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بفضل  مصر  بنك  تأسس   ،1920 عام  إلى  تاريخه  يعود  بتراث 
شامل  اقتصادي  نمو  لتحقيق  باشا  حرب  طلعت  محمد 

للمصريين.  ومستدام 

على  فحسب  يرتكز  ال  نهًجا  إنشائه،  منذ  مصر،  بنك  ويتبنى 
إلى  مستدام  أثر  تحقيق  على  أيًضا  وإنما  مالية،  أرباح  تحقيق 
وقدمت   قوي.  وطني  اقتصاد  تطوير  مهمة  تنفيذ  جانب 

المصري. الوطني  لالقتصاد  كبير  دعم  االستراتيجية  هذه 

نبراس  بمثابة  مصر  بنك  كان  عقود،   10 قرابة  مدى  وعلى 
أقوى  مستقبل  أجل  من  القيمة  إضفاء  على  ترتكز  لثقافة 
المجتمعات وتعزيز  إثراء  إلى  الثقافة تهدف  كل يوم. فهذه 
والحفاظ  اإلنسان  حقوق  وضع  خالل  من  المحلي  االقتصاد 
إنشاء  على  مصر  بنك  ركز  وقد  األول.  المقام  في  البيئة  على 
والطيران  الصناعة  مجاالت  في  وتحديًدا  محلية،  مؤسسات 
والمنسوجات  والسفر  والتأمين  والنفط  البحري  والنقل 
فإن  ذلك،  على  عالوة  والفن.  والعقارات  والنقل  والتعدين 
البنك قد ساهم في إنشاء العديد من المشروعات المحلية، 
ومصر  للتأمين،  ومصر  للطيران،  مصر  شركات  تتضمن  والتي 
لحليج  ومصر  مصر،  واستوديو  البترول،  وتكرير  لصناعة 

األقطان.

بنك  شعار  لتصميم  السابعة  كليوبترا  الملكة  اختيار  ويحمل 
هي  كليوبترا  فالملكة  عظيمة.  رمزية  داللة  طياته  في  مصر 

البطلمية. المملكة  خالل  مصر  حكمت  من  آخر 

معناها  كلمة  من  مشتق  كليوبترا  اسم  أن  من  الرغم  وعلى 
إليها كملكة مصرية  الرومان يشيرون  المؤرخين  المجد، فإن 

كما  القديمة.  المصرية  الحضارة  في  الراسخ  لتأثيرها  نظًرا 
مثلت فترة حكم أسرتها نقطة تحول فارقة في تاريخ النقود 
عهد  خالل  في  إال  رسمية  عملة  أي  تعتمد  لم  حيث  بمصر. 
على  القديمة  المصرية  الحضارة  تاريخ  في  حاكمة  أسرة  آخر 
الوجه األرجح.  وقد ظهرت المؤسسات المالية وصك العملة 
األولى  للمرة  الضرائب  النقدية وجباية  التعامالت  ومؤسسات 
وعلى  كليوبترا.  الملكة  أسرة  حكم  فترة  خالل  مصر  في 
الضرائب  نظام  في  العمالت  استخدام  سن  تم  ذلك،  ضوء 
كسمة  الصغيرة  النقدية  والمعامالت  العمال  أجور  ودفع 
صار  الفراعنة،  خطى  وعلى  المصري.  االقتصاد  في  جديدة 
واألكتشاف.  للعلم  سرمدي  نبراس  حاكمة  أسرة  آخر  عهد 
بهدف  جدرانها  وتزيين  المعابد  من  العديد  بناء  تم  كما 
يؤدون  وهم  الفراعنة،  بمظهر  البطالمة  الملوك  إظهار 
مبدأ  تعزيز  بهدف  المصرية  الحضارة  في  المتبعة  الطقوس 
إنشاء  إلى  باإلضافة  هذا  مصر.  سكان  جميع  بين  الشمولية 
من  واحدة  لتكون  اإلسكندرية  بمدينة  مكتبة  وأعرق  أكبر 

اإلنساني. التاريخ  في  إلهاًما  الفكرية  االسهامات  أكثر 

ولهذا التقرير السنوي، إختار بنك مصر الترويج لكنوز الحضارة 
المصرية. المعابد  وتحديًدا  القديمة،  المصرية 

اآللهة   لعبادة  المعابد  بنوا  من  أول  هم  المصريين  أن  ُيقال 
الموت.  بعد  ما  حياة  خالل  الفراعنة  أرواح  على  والحفاظ 
لهم  شيدت  التي  الملوك  أو  اآللهة  بيوت  المعابد  وُأعتبرت 
بالمنصة  قدسية  األكثر  الغرف  دخول  وكان  المعابد.  تلك 
عكس  على  وذلك  وصارم،  محدود  بالمعابد  الحجرية 
إليها  الدخول  كان  والتي  المعبد،  داخل  األخرى  األماكن 

مسموًحا ألداء الطقوس الدينية على األقل خالل المناسبات 
داخل  الطقوس  من  العديد  المصريون  أدى  كما  الخاصة. 

المصرية. الديانات  ركائز  تمثل  كانت  والتي  المعابد، 

وخالل القرن التاسع عشر، قّسم علماء اآلثار المصرية المعابد 
إال  اآللهية.  والمعابد  الجنائزية  المعابد  رئيسيين:  قسمين  إلى 
أن دراسة حديثة أظهرت أن هذا التقسيم ليس دقيًقا، حيث 
ومتداخلة.  متنوعة  طقوس  أداء  شهدت  المعابد  هذه  أن 
على  للمعابد  المحوري  الدور  يقتصر  لم  المثال،  سبيل  فعلى 
وتقديس  وتبجيل  المصري  المجتمع  داخل  الديني  المنحى 
له  ليكون  أيًضا  دورها  امتد  وإنما  مؤلهة،  كملوك  الفراعنة 
يتطلب  الضخمة  المعابد  بناء  فكان  االقتصادي.  منحى 
جانب  إلى  هذا  العمال.   وآالالف  شاسعة  أراضي  قطع  توفير 
المصرية  المعابد  داخل  تتم  كانت  التي  الصناعية  األنشطة 
مثل صناعة قماش الكتان وأوراق البردي، والتي مثلت مصدًرا 
مراكز  تمثل  المعابد  كانت  كما  النقدية.  للتعامالت  رئيسًيا 
والتي  النقدي في مناطق مثل مدينة طيبة،  الدفع  لعمليات 
حكم  نهاية  خالل  الضرائب   استالم  توثيق  فيها  يتم  كان 
األماكن  أكثر  من  هي  المعابد  ألن  ونظًرا  األول.  بطليموس 
بشهرة  حظيت  فقد  بتفاصيلها،  تحتفظ  تزال  ال  التي  األثرية 
بدورها  لتساهم  السياحة،  لجذب  المناطق  كأهم  عالمية 

المعاصر. المصري  االقتصاد  دعم  في 

أبرز المعابد في مصر  التقرير الضوء على  ولهذا، سيلقي هذا 
كما  له،  الالحقة  الفترات  وخالل  األسرات  عصر  أوائل  منذ 

أبرز عشرة معابد في مصر. تاريخ  التقرير عن  سيكشف 

تزال  وال  حققت  القديمة  المصرية  الحضارة  أن  في  شك  ال 

اليونانية  األبجديات  أن  حيث  أجمع،  للعالم  إسهامات  تحقق 
البشري،  العقل  إنجازات  أهم  أحد  تعد  والتي  والرومانية، 
بعد  وذلك  القديمة،  المصرية  الحضارة  إلى  أصولها  يرجع 
تشبه  برموز  كتبت  القديمة  السامية  النصوص  أن  أكتشاف 
ألهرامات  العظيم  الصرح  يعد  كما  الهيروغليفية.  الكتابة 
تشييدها  تم  التي  المعمارية  الطرز  أفضل  من  بمصد  الجيزة 
في العصور القديمة. ولذلك، فإن المعابد المصرية القديمة 
المعاصر.  التاريخ  خالل  للبشرية  إلهام  مصدر  حتًما  تزال  ال 
الصروح  أحد  سمبل  أبو  معبد  يعد  المثال،  سبيل  فعلى 
بحيث  متناهية  بدقة  تصميمه  تم  فقد  المذهلة،  اإلنشائية 
مرتين  للمعبد  الرئيسية  الغرفة  على  الشمس  أشعة  تتعامد 
سمة  واإلنشاء  التصميم  في  الدقة  هذه  وتعد  العام.  في 
في  الحال  هو  وكما  المصرية.  المعابد  جميع  في  واضحة 
القديمة  المصرية  الحضارة  فإن  األخرى،  العلوم  من  العديد 
في  الطب  مبادئ  أرست  الطب.  مجال  في  الريادة  حققت 
القديمة، بعد أن تم دراستها وممارستها،  المصرية  الحضارة 
أوجه  أي  البشرية  تحقق  لم  كما  المعاصر.  الطب  أسس 
مجال  في  المصريون  القدماء  حققه  ما  تسبق  فعلية  تقدم 

الثامن عشر.  القرن  الطب إال في 

الحفاظ  من  األخرى  القديمة  الحضارات  من  أي  تتمكن  ولم 
على اقتصادها وأنظمة الحكم داخلها ومعتقداتها الدينية 
التي  المصرية  الحضارة  فعلت  مثلما  طويلة  لفترات  وبيئاتها 
استمرت لثالث آالالف عام. ولذلك، استلهمنا من تلك الحضارة 
في  القديمة  المصرية  الحضارة  لكنوز  الترويج  فكرة  العريقة 
التي أسست  الركائز  تقرير بنك مصر السنوي، إلعتبارها إحدى 

