  التقديــرات   )4(

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

املتاحة. 

أ –  خسائر االضمحالل يف القروض والسلفيات:

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

على السداد للبنك أو ظروف محلية أو اقتصادية ترتبط بالتعثر يف أصول البنك.

عند جدولة التدفقات النقدية املستقبلية تقوم اإلدارة باستخدام تقديرات بناًء على اخلبرة 

تشير  موضوعية  أدلة  وجود  يف  ائتمانية  مخاطر  خصائص  ذات  أصول  بخسائر  السابقة 
واالفتراضات  الطريقة  مراجعة  ويتم  املحفظة،  يف  الواردة  لتلك  مماثلة  االضمحالل  إلى 
املستخدمة يف تقدير كل من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية املستقبلية بصورة منتظمة للحد 

من أية اختالفات بني اخلسارة املقدرة واخلسارة الفعلية بناًء على اخلبرة.

ب – اضمحالل االستثمارات يف أدوات حقوق ملكية متاحة للبيع:

يحدد البنك اضمحالل االستثمارات يف أدوات حقوق امللكية املتاحة للبيع عندما يكون هناك 
انخفاض مهم أو ممتد يف قيمتها العادلة عن التكلفة، ويحتاج حتديد ما إذا كان االنخفاض 
مهًما أو ممتًدا إلي حكم شخصي، والتخاذ هذا احلكم، يقوم البنك بتقييم – ضمن عوامل 
أخرى – التذبذبات )volatility( املعتادة لسعر السهم، باإلضافة إلي ذلك قد يكون هناك 
املستثمر  للشركة  املالية  احلالة  يف  تدهور  وجود  على  دليل  هناك  يكون  عندما  اضمحالل 
فيها أو تدفقاتها النقدية التشغيلية والتمويلية، أو أداء الصناعة أو القطاع، أو التغيرات يف 

التكنولوجيا.

)5( أصول مالية بغرض املتاجرة:
باأللف جنيه القيمة   

30 يونيو 302016 يونيو 2017

أدوات ديــــــن

2,126,616 4,029,485أدوات دين أخرى 

4,029,4852,126,616إجمالى أدوات الدين 

أدوات حقوق امللكية 

174,78879,761أسهم محلية

8,8655,834وثائق صناديق االستثمار

183,65385,595إجمالى أدوات حقوق امللكية 

4,213,1382,212,211إجمالى أصول مالية بغرض املتاجرة

للبنــوك: وتسهيــالت  قــروض   )6(
     القيمة باأللف جنيه

30 يونيو 302016 يونيو 2017

631,890446,707قروض آلجـــــال 

)11,810()23,261(يخصم : مخصص خسائر االضمحالل

608,629434,897
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)7( قــروض وتسهيــالت للعمـــالء:     
جنيه باأللف  القيمة 

30 يونيو 302016 يونيو 2017

أفـــــــراد

1,377,5291,528,415حسابات جارية مدينة

319,739223,609بطاقات ائتمان

18,045,18113,522,069قروض شخصية

1,904,617806,935قروض عقاريــة

21,647,06616,081,028 إجمالي )1(

مؤسسات شامالً القروض الصغيرة لألنشطة االقتصادية

51,782,36227,485,571حسابات جارية مدينة

86,427,11468,790,992قروض مباشرة

25,156,17518,488,837قروض مشتركة

2,138,8131,882,278قروض أخرى

165,504,464116,647,678إجمالي )2(

187,151,530132,728,706إجمالي القروض والتسهيالت للعمالء )2+1(

)4,646,795()7,757,560(يخصم : مخصص اضمحالل قروض وتسهيالت للعمالء

)135,723()256,839(يخصم : العوائد املجنبة

179,137,131127,946,188صافى القروض والتسهيالت للعمالء واألوراق التجارية املخصومة

اإلجمالى يوزع إلى:

55,266,48742,263,784أرصدة متداولة

131,885,04390,464,922أرصدة غير متداولة

187,151,530132,728,706اإلجمالي

مخصص اضمحالل قروض وتسهيالت للعمالء:
حتليل حركة مخصص اضمحالل قروض وتسهيالت للعمالء:

جنيه باأللف  القيمة 

30 يونيو 302016 يونيو 2017البيان

القروض غير 
املنتظمة

القروض 
املنتظمة

القروض غير اإلجمالي
املنتظمة

القروض 
املنتظمة

اإلجمالي

3,509,0051,137,7904,646,7954,032,813976,3175,009,130رصيد املخصص فى أول العام

7,2582,92110,179000حتويالت

1,080,098264,74269,588334,330)8,474(1,088,572عبء االضمحالل خالل العام

متحصالت من قروض سبق 
إعدامها

830,109-830,109423,4980423,498

فروق إعادة تقييم أرصدة 
املخصصات بالعمالت األجنبية

1,227,099680,0461,907,145166,60591,885258,490

)1,378,653(0)1,378,653()716,766(-)716,766(املستخدم من املخصص خالل العام

5,945,2771,812,2837,757,5603,509,0051,137,7904,646,795رصيد املخصص فى آخر العام

حتليل مخصص خسائر اضمحالل قروض وتسهيالت لألفراد:

أفرادالبيان

حسابات جارية 
مدينة

إجمالى أفرادقروض عقاريةقروض شخصيةبطاقات ائتمان

3081,4852,810340,19132,876457,362 يونيو 2017

3098,43395969,4988,382177,272 يونيو 2016

      القيمة باأللف جنيه

حتليل مخصص خسائر اضمحالل قروض وتسهيالت للمؤسسات:

مؤسساتالبيان

حسابات جارية 
مدينة

إجمالى أفرادقروض عقاريةقروض شخصيةبطاقات ائتمان

302,033,4851,434,0123,121,687711,0147,300,198 يونيو 2017

302,075,5791,005,1241,312,14976,6714,469,523 يونيو 2016

      القيمة باأللف جنيه

)8( استثمارات ماليــــة:

30 يونيو 302016 يونيو 2017

)أ(استثمارات مالية متاحة للبيع

2,917,100109,699,162أدوات دين مدرجة فى السوق

10,098,8107,963,292أدوات حقوق ملكية مدرجة فى السوق

16,281,9908,780,000أدوات دين  غير مدرجة فى السوق

7,865,6144,358,683أدوات حقوق ملكية غير مدرجة فى السوق

37,163,514130,801,137إجمالى استثمارات مالية متاحة للبيع )1(

)ب(استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

98,756,416137,007أدوات دين مدرجة فى السوق

71,38471,384أدوات دين  غير مدرجة فى السوق

213,485287,795أدوات حقوق ملكية غير مدرجة فى السوق

99,041,285496,186إجمالى استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق )2(

136,204,799131,297,323اإلجمالى )2+1(

13,389,34238,260,399أرصدة متداولة

122,815,45793,036,924أرصدة غير متداولة

136,204,799131,297,323اإلجمالى )2+1(

      القيمة باأللف جنيه
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وتتمثل حركة االستثمارات املالية فيما يلي:-

استثمارات مـــــاليــة 
متـــاحـة للبيـع

استثمارات مـاليــة محتفظ 
بها حتى تاريخ االستحقاق

130,801,137496,186الرصيد يف أول السنة املالية 1 يوليو 2016

21,970,96420,800,645إضافات

)11,261,159()41,091,053(استبعادات

88,993,259)89,470,835(حتويالت

9,531,2880فروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت األجنبية

5,522,5640أرباح )خسائر( التغير يف القيمة العادلة

12,354)100,551()عبء( رد خسائر االضمحالل

37,163,51499,041,285الرصيد يف آخر السنة املالية 30 يونيو 2017

109,334,663363,914الرصيد يف أول السنة املالية 1 يوليو 2015

46,130,742169,509إضافات 

)30,801()24,489,041(استبعادات

1,323,3740فروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت األجنبية

0)1,198,836(أرباح )خسائر( التغير يف القيمة العادلة

)6,436()299,765(عبء خسائر االضمحالل

130,801,137496,186الرصيد يف آخر السنة املالية 30 يونيو 2016

)9( ودائــــع العمــــالء:

30 يونيو 302016 يونيو 2017

62,460,00339,738,025ودائـع حتت الطلب

112,623,69659,637,162ودائع ألجل وبإخطار

218,758,023127,076,600شــهادات ادخـار

130,341,148104,867,796ودائــع التوفيـــر

8,279,8869,987,356ودائــع أخـــرى

532,462,756341,306,939اإلجمالي

155,189,48692,004,225ودائع مؤسسات 

377,273,270249,302,714ودائع أفراد

532,462,756341,306,939اإلجمالي

70,739,88922,081,166أرصدة بدون عائد

135,344,770141,078,651أرصدة ذات عائد متغير

326,378,097178,147,122أرصدة ذات عائد ثابت

532,462,756341,306,939اإلجمالي

393,919,650230,139,149أرصدة متداولة

138,543,106111,167,790أرصدة غير متداولة

532,462,756341,306,939اإلجمالي

جنيه باأللف  القيمة 

)10( قــــروض أخـــــرى:

املستحق خاللســعر العائدالبيـــــــــان
العام احلالى

الرصـيد يف
30 يونيو 2017

الرصـيد يف
30 يونيو 2016

هيئة مساعدات التنمية الدولية الدمناركية 
»دانيدا« للهيئة العامة للسلع التموينية من 

خالل دانسك بنك للشركة املصرية القابضة 
للصوامع و التخزين - الفيوم 

4,3494,3496,196بدون عائد

هيئة مساعدات التنمية الدولية الدمناركية 
»دانيدا« للهيئة العامة للسلع التموينية من 

خالل دانسك بنك  إلنشاء مجمع صوامع بنى 
سويف / املنيا / قنا 

25,57725,57824,667بدون عائد

108--4%عقد تنميه الثروة الداجنة

البنك املركزى القرض املساند ) قيمة اسمية 
1,569,445--بدون عائد1.6 مليار( - عملة محلية

البنك املركزى القرض املساند ) قيمة اسمية 
896,003--بدون عائد1 مليار ( ملدة خمس سنوات - عمله محلية

وديعة مساندة
-9,716,596-بدون عائد

قروض طويلة األجل - لتمويل مشروعات 
17,000--7%متناهية الصغر - خطوة مستقبلية

8.516,87525,31342,188%قروض صندوق اجتماعى - مستقبل مشرق

10.252,80614,77816,111%قروض طويلة األجل الشركة املصرية إلعادة التمويل

8.510,00020,00030,000%قروض صندوق اجتماعى - مشروع تنمية املشروعات 

8.528,00061,00089,000%قروض صندوق اجتماعى - دعم مشروعات زراعية

قروض صندوق اجتماعى – بداية اإلقراض 
8.57,50018,75026,250%متناهي الصغر

-7.7540,000300,074%قروض صندوق اجتماعي – بدايتي

013,658,7803,994,900بعائدقروض طويلة األجل من بنوك خارجية 

6,017,4016,017,4012,285,642بعائدقروض قصيرة األجل من بنوك خارجية 

29,862,6198,997,510إجمالي قروض أخرى=

6,152,5082,384,719أرصدة متداولة

23,710,1116,612,791أرصدة غير متداولة

29,862,6198,997,510إجمالي قروض أخرى

      القيمة باأللف جنيه
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)11( مخصصـــات أخـــرى:

30 يونيو 302016 يونيو 2017

683,810569,078مخصص ضرائب ومطالبات قضائية

513,250348,952مخصص االلتزامات العرضية

12,9729,625أخـــــرى        

1,210,032927,655إجمالى مخصصات أخرى

      القيمة باأللف جنيه

)12( التزامات مزايا التقاعد:
التزامات مدرجة بامليزانية عن:-

30 يونيو 302016 يونيو 2017

2,294,8771,989,352املزايا العالجية بعد التقاعد

525,096227,879مكافأة نهاية اخلدمة

2,819,9732,217,231اإلجمالى

      القيمة باأللف جنيه

املبالغ املعترف بها فى قائمة الدخل:-

30 يونيو 302016 يونيو 2017

426,589539,820التزامات املزايا العالجية بعد التقاعد

132,67267,788التزامات مكافأة نهاية اخلدمة

559,261607,608اإلجمالى

      القيمة باأللف جنيه

و تتمثل الفروض االكتوارية الرئيسية املستخدمة فيما يلى:-

11%16.25%معدل اخلصم

8%12.5%معدل التضخم طويل األجل

)13( رأس املال:
أ - رأس املال املرخص به:

بناًء على اجتماع اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة يف 22 مارس 2015 مت زيادة رأس املال 
املرخص به ليصبح 30 مليار جنيه مصري بدالً من 15 مليار جنيه مصري.

ب – رأس املال املصدر و املدفوع:

املال  رأس  زيادة  مارس 2015 مت   22 املنعقدة يف  العادية  غير  العامة  قرار اجلمعية  على  بناًء 
املدفوع مببلغ 3.6 مليار جنيه مصري متويالً من االحتياطيات ليبلغ رأس املال املصدر واملدفوع 
بالكامل 15 مليار جنيه مصري موزًعا على 3 مليارات سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية 
للسهم خمسة جنيهات مصرية، هذا وقد مت التأشير فى سجل البنوك بالبنك املركزى املصري 
و النشر بجريدة الوقائع املصرية فى 12 إبريل 2015 و مت التأشير بالسجل التجاري بتاريخ 15 

إبريل 2015. 

)14( االحتياطيات:

- وفًقا للنظام األساسى للبنك يتم احتجاز 10%من صافى أرباح العام لتغذية االحتياطى القانونى 
ويتم إيقاف تغذية االحتياطى القانونى عندما يبلغ رصيده ما يعادل 100% من رأس املال املدفوع.

- وفًقا لتعليمات البنك املركزى املصرى ال يجوز التصرف فى رصيد االحتياطى اخلاص إال بعد 
الرجوع إليه.

30 يونيو 302016 يونيو 2017

915,142437,529احتياطي قانونـــي 

675,607327,262احتياطي عـــــــام 

968,122237,396احتياطي رأسمالي

3,710,8391,913,237احتياطي تدعيمي

7,052,7311,912,617احتياطي القيمة العادلة 

6,9276,927احتياطي خــــــــــاص

1,682,920867,850احتياطي مخاطر بنكية عام

1,472,552376,779احتياطي فروق ترجمة قوائم مالية

25,283,4040

41,768,2446,079,597إجمالي االحتياطيـــــــــات

      القيمة باأللف جنيه

)15( نصيب السهم يف الربح:

- يحسب نصيب السهم يف الربح بقسمة صايف األرباح اخلاصة مبساهمى البنك على املتوسط 
املرجح لألسهم العادية خالل السنة. 

30 يونيو 302016 يونيو 2017

7,581,0515,069,356صايف الربح ملساهمى البنك )1(

3,000,0003,000,000املتوسط املرجح لألسهم العادية املصدرة       )2(

2.531.69نصيب السهم  يف الربح ) 2:1 (

      القيمة باأللف جنيه

)16( أرقـــــام املقارنـــــة:

مت إعادة تبويب بعض بنود القوائم املالية للسنة املنتهية فى 30 يونيو 2016 لتتسق مع تبويب 
العام احلالى.
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بنك مصر يف مصر – املركز الرئيسي 

العنوان: 151 شارع محمد فريد، وسط البلد – القاهرة.
التليفون: 002 )02( 029/23912172

الفاكس: 002 )02( 23925768/23908464
املوقع اإللكترونى:

http://www.banquemisr.com 
مركز االتصاالت:   19888

banquemisr.@BM19888 اإللكترونى:   البريد 
 com

فرع دبي

العنوان: برج سيتي سنتر- الطابق األول - شارع 27 - 
بورسعيد – ديره.