اآلخرى. الحضارات  من  العديد  عليها 
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لمحة مختصرة

عن بنك مصر

لملكية ا

للحكومة مملوك  بنك 

الخدمات يقدم لهم 

16000 موظف  أكثر من 

العمالء قاعدة 

10 مليون عميل في مصر أكثر من 

إجمالي قيمة األصول

مليار جنيه مصري  884

من خالل 8 أقسام

التكنولوجيا   •
المشتركة الشركات والقروض  ائتمان   •

المصرفية التجزئة   •
•  المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر

المالية واالستثمار  األسواق   •
المراسلين الخزانة وشبكة   •

الصيرفة اإلسالمية  •
• قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية

الفروع 

البنك  فان  وعليه  فرع،   620 من  أكثر 
مصر  فى  فروع  شبكة  أكبر  يمتلك 

والشرق األوسط

عبر سبع دول:

المتحدة العربية  • اإلمارات 
فرنسا  •

الصين  •

• مصر

لبنان  •

ألمانيا  •

استثمار صناديق 

 8

عدد بطاقات الدفع اإللكتروني الصادرة

6.32 مليون

صافي الدخل من األتعاب والعموالت

3.993 مليار جنيه مصري

إيرادات الفوائد صافي 

6.1 مليار جنيه مصري

البيع  عدد نقاط 

 15,404

االستثمار المباشر في رؤوس األموال

158 شركة في مختلف القطاعات 

عدد ماكينات الصراف اآللى

2,292

للدولة المسددة  الضرائب 

6.3 مليار جنيه مصري

صافي الربح بعد احتساب الضريبة

4.1 مليار جنيه مصري

المساهمين  حقوق 

65.034 مليار جنيه مصري

العمالء ودائع 

669.6 مليار جنيه مصري

• روسيا
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اإلسكندر  المقدوني  الملك  وفاة  أعقاب  في 
على  إمبراطوريته  قّسمت  ق.م،   323 سنة  األكبر 
يد اتباعه من الجنود. وعلى هذا، صارت مصر تحت 
حكم بطليموس األول، أحد قادة جيش االسكندر 
فترة  خالل  وُأنشأ  البطلمية.  الدولة  ومؤسس 
تشييده  من  االنتهاء  وتم  أمبو  كوم  معبد  حكمه 
-180( السادس  بطليموس  الملك  عهد  في 

اإلله  المعبد بهدف عبادة   145ق.م(.  ولقد تأسس 
التمساح، واإلله حورس،  الذي يرمز له برأس  سوبك، 
الذي يرمز له برأس الصقر. كما ساهم العديد من 
وزخرفة  بناء  تطوير  أعمال  في  البطالمة  الحكام 
الحكام  هؤالء  تظهر  رسومات  بإضفاء  المعبد، 
على  الزخارف  وظلت  الفراعنة.  الملوك  بمظهر 
حكم  خالل  برونقها  محتفظة  المعبد  جدران 
القرن  وأوائل  الثاني  القرن  أواخر  وحتى  الرومان 

الميالدي. الثالث 

حيث  الفريد،  بالتناسق  المعبد  تصميم  ويتسم 
أو معاكس  له نظير مماثل  المعبد  كل عنصر في 
بديعة  توليفة  بالمعبد  البارزة  النقوش  وتعرض  له. 
على  يقوم  الذي  مصر  في  العقائدي  النظام  عن 
واحد،  آن  في  الدينية  والطقوس  والسحر  العلم 
حيث إن النقوش تربط بين عناصر من عالم الواقع 
)األدوات  والرياضيات  الطب  مجاالت  في  متمثلة 
الفيضان  حدوث  مع  الرياضية(  والكسور  الجراحية 
إلى جانب عالم السحر والطقوس الدينية )يتمحور 
وتجميع  الفيضان  حدوث  حول  النقوش  معنى 

التبخير(.  والتمائم وعملية  أوزوريس  أشالء جثة 

(COPPENS & VYMAZALOVÁ, 2010) (Joan, 2018) 

(Wilkinson, 2000).

معبد 

كوم أمبو 

الترويج
 لكنوز

 مصر القديمة
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معبد كوم أمبو في أسوان



التأثير اإلغريقي 

الروماني بدا واضًحا 

بشكل كبير في 

تصميم معبد 

كوم أمبو.

)LOOK, 2018(
نقش بارز يقع أقصى يسار الواجهة 

الداخلية  للحائط الخلفي بمعبد كوم 

أمبو. يعرض النقش  إله التمساح سوبك 

وإلى جانبه صورة اإلله حورس برأس 

صقر. وهذا المعبد قد ُخصص لعبادة 

هذين اإللهين.

(Drake,2014)

نقش آخر محفور على حائط برواق  المعبد، يعرض أشكال األدوات الجراحية في مصر 

القديمة. خالل الفترة الزمنية التي تم فيها نحت هذا النقش، كانت علوم الطب لدى 

القدماء المصريين هي األكثر تقدًما على مستوى العالم. 

(Cameron,S.F-E, 2010).
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معبد حتحور في دندرة، قنا

قام الملك المصري خوفو، والذي شيد الهرم األكبر، 
يإرساء قواعد معبد حتحور في دندرة  على األغلب 
بقنا خالل الفترة ما بين عامي 2613 و 2494ق.م. ويقع 
المعبد شمال مدينة طيبة على الضفة الغربية لنهر 

النيل.
وكان المعبد بمثابة الوجهة الرئيسية ألداء طقوس 
إنشائه،  مستهل  ومنذ  لالستشفاء.  ومركًزا  الحج 
حظى  كاًل من الرجال والنساء على فرص مساوية 
ألداء الطقوس الدينية.  ويحوي المعبد على سراديب 
ُيعتقد أنها كانت ُتستخدم كمستودعات أو مخازن 
خاصة بتجهيزات الطقوس الدينية وأدوات المراسم 
التي يتم استخدامها خالل  اآللهة  المقدسة وصور 
الرسمية.  والعطالت  األعياد  من  بالعديد  االحتفال 
وتتسم هذه السراديب بصغر حجمها، وعلى األرجح 
أداء  أجل  من  استخدامه  تم  قد  بعضها  يكون  أن 
الطقوس الرسمية. كما أن جدران العديد من هذه 
على  نقوش،  بأية  تزيينها  يتم  لم  خاوية  السراديب 
بالحجر  المشيدة  األخرى  الجدران  بعض  عكس 
المشيدة  المعبد  جدران  باقي  غرار  على  الجيري 
محفورة  بارزة  بنقوش  والمغطاة  الرملي  بالحجر 

بعناية. 
خمسة  يوجد  للمعبد،  الجنوبية  الجهة  نهاية  في 
تلك  وفي  رواق.  امتداد  على  تقع  سفلية  سراديب 
االحتفاظ  تم  الصغيرة،  المساحات  ذات  الغرف 
بالمقتنيات والتماثيل الثمينة الخاصة بالمعبد، والتي 
من بينها تمثالين ذهبيين مرصعين باألحجار الكريمة 

لإلله حتحور. 
(Reliefs from the Temple of Hathor at Dendera, 
Egypt, 2014) (AUGUSTE & MARIETTE, 1890)

(Amin, 2018) (Joan, 2018).

معبد دندرة الخاص 

باإللهة حتحور

الترويج
 لكنوز

 مصر القديمة
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قاعدة عمود اإللهة حتحور )بدون أية زخارف(

المنظر األول لنقوش بالعمود )أربعة ألواح تحتوي على نصوص مبهمة(

مجموعة من الزخارف المحفورة على العتبة السفلية للعمود ) صف من الرموز المحفورة 

حول سارية العمود(

المنظر الثاني لنقوش بالعمود )أربعة ألواح تحتوي على نصوص مبهمة(

المنظر الثالث لنقوش بالعمود )لوحين تحتويا على نصوص محفورة على كال الجانبين(

المنظر الرابع لنقوش بالعمود )رسوم على كال الجانبين(

المنظر الخامس لنقوش بالعمود )لوحين تحتويا على نصوص محفورة على كال الجانبين(

مجموعة من الزخارف المحفورة على العتبة العلوية للعمود ) مجموعة من الرموز 

المحفورة على سارية العمود(

المنظر السادس لنقوش بالعمود )لوحين تحتويا على نصوص محفورة على كال الجانبين(

المنظر السابع لنقوش بالعمود )أربعة ألواح تحتوي على نصوص مبهمة(

المنظر الثامن لنقوش بالعمود )لوحين محفورين يحتويا على نصوص على كال الجانبين(

المنظر التاسع لنقوش بالعمود )20 رسم محفور يضم أسماء اآللهة(

رآس لإللهة حتحور  )أربعة أوجه لإللهة حتحور(

قمة عمود لإللهة حتجور )أربعة وجوه في أربع اتجاهات(

ُاستخدمت  التي  الصغيرة  السراديب  جدران 

الطقوس  لتجهيزات  كمخازن  أو  كمستودعات 

)Atkinson( .الدينية وأدوات المراسم

نقوش بارزة ال تزال محتفظة برونقها فيما 

مع  تدميره  تم  قد  كان  منها  بعض  عدا 

)Atkinson( .ظهور  المسيحية

الذي  األعمدة  بهو  داخل  مزخرف  سقف 

المناظر  رموز  من  جانبية  صفوًفا   يضم 

بينها رسم للسماء وعالمات  الفلكية، من 

)Atkinson( .البروج

.)H
am

erani, 2015( حور بدندرة
حت

عبد 
كبير لم

هو ال
أعمدة بالب

األعمدة  بهو  داخل  آخر  لسقف  صورة 

وصور  نجمية  مجموعات   7 يضم 

الشمس  وأقراص  ونسور،  نوت،  اإللهة 

الرومانية.  األبراج  وعالمات  المجنحة، 

)Atkinson(
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بفضل فكر الرائد االقتصادي المصري محمد طلعت 

يؤسسه  مصري   بنك  أول  هو  مصر  بنك  باشا،  حرب 

الهدف  وكان  بالكامل.   %100 المصريون  ويمتلكه 

من  االستفادة  هو  مصر  بنك  تأسيس  من  الرئيسي 

إنشاء نظام استثماري  المصريين من أجل  مدخرات 

التنمية  عجلة  دفع  بهدف  شامل  إقتصادي 

المستدامة في كافة أنحاء البالد.

 كما أن بنك مصر يعمل منذ  تأسيسه  على توسيع 

على  له  التابعة  التمثيل  ومكاتب  فروعه  شبكة 

بنك  يمتلك  واليوم  والدولي،  اإلقليمي  المستويين 

مصر ما يزيد عن 620 فرع في مصر. 

محمد  شارع   151 في  للبنك  الرئيسي  المقر  يقع 

فريد، وسط البلد، القاهرة- مصر، كما يمتلك البنك 

كما  اإلمارات.  دولة  في  فروع  خمسة  إدارة  ويتولى 

طلعت باشا حرب بصحبة زعيم األمة سعد زغلول ولفيف من كبار الشخصيات. )يونيو 1927(

تراث

ريادي
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يمتلك البنك فرًعا في فرنسا وبنًكا تابًعا في ألمانيا، 

وعشرين فرًعا لبنك تابع في لبنان. هذا باإلضافة إلى 

والصين  )موسكو(  روسيا  من  بكل  تمثيل  مكتبي 

من  المزيد  الفتتاح  حالًيا  البنك  ويخطط  )غوانزو(. 

مكاتب التمثيل في كل من إيطاليا )ميالنو(، وكينيا 

إلى جانب تعزيز  الجنوبية )سيول(،   )نيروبي( وكوريا 

تواجده في أفريقيا.

لخلق  تحفيزًيا  دوًرا  مصر  بنك  لعب  قرن،  مدار  وعلى 

على  التركيز  جانب  إلى  األعمال،  لريادة  إيجابي  مناخ 

مساعدة  وبفضل  المرأة.  وتمكين  المالي  الشمول 

المصرية  الشركات  من  العديد  تحولت  مصر،  بنك 

كما  عمالقة.  صناعية  منشآت  إلى  حلم  مجرد  من 

قام البنك بتمويل العديد من الشركات في مختلف 

المنسوجات،  ذلك:  في  بما  المحلية،  القطاعات 

وصناعة  الترفيه  ووسائل  والطيران  والتقل  والتأمين 

السينما. ويمتلك البنك حالًيا نسبة من األسهم في 

158 شركة في مختلف المجاالت: التمويل، والسياحة، 

شركات  إلى  باإلضافة  والغذاء،  والزراعة،  واإلسكان، 

أخرى في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.  

المبادرات  من  العديد  في  أيًضا  مصر  بنك  وشارك 

بما  الوطنية  المشروعات  لدعم  والبروتوكوالت 

وإقامة  بالروبيكي  الجلود  مدينة  ورش  ذلك  في 

لمشروعات  وتخصيصها  صناعية  مجمعات 

الصغر،  والمتناهية  والصغيرة  المتوسطة  المنشآت 

مدينة  وورش  مشروعك(،   - )مشروعى  وبرنامج  

للصيادلة،  تمويل  وبرنامج  لألثاث   الجديدة  دمياط 

وغيرها من المشروعات.

مع  تعاون  اتفاقية  بتوقيع  مصر  بنك  قام  ومؤخًرا، 

الدعم  تقديم   بهدف  الدولية  التمويل  مؤسسة 

من  عدد  أسسها  التي  المشروعات   نطاق  لتوسيع  

محفظة  أنشطة  من  كل  إطار  في  األعمال  رائدات 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك  والجهود 

الدولية  التمويل  مؤسسة  تبذلها  التي  الموسعة 

لتعزيز الشمول المالي لرائدات األعمال بالدولة. 

وعلى صعيد أخر،  قاد بنك مصر التحول في مجال 

الخدمات من خالل استراتيجيات مبتكرة. على مدار 

التقنيات  أحدث  البنك  استخدم  الماضية،  العقود 

لتطوير المنتجات والخدمات المقدمة للعمالء. وألول 

 Chat Bot خدمة  مصر  بنك  أطلق  مصر،  في  مرة 

»المساعد اآللي« من خالل موقعه اإللكتروني وذلك 

الساعة.  مدار  على  للعمالء  أفضل  خدمة  لتقديم 

وشمال  مصر  في  بنك  أول  هو  مصر  بنك  أن  كما 

لتأمين  العالمية  المعايير  بتطبيق  يلتزم  أفريقيا 

بيانات بطاقات الدفع االلكترونية. هذا باإلضافة إلى 

الحصول على شهادة التوافق مع المعايير العالمية 

 PCI- DSS لتأمين بيانات بطاقات الدفع االلكترونية

أحدث  مصر  بنك  ويستخدم   .3.2.1 االحدث  بإصدارها 

عميل  مليون    8 من  أكثر  حصول  لتسهيل  التقنيات 

على الخدمات البنكية بجودة نفخر بتحقيقها. 

في  عنه  غنى  ال  أساسًيا  دوًرا  مصر  بنك  ويلعب 

بأنه  مصر  بنك  ويفتخر  المستدامة.  التنمية  تحقيق 

مبادرة  معايير  مع  يتوافق  للدولة  مملوك  بنك  أول 

تقارير االستدامة العالمية، وذلك بجانب توافقه مع 

باإلضافة  المتحدة،  لألمم  العالمي  االتفاق  مباديء 

البنك  يلتزم  التنظيمية،  للوائح  البنك  امتثال  إلى 

بتطبيق أعلى معايير  الحوكمة. هذا إلى جانب تبنيه 

والتنمية  التقدم  عجلة  لدفع  مشتركة   مسئولية 

فخور   مصر  بنك  أن  كما  المجتمع،  في  المستدامة 

تأثير إيجابي بشكل مباشر وغير مباشر من  بتحقيق 

خالل مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع. ويشجع 

على  أثر  لهم  يكون  أن  على  موظفيه  مصر  بنك 

المجتمعات التي يقومون بخدمتها.

لبنك   الداخلية  الثقافة  يعزز  االستدامة  مفهوم  إن 

ملتزم  مصر  بنك  إن  اليومية.   عملياته  ويوجه  مصر 

بتطوير التقنيات المستخدمة، وإضافة قيمة جديدة 

ذات  آمنة   وخدمات  منتجات  توفير  إلى  باإلضافة 

جودة عالية  وتحقق النفع للمجتمع، وذلك  بهدف 

البنكية   الخدمات  من  المحرومين  األفراد  مساعدة  

للحصول على خدمات االئتمان واالدخار. 

وتوسيع  تغييرات  إجراء  على  باستمرار  البنك  ويعمل 

يخدم  حيث  الجغرافي،  وانتشاره  خبراته  نطاق 

موظفو البنك البالغ عددهم أكثر من  16000 موظف، 

بإجمالي رأسمال مال مدفوع يصل إلى 15 مليار جنيه.

العديد  على  مصر  بنك  حصل  العام،  مدار  على 

أشهر  جانب  من  المتميزة  والتصنيفات  الجوائز  من 

ومؤخًرا،  العالم.  في  المالية  والمؤسسات  المجالت 

مصر  في  العام  بنك  لقب  على  مصر  بنك  حصل 

العالمية  بانكر  ذا  مجلة  لتصنيف  وفًقا   2018 لعام 

التابعة لمؤسسة الفاينانشال تايمز. 

الملكية

 بنك مصر هو بنك مملوك بالكامل للحكومة
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لطالما كان بنك مصر في طليعة المؤسسات التي لها باع 
تقرير  مصر  بنك  أصدر  المجتمعية.  المسئولية  مجال   في 
أهداف  واضًعا  سنوات   4 منذ  األول  السنوي  اإلستدامة 
معايير  مع  يتوافق  نحو  على  عملياته  إلجراء  طموحة 
فيما  رئيسي(  )كخيار  العالمية  االستدامة  تقارير  مبادرة 

يتعلق بالبيئة والمجتمع واالقتصاد.

بااللتزام  تبدأ  المؤسسية  االستدامة  بأن  مصر  بنك  يؤمن 
إجراء  في  المبادئ  على  قائم  ونهج  قيم  بنظام  العميق 
مصر  لبنك  األساسية  المبادئ  وتترسخ  تجارية.  التعامالت 
في أسلوب إدارته. للسنة الرابعة على التوالي ، نجح البنك 
مبادئ  مع  يتماشى  بما  بعملياته  االداء  مستوى  رفع  في 
االستدامة  تقرير  عرض  العام،  هذا  خالل  االستدامة. 
العديد  في  البنك  أحرزه  الذي  التقدم  مصر  لبنك  السنوي 
من المجاالت، وذلك وفًقا لمبادئ االتفاق العالمي لألمم 

المتحدة.