ص.ب 1502 - دبي، اإلمارات العربية املتحدة.
تليفون:  0097142715175 

فاكس:   0097142720156
   www.banquemisr.ae :املوقع اإللكترونى

العربية  بنك مصر فروع اإلمارات 
املتحدة

املركز اإلقليمي لفروع اخلليج
العنوان: برج سيتي سنتر- شارع 27 - بورسعيد – ديره.

 ص.ب 1502 – دبي - اإلمارات العربية املتحدة.
تليفون:  0097142715175
فاكس:   0097142720156

املوقع اإللكترونى:
  www.banquemisr.ae 

أبوظبي فرع 
العنوان: شارع خليفة - بناية ديينا.

ص.ب 533 - أبوظبى - اإلمارات العربية املتحدة.
تليفون: 0097126522702

فاكس: 0097126274464
املوقع اإللكترونى:

   www.banquemisr.ae 

الشارقة  فرع 

-كورنيش   3 برج   – بالزا  كريستال  بناية  العنوان: 
البحيرة.

ص.ب 254 – الشارقة - االمارات العربية املتحدة.
تليفون: 0097165484401
فاكس:   0097165484410

  www.banquemisr.ae :املوقع اإللكترونى

العني فرع 
 – العسلية  بناية   – الرئيسي  العني  شارع  العنوان: 

خلف مسجد الشيخة سلمة.
ص.ب 59232 – العني - اإلمارات العربية املتحدة.

تليفون: 0097137511104
فاكس: 0097137514334

    www.banquemisr.ae :املوقع اإللكترونى

 بنك مصر أوروبا – أملانيا
 العنوان:

تليفون: 00496929974402
فاكس: 00496929974414

 املوقع اإللكترونى:
www.misr.de 

 info@misr.de  :البريد اإللكترونى 

فرع رأس اخليمة
العنوان: بناية الهالل األحمر - ميدان الصدف.

ص.ب 618 – رأس اخليمة - اإلمارات العربية املتحدة.
تليفون : 0097172339219

فاكس : 0097172339316
املوقع اإللكترونى:

 www.banquemisr.ae 

بنك مصر باريس – فرنسافروع بنك مصر لبنان

 العنوان:
تليفون:0033)1(0033 44943231)1(44943232-

فاكس: 0033)1(0033-42665978)1(44943267
www.banquemisr.fr :املوقع اإللكترونى

 euromisr@banquemisr.fr  :البريد اإللكترونى 

مكتب متثيل بنك مصر فى مدينة 
الشعبية الصني  بجمهورية  كوانزو 

العنوان:  

ص.ب: 510623
التليفون:

 0086-20-37392584
0086-20-87578806

الفاكس:
  0086-20-37392764

البريد اإللكترونى:  
GuangzhouRepOffice@banquemisr.com

 

• رياض الصلح • شتورة

• أشرفية • حمانا

• رأس بيروت • جونية

• فرن الشباك • النبطية

• النويري • صيدا

• كورنيش املزرعة • صور

• شياح  • طرابلس

• فردان • البقاع الغربي

• زلقا • دورة

• عاليه • زحلة 

 
املركز الرئيسى

العنوان: شارع رياض الصلح، مبنى بنك مصر لبنان، 
وسط البلد.

ص.ب: 11-7 بيروت- لبنان.
تليفون: 009611964222

  009611986666               
009611987777               
009604727400               

فاكس: 009611964296  -  009611964223
املوقع اإللكترونى:

 www.bml.com.lb 
 mail@bml.com.lb  :البريد اإللكترونى

  9 Rue Auber, 75009 Paris – France

Marienstr. 15, D-60329 Frankfurt 
am Main

Unit 10, Floor 24, chow Tai Fook )CTF( 
Finance Centre, 6 Zhujiang East Road, 
Zhujiang New Town, Tianhe District, 
Guangzhou 

مكتب متثيل بنك مصر فى روسيا

العنوان:  

ص.ب: 123317 – روسيا االحتادية.
التليفون: 0074957972898
الفاكس: 0074957972899

البريد اإللكترونى:  
MoscowRepOffice@banquemisr.com

25th  Floor, Vostok Tower, 12, 
Presnenskaya emb., Moscow, 123317, 
Russian Federation 