اسراتيجية  دعم  في  دور  المستمرة  مصر  بنك  لجهود  إن 
مع  تتماشى  والتي   ،2030 مصر  رؤية  المستدامة:  التنمية 
المستدامة  للتنمية   2030 المتحدة  األمم  أعمال  جدول 
تمثل  عشر.  السبعة  المستدامة  التنمية  وأهداف 
في  التنمية  لمجال  استرشادي   عمل  أطار  االستراتيجية 
العدالة  بدعم  البنك  إلتزام  نحو  يمتد  بدوره  الذي  مصر، 
والتنمية  العلمي  واالبتكاروالبحث  والمعرفة  االجتماعية 

االقتصادية.

وبهدف تسريع تطبيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ 
في  ووضعها  بمصر  المتحدة  لألمم  العالمي  االتفاق 
سياقها الصحيح، يعمل بنك مصر على القضاء على الفقر 
والجوع ودعم قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب تقليل 
باإلضافة  ذلك  الجنسين.  بين  والتمييز  الالمساواة  فجوة 
البيولوجي.   التنوع  وفقدان  المناخي  التغير  محاربة  إلى 
استراتيجياته  وتطبيق  أعماله  بممارسة  البنك  إلتزم  كما 

بما يتسق مع المبادئ العشرة التي تتعلق بحقوق اإلنسان 
والعمالة والبيئة ومحاربة الفساد.

لتقرير االستدامة،  السابقة  الحال في اإلصدارات  وكما هو 
مبادئ  بإدماج  مصر  بنك  التزام  العام  هذا  أصدار  يعكس 
التقرير  ويتناول  أعماله.  قطاعات  صميم  في  االستدامة 
نطاق  في  تندرج  التي  االستراتيجية  األعمال  قطاعات 
 .2018/2017 المالي  للعام  ومدققة  موحدة  مالية  قوائم 
األداء  مقاييس  تعرض  بالتقرير  الواردة  المعلومات  أن  كما 
صورة  لتقديم  تهدف  التي  المالية  وغير  المالية  لألنشطة 
مصر  بنك  وضع  عن  الرئيسيين   المصلحة  ألصحاب  أشمل 
للمسائل  دقيًقا  استعراًضا  قدم  قد  بمصر  بنك  إن  اليوم.  

ذات األولوية في هذا التقرير.

هذا باإلضافة إلى أن تقرير هذا العام يتطرق إلى 22  مسألة 
ذات أهمية كبرى لكٍل من البنك وأصحاب المصلحة فيما 
شخص  كل   يعتبر  مصر  بنك  إن  االستدامة.  بمبدأ  يتعلق 
أصحاب  من  عملياته  على  تأثير  له  أو  خدماته  على  يحصل 
وحملة  والموظفين  العمالء  ذلك  في  بما  المصلحة، 
والمنظمات  الحكومية  والمنظمات  والهيئات  األسهم  

غير الهادفة للربح.

المصلحة األساسيين: بمناقشتها مع أصحاب  التالية وقام  الموضوعات  بنك مصر في  وتناول 

نبذة 

عن التقرير

موضوعات ذات طابع اجتماعي

1. توجه بنك مصر للتوظيف وخلق فرص عمل

2. عالقات العاملين باإلدارة

المهنية  والسالمة  الصحة   .3

والتعليم التدريب   .4

التنوع وتكافؤ الفرص  .5

التمييز 6. عدم 

7. عمالة األطفال

المجتمعية المشاركة   .8

اإلجتماعي المنظور  المورديين من  تقييم   .9

العميل خصوصية   .10

موضوعات ذات طابع بيئي

11. إعادة التدوير

12. خفض استهالك الطاقة 

المياه 13. خفض استهالك 

الحراري االحتباس  انبعاثات  تقليل   .14

البيئي المنظور  المورديين من  9. تقييم   .15

موضوعات ذات طابع اقتصادي

انتهاء الخدمة  16. خطة استحقاقات ما بعد 

العاملين واستحقاقات  رواتب   .17

المجتمع رفاهية  تعزيز   .18

التحتية البنية  19. استثمارات في قطاع 
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المحليين الموردين  21. دعم 

الفساد 22. محاربة 
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على  الوحيد  الشاهد  هو  هيبس  معبد  يظل 
العصر  فترة  في  المعماري  النشاط  وطبيعة  نطاق 
البطلمي.  العصر  بداية  وقبل  المتأخر،  الفرعوني 
الفارسي  الصاوي   العصر  خالل  المعبد  إنشاء  تم 
)فترة حكم األسرة السادسة والعشرين(. وقد تم 
االنتهاء من حفر معظم نقوش المعبد خالل فترة 

حكم األسرة السابعة والعشرين.

آمون،  اإلله  لعبادة  مخصًصا  المعبد  كان  وقد 
كان  هيبس.  سيد  آمون  باسم  أيًضا   ُيعرف  والذي 
الثالوث الطيبي المقدس.  المعبد مخصص لعبادة 
الغرف في  العديد من  ومن ناحية آخرى، خصصت 
زخرفة  نمط  أن  كما  أوزوريس.   اإلله  لعبادة  المعبد 
حيث  تقليدًيا،  يكن  لم  هيبس  بمعبد  األعمدة  بهو 
مزينة  ضخمة  بردية  أنها  لو  كما  البهو  جدران  تبدو 
التراتيل  من  ومجموعة  الحجم  صغيرة  بنقوش 

لعبادة اإلله آمون. 

(Ghamrawy & Cruz-Uribe) (Zivie-Coche, 

2008) (Wilkinson, 2000).

معبد 

هيبس

الترويج
 لكنوز

 مصر القديمة
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معبد هيبس في واحة الخارجة
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اسم  يحمل  بالكامل  وملون  محفور  للوح  مثال 

 486- 522( )داريوس(  األول  دارا  الفارسي  الملك 

ق.م(.

 نقش لرموز هيروغليفية ورسم محفور على الجص

(Waltari, 1945).

اإلله انوبيس وكتابة هيروغليفية 

.)Ghamrawy & Cruz-Uribe(

لعبادة  المخصص  هيبس  بمعبد  نقش 

وزوجته  رع  آمون   ( المقدس  الطيبي  الثالوث 

ويمثل  الخارجة.  بواحة  خونسو(  وابنه  موت 

النقش الملك دارا األول )داريوس (، الذي ُشيد 

في عهده معظم أبنية المعبد.
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(Institute for the Study of the Ancient 
World, 2004)

  (Allardice, n.d.)
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استغرق إنشاء معبد األقصر أكثر من 150 عاًما، حيث 
أمنحوتب  الملك  حكم   فترتي  خالل  تشييده  تم 
رمسيس  والملك  عشر(  الثامنة  )األسرة  الثالث 
المعبد في  التاسعة عشر(. واستمر   الثاني )األسرة 
إجراء  الملوك في عهود الحقة دون  خدمة جميع 

تعديالت ُتذكر.

في  اآللهة  لعبادة  مقر  أهم  األقصر  معبد  ويعد 
المصريين.  قدماء  تاريخ  في  الحديثة  الدولة  عهد 
على  القديمة  طيبة  مدينة  في  المعبد  ويقع 
الجانب  مواجهة  في  النيل  لنهر  الشرقية  الضفة 
معبد  ومحور  القديمة.  األقصر  لمدينة  الشرقي 
مواٍز  وهو  الجنوب  إلى  الشمال  من  ممتد  األقصر 

النيل. لنهر 

المصرية،  المعابد  بناء  في  الشائع  للنمط  واستناًدا 
قدس  بإنشاء  الداخل  من  األقصر  معبد   بناء  بدأ 
المؤدي  المدخل  بإنشاء  الخارج،  إلى  ثم  األقداس، 
منشآت  إضافة  تم  الحقة،  فترة  وخالل  إليه. 
المعبد.  ضخامة  مدى  إلبراز  مقدسة  معمارية 
الغربي  الجانب  نهاية  في  الفناء  إنشاء  تم  ولذلك، 
»أمنحتب  بالملك  الخاص  األعمدة  بهو  إلى  ليضاف 
لعامة  مسموًحا  يكن  ولم  المعبد.  في  الثالث« 
بمعبد  محددة  ألماكن  سوى  بالدخول  الشعب 
التي  السنوية  االحتفاالت  خالل  خاصًة  األقصر، 
وممثلي  والملك  والرهبان  اآللهة  خاللها  يجتمع 

الشعب. 

معبد 

األقصر

الترويج
 لكنوز

 مصر القديمة

معبد األقصر في مدينة األقصر
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(Arnold, Bell, Finnestad, Haeny, & Shafer)
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األقصر   معبد  جدران  أحد  على  نقش 

من  أغلبها  القرابين  تقديم  يمثل 

)Kjeilen( الحيوانات والطيور

بمعبد  الثاني  للفناء  الجنوبية  الواجهة 

األقصر، حيث تظهر محراب تحتمس األول 

)Samy( المخصص لعبادة األباطرة الرومان

الثاني  رمسيس  للملك  ضخم  تمثال   

األقصر  بمعبد  لفناء  المؤدي  الرواق  بمدخل 

)Roberts(
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نهج 

بنك مصر

يمثل الوفاء بالتزامتنا تجاه أصحاب المصلحة صميم عمليات بنك مصر، حيث إنه 

يحدد مالمح تواجده، ومنذ  بدء تأسيسه، تبنى بنك مصر نهج ال يقتصر فقط على 

رؤية  أثر مستدام. وتهدف  أيًضا تحقيق  وإنما  المالية  األرباح  التركيز على تحقيق 

المجتمعات.  رعاية ورخاء  إلى اإلسهام بشكل  أساسي في ضمان دعم  البنك 

ويطمح بنك مصر في ضمان تحقيق المزيد من التنمية المستدامة، على اعتبار 

أن التنمية هي أساس تنفيذ األعمال. ويقدم الحافز المالي لدعم حركة التنمية 

البالد وتنفيذها في قطاعات اقتصادية واجتماعية عديدة. هذا إلى جانب تحول 

برنامج استدامة شامل من خالل مبادرات  وأهداف استراتيجية  البنك نحو تبني 

واسعة  خطوات  اتخاذ  في  البنك  بدأ  حيث  عملياته،  جوانب  بكافة  يتعلق  فيما 

للمضي قدًما في هذا البرنامج.

على مدار السنوات األربعة الماضية، قام بنك مصر بتطبيق ممارسات االستدامة 

لجميع  المدى  طويلة  قيمة  تحقيق  بهدف  وذلك  المختلفة  أقسامه  داخل 

يتوافق  للدولة  مملوك  بنك  أول  بأنه  مصر  بنك  يفتخر  كما  بالبنك.  المساهمين 

األعمال.   لتقرير  تقديمه  إطار  في  العالمية  االستدامة  تقارير  مبادرة  معايير  مع 

ومن خالل أكبر شبكة فروع في مصر والشرق األوسط، يبذل بنك مصر جهود 

كبرى من أجل الوفاء بالعديد من المتطلبات المالية في  كافة أنحاء البالد. هذا 

باإلضافة إلى ضمان تحقيق تنمية متكاملة للمجتمع والبيئة واالقتصاد.

ويعرض هذا الفصل صورة واضحة عن الموقف الحالي لبنك مصر ويحدد المبادئ 

التي  البنك. كما سيلقي هذا الفصل الضوء على االستراتيجية  التي يسير عليها 

يتبعها البنك  بهدف  التماشي مع الخطوات المتسارعة للعالم من أجل تحقيق 

تغييرات سياسية واقتصادية وبيئية ومجتمعية.
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ضمان تحقيق قيمة شمولية 
مستدامة للمجتمع والبيئة 

واالقتصاد

الكلمة اإلفتتتاحية  للسيد رئيس مجلس اإلدارة

وااللتزام  الفخر  ومشاعر  سنوات،  أربع  قبل  مصر  ببنك  للعمل  انضمامي  منذ 

تروادني دوًما بما يحققه موظفونا. فهم مؤهلون لبناء تاريخ بنك قوي يكون ذو 

أثر قيم على المجتمعات التي يعمل بها ويقدم لها خدماته. وفي هذا السياق، 

الماضي.  العام  خالل  الرئيسية   المجاالت  من  عدد  على  الجهود  بتركيز  قمنا 

هذا  واالجتماعي.  االقتصادي  الرخاء  لتنمية  جهودنا  مضاعفة  على  عملنا  كما 

وتحفيز  لموظفينا  المتاحة  والتنمية  التدريب  فرص  من  المزيد  توفير  جانب  إلى 

التزامنا  إلى  باإلضافة  هذا  الوظيفي.  لإلحالل  فعالة  خطة  خالل  من  انتمائهم 

شريك  كوننا  يضمن  الذي  األساسية  لمبادئنا  المهني  السلوك  بقواعد  الراسخ 

بالبنك  المسئولين  وكبار  اإلدارة  مجلس  أعضاء  إن  المصلحة.  أصحاب  مسئول 

بالدور الذي يمارسوه بهذا الشأن.  نلتزم بتطبيق  يتسمون بالوضوح فيما يتعلق 

على  النجاح  لتحقيق  تدفع  ثقافة  خلق  بهدف  العليا  باإلدارات  السليم  النمط 

كافة األصعدة.
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التواجد في

 السوق المصرفى

7 بلدان 

عدد العمالء

 10 مليون عميل

تحقيق  نحو  آخر  عام  بمثابة  كان  السابق  العام  إن 
التركيز  استمرار  مع  الطويل،  المدى  على  تقدم 
خدمة  قطاع  في  الكفاءة  مستوى  دعم  على 
العمالء وتنفيذ أنشطة لدعم نمو السوق في ظل 

المجتمع والبيئة واالقتصاد. التزامنا نحو 

التوالي  على  الرابع  للعام  بأننا  فخورون  نحن 
المعايير  منظمة  بمعايير  االلتزام  في  نجحنا 
الدولية  المعايير  وهي  االستدامة،  لتقارير  الدولية 
مبادئ  لتحقيق  األعمال  تقارير  في  تطبيًقا  األكثر 
نمًوا ملحوًظا  في حجم  االستدامة. كما شهدنا  
إجمالي  قيمة  ارتفاع  خالل  من  أتضح  كما   أعمالنا  
يونيو   30 في  مصري  جنيه  مليون   884 إلى  األصول 
يونيو   30 في  مصري  جنيه  مليون   787 مقابل   ،2018
السنوي  النمو  معدل  شهد   المقابل،  وفي    .2017
المالي  العام  خالل  انخفاًضا  البنك   أرباح  لصافي 
إصدار  إلى   االنخفاض  هذا  سبب  ويرجع    .2018/2017
بفائدة   العائد   مرتفعة  لشهادات  مصر   بنك 
تتراوح  من17%  إلى 20% ، بإعتبارها جزء من اإلجراءات 
والتي  االقتصادي،  اإلصالح  لبرنامج  التصحيحية 
وقد  المصرية.  للعملة  الصرف  سعر  تحرير  تتضمن 
المؤشرات  كافة  تحسن  إلى  اإلجراءات  هذه  أدت 
هذه  إصدار  من  الهدف  فكان  بالبالد.  االقتصادية 
تأثير  عن  الناتج  العبء  تخفيف  هو  الشهادات 
المواطنين  مدخرات  على  اإلصالح   برنامج  إجراءات 
بدأ  البنك  أن  إال  المتنامي.  التضخم  معدل  وتدارك 
استحقاق  إن  حيث  الربحية،  معدالت  استعادة  في 

هذه الشهادات االدخارية سيبدأ عاجاًل.  

ملكية  حقوق  قيمة  ارتفعت  نفسه،  الوقت  وفي 
المساهمين  لتسجل ما يقرب من 65 مليار جنيه.

نمو ملحوظ في االقتصاد المصري
خطوات  مصر  نفذت  الماضية،   سنوات  األربع  خالل 
بالتعاون  االقتصادي.  االصالح  برنامج  في  تاريخية 
الحكومة  تمكنت  الدولي،  النقد  صندوق  مع 
بشجاعة من قطع أشواط كبيرة بهذا الصدد.  كما 
في  الكلي  لالقتصاد  المسنقبلية  النظرة  استمرت 

العجز  مستويات  انخفاض  مع   بالتزامن  التحسن 
انخفاض  جانب  إلى  هذا  الخارجي.  والدين  المالي 
معدالت  وتسارع  والبطالة  التضخم  مستويات 
النمو  لمعدالت  المستقبلية   النظرة  أن  كما  النمو. 
بفضل   وذلك  ُمرضية،  كانت  القصير  المدى  على 
انتعاش قطاع السياحة وارتفاع معدالت إنتاج الغاز 
الطبيعي.  وقد وصل معدل نمو االقتصاد المصري 
ليصل    ،2017 في   %4.2 مقابل   ،2018 خالل    %5.3 إلى 
مقارنًة  مستوياته  أعلى  إلى  النمو  معدل  بذلك 
باألعوام القليلة الماضية. وهذا النمو  القوي دعمه  
في  وتحديًدا  النقدي،  التدفق  معدل  في   االرتفاع 
قطاعي  استمر  كما  واإلنشاء.  الطاقة  قطاعي 

السياحة والصادرات في  تحقيق االنتعاش.

جني   في  بدأ  المصري  المصرفي  القطاع  فإن  لذا، 
ثمار تلك اإلجراءات اإلصالحية  إلى جانب االستعادة 
التدريجية للثقة واالستقرار. وعلى جانب آخر، رفعت 
االئتمانى،  للتصنيف  بورز«  اند  »ستاندرد  مؤسسة 
إلى  المصري  لالقتصاد  السيادي  التصنيف  درجة 
المستوى »B«، ليعكس ما تحقق من نمو اقتصادي 
بالبالد  وارتفاع احتياطي النقد األجنبي. وفيما يتعلق 
بالقطاع المصرفي، فقد رفعت وكالة »ستاندرد آند 
بالنسبة  االئتماني  مصر  بنك  تصنيف  العالمية  بورز« 
 ،B – من فئة B الى االلتزامات طويلة االجل إلى فئة
بالنسبة  االئتماني  التصنيف  الوكالة على  أبقت  كما 
 ،B الى االلتزامات قصيرة االجل لبنك مصر على فئة
وفًقا للتقرير الصادر عن  المؤسسة في 25 سبتمبر 

.2018

االئتماني  التصنيف  وكالة  رفعت  ذلك،  عن  فضاًل 
من  مصر  لتصنيف  المستقبلية  النظرة  موديز 
اآلفاق  بذلك  لتعكس  إيجابية،  إلى  مستقرة 
االقتصادية القوية للبالد. وفي أعقاب ذلك،  أكدت 
طويلة  للودائع  االئتماني  التصنيف  »موديز«  وكالة 
الدعم   ضوء  في  وذلك   ،B3 عند  مصر  لبنك  األجل 
استثمارات   ضخ  خالل  من  للحكومة  نقدمه  الذي 
نظرة  وترتكز  والقروض.  المالية  السندات  في 
القطاع  أداء  مناخ   تحسين  على  اإليجابية  موديز 
اإلصالحات  تنفيذ  أعقاب  في  وذلك  المصرفي، 

النمو  مسار  على  مصر   وضعت   التي  الهيكلية 
والمستديم. الشامل 

االستفادة من الشمول المالي

المالي   الشمول  مستويات  دعم  بأن  نؤمن  نحن 
وعلى  االقتصادي.  النمو  لتعزيز  بدوره  سيؤدي 
الحصول  بتسهيل  ملتزم   مصر  بنك  فإن   هذا، 
ويمارس  المعرفة.  وتوفير  المالية  الخدمات  على 
المصرفية  الخدمات  توفير  رائًدا  دوًرا  مصر  بنك 
المحرومة  الفئات  إلى  تقديمها  نطاق  وتوسيع 
الحكومة  أجندة  ندعم  إننا  البنكية.  الخدمات  من 
مجتمع  إلى  والتحول  المالي  بالشمول  الخاصة 
برامج  من  العديد  في  شاركنا  أننا  كما  نقدي.  ال 
البنك  مظلة   تحت  المالي  الشمول  ومبادرات 
حصول  لتسهيل   نطمح  ونحن  المصري.  المركزي 
جميع المصريين على الخدمات المالية بغض النظر 
حالتهم  أو  أعمارهم  أو  معيشتهم  مكان  عن 
مجاالت  أربعة  بتحديد  قمنا  ولذلك،  المادية.  
رئيسية  لتحقيق الشمول المالي، وتحديًدا التحويل 
الخدمات  توفير  وضمان  البنكية  للخدمات  الرقمي 
والمتوسطة  الصغيرة  للشركات  الدعم  وتقديم 

المرأة. الصغر، وتمكين  ومتناهية 

البنكية للخدمات  الرقمي  التحويل 

االستراتيجية  المزايا  على  تركيزنا  بتوجيه  قمنا  لقد 
التزام  لنضمن  وذلك  الرقمي،  بالتحول  الخاصة 
إننا  وتوقعاتهم.  العمالء  بمتطلبات  بالوفاء  بنكنا  
أي  في  البنكية  الخدمات  وتوفير  بإتاحة  ملتزمون 
أننا نثق في أن توسيع نطاق  وقت وأي مكان. كما 
أن  شأنه  من  المعتمدة  البنكية  الخدمات  توفير 
بنكية  بخدمات  تحظى  ال  التي  المجتمعات  يشجع 
الكافي  القدر  على  تحصل  ال  التي  أو  اإلطالق  على 
المنظومة  لتلك  لإلنضمام  البنكية  الخدمات  من 
الخدمات  جدوى  ازدياد  نشهد  ونحن  المالية. 
نطاق  توسيع  خالل  من  نوفرها  التي  اإلليكترونية 
عبر   chatbot خدمات  بإطالق  البنكي  المجال  هذا 

أفضل  خدمة  توفير  بهدف  اإلليكتروني  الموقع 
للعمالء على مدار 24 ساعة.

نطاق  لتوسيع  المستمرة  رحلتنا  صعيد  وعلى 
أنحاء  كافة  في  البنكية  للخدمات  الرقمي  التحول 
البالد، قمنا بتوسيع شبكة الصراف اآللي لتصل إلى 
الخدمات  إلى  وباإلضافة  آلي.  صراف  ماكينة   2,292
الصراف  ماكينات  تتيح  واإليداع،  للسحب  الرئيسية 
اآللي إمكانية التحويالت النقدية بين األفراد وسداد 
من  العديد  قيمة  وسداد  التبرعات  ودفع  الفواتير 

االشتراكات.

إلى  التحول  نحو  المبذولة  الجهود  إطار  وفي 
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عدد الفروع

 أكثر من 620 فرع

قيمة محفظة 
المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة 
ومتناهية الصغر

10.9 مليار جنيه

قطاع  في  ريادًيا  دوًرا  لنا  كان  الالنقدي،  االقتصاد 
المدفوعات اإللكترونية في أعقاب تطبيق منظومة 
عام  في  الحكومية  للمدفوعات  الشاملة  األتمتة 
اإلليكتروني  الدفع  خدمات  تتضمن   والتي   ،2005
لرواتب الموظفين في القطاع الحكومي، والتحول 
للضرائب  اإللكتروني  التحصيل  لمنظومة  الرقمي 
الترتيب  في  يأتي  مصر  بنك  أن  كما  والجمارك. 
حيث  من  البنوك  من  نظرائه  مستوى  على  األول 
خدمات  طورنا  لقد  والجمارك.  الضرائب  سداد 
الدفع  إمكانية  إتاحة  خالل  من  اإللكتروني  الدفع 
والضرائب  االجتماعية  التأمينات  لقطاع  اإللكتروني 
، من بينهم 337 في  والجمارك من خالل 342 فرع 
المتحدة.  العربية  اإلمارات  في  فروع  وخمسة  مصر 
العديد  مع  تعاون  اتفاقيات  توقيع  جانب  إلى  هذا 
من المؤسسات بهدف توسيع مستوى قبول سبل 

اإلليكتروني. الدعم 

إتاحة إمكانية الحصول على الخدمات

إداراتها  يتولى  فروع  شبكة  أكبر  مصر  بنك  يمتلك 
جانب  وإلى  األوسط.  والشرق  مصر  من  كل  في 
بنك  حقق  قارات،  ثالث  في  الجغرافي  االنتشار 
مصر نجاًحا  على مدار قرن ليصبح مؤسسة بنكية 
رائدة. ويعد بنك مصر أول بنك ينشئ فروًعا خاصة 
متطلبات  لتلبية  اإلسالمية  المصرفية  بالمعامالت 
قطاعات العمالء المختلفة. نحن  نعمل على وصول 
خدماتنا لجميع المصريين، حتى في أبعد األماكن. 
في  الجغرافي  االنتشار  مستوى  لرفع  نخطط  كما 
مصر، وذلك من خالل وصول عدد الفروع إلى 875 
حالًيا.  فرع   620 من  أكثر  مقابل   ،2022 عام  في  فرع 
من  الدولي  التواجد  مستوى  لتوسيع  نخطط  كما 
خالل عدد من مكاتب التمثيل في إيطاليا )ميالنو(، 
وكينيا )نيروبي(، وكوريا الجنوبية )سول(، إلى جانب 
أن  في  نثق  نحن  األخرى.  اإلفريقية  الدول  من  عدد 
تلك االستثمارات ستتيح لنا توسيع مستوى تواجدنا 

التزامنا تجاه عمالئنا. وتعميق 

والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  على  التركيز 
التنمية الصغر لدفع عجلة  ومتناهية 

قناة  لتوفير  التزامنا  تجاه  راسخة  بخطى  نسير  نحن 
الربحية  مستوى  نمو  لدعم  مستدامة  تمويلية 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 

والتي تمثل عماد مجتمعنا. 

وعلى ذلك، حققت محفظة بنك مصر للمشروعات 
معدل  الصغر   ومتناهية  والمتوسطة  الصغيرة 
المالي  العام  خالل    %131 بـ  مقدر  سنوي  ارتفاع 
إلى  المحفظة   تلك   حجم  وصل  كما   .2018/2017
 4.7 مقابل   ،2018 يونيو  بنهاية  مصري  جنيه  مليار   10.9
المنتهي  المالي  العام  خالل  مصري  جنيه  مليار 
التنمية  وزارة  مع  بالتعاون  قمنا  كما   .2017 يونيو  في 
والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  لتمويل  المحلية 
ومتناهية الصغر من خالل برنامج »مشروعك« بهدف 
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 
المحلية  بالوحدات  الواحد  الشباك  خالل  من  الصغر 
 308 والبالغة  الجمهورية  مستوى  على  المنتشرة 

وحدة محلية. 

ومنذ 26 مارس 2015 حتى اآلن، وصلت نسبة مشاركتنا 
في تلك الوحدات المحلية إلى77%، حيث إن خدماتنا 
مستوى  على  محلية  وحدة   238 خالل  من  متاحة 
العديد  في  مشاركتنا  جانب  إلى  هذا  الجمهورية. 
من  عدد  مع  التعاون  وبروتوكوالت  المبادرات  من 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر،  
والمجمعات  للجلود،  الروبيكي  مدينة  ورش  مثل 
والمتوسطة  الصغيرة  للمشروعات  الصناعية 
أنظمة   8 إطالق  جانب  إلى  هذا  الصغر.  ومتناهية 
والمتوسطة  الصغيرة  للمشروعات  إسالمي  تمويل 
فئات  بجميع  الخاصة  المتطلبات  تلبية  أجل  من 

العمالء.

المرأة تمكين 

للمرأة  المالي  والشمول  الجنسين  بين  المساواة  إن 

وتشكل  التزامتنا  في  أساسيان  عنصران  يمثالن 
استمر  العام،  مدار  على  المستقبل.  تجاه  منظورنا 
من  مناسبة  نسبة  لتحقيق  جهوده  في  مصر  بنك 
تمثيل المرأة من جهة، ومن جهة أخرى قام بتوفير 
تمويالت للمشروعات الصغيرة التي تديرها سيدات. 
كما وقع البنك على اتفاقية مع مؤسسة التمويل 
الدولية بهدف زيادة عدد المشروعات التي تقودها 
الصغيرة  المشروعات  محفظة  خالل  من  سيدات 
لتحقيق  أيًضا  نسعى  كما  بالبنك.  والمتوسطة 
األعمال.  ريادة  قطاع  دعم  خالل  من  اجتماعي  أثر 
كبيرة  شريحة  أسسن  األعمال  رائدات  أن  كما 
أن  إال  مصر،  في  الصغر  متناهية  المشروعات  من 
على  الحصول  أجل  من  تواجههن  صعوبات  هناك 
التمويل والدعم الالزم إلدارة وتنمية مشروعاتهم.

تطوير الشراكة من أجل تحقيق االستدامة

قارة  في  نمًوا  وحقق  تأسس  البنك  أن  باعتبار 
من  تمكنا  جيدة  مكانة  في  أصبحنا  فقد  أفريقيا،  
كما  العالم.  حول  المتاحة  الفرص  من  االستفادة 
أساسية  ضرورة  يمثل  التعددية  مبدأ  بأن  نؤمن 
باإلضافة  هذا  مستدامة.  أقتصاديات  أجل  من 
البنوك  تحالف  تأسيس  اتفاقية  إلى  أنضمامنا  إلى 
خطوة  أول  بذلك  لتكون  األفريقي،  الصيني 
وأفريقيا  الصين  بين  التعاون  آلية  لتنفيذ  رسمية 
لدعم  التحالف  ويهدف  المالية.  التعددية  لتحقيق 
التجارية  والعالقات  وأفريقيا  الصين  بين  التعاون 
واالستثمارية . كما يهدف أيًضا إلى تقليل معدالت  
الذي  التمويلي  بالقطاع  الصدع  ورأب  بأفريقا  الفقر 
يمثل عائق لتحقيق التنمية االقتصادية المستدامة 
بنك  وقام  التحتية.  والبنية  الصناعي  القطاع  في 
مصر بتوقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني 
دعم  بهدف   )CCPIT( الدولية  التجارة  لتعزيز 

التجارية.  الدولية وتنمية الفرص  التجارة 

المسئول التمويل  تطوير 

تمويل  في  البارز  دورنا  أداء  في  مستمرون  نحن 

التي  المحلية  المشروعات  من  عريض  قطاع 
تساهم بشكل واضح في نمو االقتصاد المصري.

ويقدم بنكنا خطًطا تمويلية للمشروعات الصديقة 
تنافسية بهدف تقديم خدمات  للبيئة ذات عائدات 
يمثل  مصر  بنك  إن  المشروعات.  من  عدد  ألكبر 
تمويالت  تقدم  التي  الوطنية  البنوك  أكبر  أحد 
المالي  للمشروعات بمختلف المجاالت. خالل العام 
إلى  تمويالت  وتقديم  ترتيب  من  تمكنا   ،2018/2017
جانب المشاركة في توفير 18 قرض مشترك بقيمة 
إجمالية تصل إلى 113 مليار جنيه مصري، وذلك على 
والقطاع  الكهرباء،  تضم  عديدة  قطاعات  مستوى 
العقاري، والمقاوالت العامة، بجانب قطاعات النفط 
واالتصاالت  والبحري  والنهري  البري  والنقل  والغاز 
ضمان  قيمة  وبلغت  المعلومات.  وتكنولوجيا 
مليار   20.9 العمليات  تلك  في  مصر  لبنك  التغطية 

جنيه مصري.

بالبيئة االهتمام 

ندرك أن تقدمنا يستلزم حماية البيئة. ولكون البنك 
تولي  بأهمية  نعي  نحن  صالحة،  مواِطنة  مؤسسة 
المسئولية ليكون لنا تأثير على الفطاع البيئي. كما  
والعمالء  الموردين  على  تأثير  لنا  يكون  ألن  نسعى 
كما  المستدامة.  البيئية  باألنشطة  يتعلق  فيما 
على  االعتماد  على  المصلحة  أصحاب  شجعنا  
خالل  من  عالية  بجودة  محلًيا  المصنعة  المنتجات 
بالكامل.  الصنع  محلية  تذكارية  هدايا  توزيع 
ممارسات  تنفيذ  على  بالتركيز  قمنا  المقابل،  وفي 
على  وذلك  للبنك،  الداخلية  العمليات  في  فعالة 
تلك  وتتضمن  واالجتماعي.  البيئي  المستويين 
التدوير وتقليل استهالك الطاقة  الممارسات إعادة 

الغازات. والمياه وانبعاثات 

المجتمعية  المشاركة 

إننا نؤمن بأن بنكنا استطاع إضافة قيمة للمجتمع 
تمكن  الوطنية،  البنوك  أكبر  أحد  وباعتباره  بأكمله. 
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الموارد  من  كبير  عدد  تخصيص  من  مصر  بنك 
التحديات  بعض  حل  في  للمساهمة  والخبرات 
العميق  التزامنا  على  واستناًدا  بالمنطقة.  الكبرى 
أال  للربح،  تجاه مجتمعنا، أسسنا مظمة غير هادفة 
وذلك  المجتمع.  لتنمية  مصر  بنك  مؤسسة  وهي 
في  المجتمعية  للتنمية  خططنا  دعم  بهدف 

مصر. 

المسئولية  قطاع  في  بمشاركتنا  يتعلق  وفيما 
نسبة  ارتفعت  فقد  لمؤسسات،  المجتمعية 
بإجمالي    ،2018 عام  في  كبير  بشكل  مشاركتنا 
في  جنيه  مليون   351 مقابل  في  جنيه،  مليون   600
هذه  مضاعفة  إلى  نهدف  ونحن  السابق.  العام 
مصر  بنك  أن  كما  القادمة.  األعوام  خالل  القيمة 
هو أول بنك وطني ملتزم بتطبيق المبادئ العشرة 
األمم  لمنظمة  التابع  العالمي  باالتفاق  الخاصة 

لتقارير االستدامة. الدولية  المتحدة والمعايير 

من  العطاء  في  يشاركون  موظفينا  أن  كما 
فضاُل  والتطوع،  المؤسسي  الخيري  العمل  خالل 
للربح  هادفة  غير  منظمات  مع  إسهاماتنا  عن 
بالمسئولية  خاصة  مبادارات  في  والمشاركة 

للشركات. المجتمعية 

موظفينا تحفيز 

اصول  أهم  الموظفين  يمثل  مصر،  بنك  في 
بتنفيذ  الراسخ  التزامهم  بفضل  المؤسسة 
القيمة  وتقديم  المستدام  النمو  استراتيجية 
ألصحاب المصلحة. إن  موظفينا هم حجر االساس 
لبنك مصر الذي يكفل تقديم أفضل خدمة ممكنة 
مناسبة  عمل   بيئة  بتوفير  ملتزمون  نحن  لعمالئنا. 
والمساواة.   بالتنوع  وترحب  الشمولية  لتحقيق 
السلوك  قواعد  فيها  تمثل  عمل  بيئة  وفرنا  وقد 
يولي  كما  األساسي.  المعيار  واألخالقى  المهنى 
االندماج مع   بتحقيق  اهتماًما كبيًرا   اإلدارة  مجلس 
الوظيفي، ومستويات  الموظفين، تحديد المسمى 
وتنمية  المستمر  والتعلم  المهارات  وإدارة  األداء 
الوظيفي.  التعاقب  وخطط  القيادية  المهارات 

الذي  الشاغل  شغلنا  يعد  بموظفينا   اهتمامنا   إن 
نحققه من خالل اتباع المنظومة الصحيحة لضمان 
بما  والشخصية  العملية  الحياة  بين  التوازن  تحقيق 
بيئة  توفير  على  نعمل  كما  الرفاهية.  لهم  يحقق 
عمل تشجع  موظفينا على تحقيق الذات والشعور 

باإلنجاز.

على  حصلنا  فقد  باإلنجازات،  حافاًل  عاًما  كان  لقد 
مقدمة  عديدة  قطاعات  في  الجوائز  من  العديد 
من منظمات دولية رفيعة المستوى.  نحن فخورون  
بحصول بنك مصر على لقب »بنك العام«، وذلك من 
التابعة  العالمية   The Banker خالل تصنيف مجلة 

تايمز. الفاينانشال  لمؤسسة 

التقدم  تحقيق  في  ومستمرون  بتراثنا  نفخر  نحن 
الماضي،   العام  وخالل  المتاحة.  الفرص  خالل  من 
خطوات  واتخذنا  التقدم  من  كبير  قدر  حققنا 
وسنحافظ  بالمستقبل.  النجاح  لضمان  هامة 
االبتكار  يكون  بأن  التميز  تحقيق  تجاه  التزامنا  على 
هم  وااللتزام  والمساءلة  والشفافية  والتعاون 
وفي  عملياتنا.  كافة  في  السارية  المبادئ  أساس 
عمليات،  من  لتنفيذه  نسعى  وما  استراتيجيتنا  إطار 
نحن واثقون من أننا سنصل إلى أهدافنا الطموحة.

اتوجه  أن  أود  اإلدارة،   مجلس  أعضاء  عن  وباألصالة 
مدار  على  شاركنا   أو  ساهم  من  لجميع  بالشكر 
رحلتنا الطويلة. كما أود أن أعبر عن خالص امتناني 
ما  ثقتهم   لوال  الذين  المصلحة،  أصحاب  لجميع 
البنك  بالذكر  وأخص  ممكنة،  اإلنجازات  تلك  صارت 
المعنية  والهيئات  المالية  ووزارة  المصري  المركزي 
في مصر على دعمهم الدؤوب للقطاع المصرفي.

مع أطيب التحيات 

محمد محمود االتربى

 رئيس مجلس اإلدارة

تمويل المشروعات 
الصغيرة 

والمتوسطة

85,760 مشروع

المساهمات الخاصة 
بقطاع المسؤولية 

االجتماعية 

600 مليون جنيه
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خفض استهالك الطاقة

دعم الصناعة المحلية 

لعمالئه  تذكارية  هدايا  مصر  بنك  قدم 

واألخشاب  الفضة  من  صناديق  تضم 

جميعها  الطبيعية،  الجلود  من  ومنتجات 

ُمصنع محلًيا بنسبة 100% بفكر مصري، وذلك 

في ضوء استراتيجية الدولة لدعم الصناعة 

المحلية.

تم   ،LED اإلضاءة  نظام  تركيب  خالل  من 

من   %9 و  االضاءة  أحمال  من   %90 خفض 

كل  في  الطاقة  استهالك  معدل  إجمالي 

فرع

تحسين بيئة العمل

التنافسية فيما يتعلق باألجور والرواتب والرعاية الصحية. وإلى جانب  يقدم بنك مصر مجموعة من أكثر المزايا 

تقديمه خدمات ألسر العاملين، يوفر البنك أيًضا وسائل االنتقال والرحالت الترفيهية و غيرها من مزايا اجتماعية 

ورياضية.

إعادة التدوير
أنتج بنك مصر مطبوعات هذا العام أكثر   •

من 17 طن من مواد أعيد تدويرها ومصنعة 

محلًيا بنسبة %100.

السنوي  االستهالك  معدل  خفض  • تم 

 210 تدوير  إعادة  تم  وقد   ،%30 بنسبة  للورق 

طن من الورق.

تمكين المرأة 

يمثل عدد الموظفات  34.31% من  إجمالي 

عدد الموظفين ببنك مصر.

 المركز المالي

 )اعتباًرا من 30 يونيو 2018(

884 مليار جنيه

2016 2017 2018

88478743
0

محفظة التجزئة

)اعتباًرا من 30 يونيو 2018(

22.6 مليار جنيه 

2016 2017 2018

22.618.114.5

الفروع

أكثر من 620  فرع محلي ودولي

2016 2017 2018

620600580

ودائع العمالء 

)اعتباًرا من 30 يونيو 2018(

669.6 مليار جنيه

2016 2017 2018

669.6

53
2.53

41

المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
ومتناهية الصغر

)اعتباًرا من 30 يونيو 2018(

10.9 مليار جنيه 

2016 2017 2018

10.94.71.9

الخدمة  أنشطة  على  اإلنفاق  معدل 
المجتمعية

)اعتباًرا من 30 يونيو 2018(

ما يقرب من 600 مليون جنيه

2016 2017 2018

600

3
51.3

5

122.58

أبرز المالمح المالية
للعام المالي 

2018/2017

أبرز مالمح االستدامة
للعام المالي

2018/2017
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االقتصادي.  النمو  وتعزيز  لعمالئنا  المضافة  القيمة  لتعظيم  طموحة  استراتيجية  مصر  بنك  يتبنى 
وتعد هذه االستراتيجية بمثابة خارطة طريق لتطوير وإتاحة كافة الخدمات المصرفية للعمالء بما 

يدعم تطبيق الشمول المالي.

يؤمن بنك مصر بأن تحقيق النمو المستدام يعتمد على التحديث المستمر لكافة عملياته  المصرفية 
وتطوير المبادرات واالهداف االستراتيجية مراعيًا كافة النواحي االقتصادية واالجتماعية والبيئية في 

جميع قراراته.

رؤيتنا: 

أداؤنا المتميز هو طريقنا نحو الريادة التي نستحقها.

مهمتنا: 

التميز في توفير كافة االحتياجات المصرفية لعمالئنا، وتعظيم القيمة ألصحاب المصلحة، وتنمية 
والء العاملين مع القيام بدور رائد فى رخاء وتنمية مصر. 

قيمنا:

النزاهة وخاصًة حين يتعلق ذلك بخدمة  بأدق معايير  االلتزام  أن نجاحه قائم على  البنك في  يثق   
منظومة  في  األساسية  السمات  واالبتكار  والمساءلة  الفريق  بروح  العمل  من  كاًل  وتمثل  عمالئه. 
معامالتنا، حيث إن هذه السمات هي بمثابة المبادئ االسترشادية حين يتعلق األمر بكل من عمالئنا 
وموظفينا. هذا فضاًل عن إدراكنا بأن السبيل الوحيد لنجاحنا هو عمالؤنا ومجتمعاتنا على نحو يضمن 

إجراء أعمالنا بطريقة واضحة ومباشرة ومستدامة.

استراتيجيتنا
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نحن في بنك مصر نفكر للمدى الطويل ونسعى جاهدين للجودة.

نحن:

- نتحمل المساءلة أمام  أصحاب المصلحة والعمالء وزمالء العمل والمجتمع.

- نساهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية لمصر.

المساءلة

نحن في بنك مصر نركز توجهنا على العمالء ونعمل على االحتفاظ  بعالقتنا معهم.

نحن:

- نسعى دائًما لكسب رضاء وثقة العمالء باعتبار ذلك هدفنا الرئيسي.

- نساعد عمالءنا من أجل تحقيق أهدافهم المالية.

- نسعى إلى  التفوق على مستوى توقعات عمالئنا. 

التوجه للعمالء

النزاهة 

إن األفراد في فريق العمل هم جزء من  عائلة كبيرة تقدر وتحترم كل فرد مهما كان دوره.

نحن:

- نؤمن أن أفضل النتائج تتحقق عندما يعمل الجميع مًعا.

- نؤمن أن لكل موظف أهميته وإسهامه في نجاحنا

- نؤمن أن فرق العمل القوية ُتبنى على الثقة المتبادلة، والملكية المشتركة والمساءلة.

- نضع نجاح الفريق قبل نجاح الفرد.

- نبني فرق عمل متنوعة قادرة على توليد األفكار المبتكرة واتخاذ قرارات متوازنة.

- ُنقدر كل شخص ونحترم الفروق الفردية في العقلية، واألسلوب، والثقافة، والعرق والتجارب

العمل الجماعي

هدفنا ال يقتصر على األداء المتميز وإنما أيًضا  السعي لتحقيق أداء ونتائج مستدامة ومتسقة.

نحن:

- نضيف قيمة ألصحاب المصلحة عن طريق تفضيل النجاح طويل المدى على المكاسب قصيرة األجل.

- نتأكد أن االنضباط والمثابرة تحكم كل أعمالنا لتحقيق النتائج المتميزة لعمالئنا.

- نعمل مع عمالئنا لتحقيق أهدافهم الحالية، فضاًل عن التوقع والتخطيط ألهدافهم المستقبلية.

االمتياز

الشعور باالنتماء

نحن في بنك مصر حريصون على تلبية وتطوير تطلعات مجتمعنا وعمالئنا.

نحن:

-  لدينا شعور بالملكية ألنشطة البنك حيث نشارك بفاعلية لتحقيق النجاح والتعلم من اإلخفاقات.

- لدينا شعور قوي بالمسئولية من حيث األداء والمخاطر بالنسبة لكل من البنك وعمالئه.

- نتحمل مسئوليتنا تجاه االقتصاد والمجتمع.

نحن نقر بأن االبتكار  والتطبيق العملي مبدئان ينبغي تطبيقهما مًعا.

نحن:

- نقدم أفكاًرا جديدة ونطور عملياتنا وبرامجنا من خالل تبني أفضل و أحدث الطرق.

- نستفيد من االبتكار التكنولوجي.

- نوفر لعمالئنا الحلول المناسبة لمشاكلهم.

- نؤمن أن تطبيق الذكاء والمنطق والعلم له تأثير إيجابي على األفراد  وأعمالهم.

االبتكار

قيمنا

مبدأنا في النزاهة يعتمد على التعامل بوضوح وحيادية وصدق مع الجميع، وليس مع عمالئنا وأصحاب المصلحة فقط.

نحن:

- نتواصل بوضوح.

- نعترف بأخطائنا ونقبلها ونتعلم منها

- نتعامل مع المخاطر بجدية وحكمة.

- نتمسك بما نراه على حق وأخالقي



كل عام يجلب معه فرص ال مثيل لها لبنك مصر. وخالل هذا العام، حصد بنك مصر 17 جائزة دولية مقدمة من 12 

مؤسسة بارزة. ُمنحت تلك الجوائز لبنك مصر تقديًرا ألدائه المتميز ونهج القيادة الحكيمة في قطاعات مختلفة. 

وكان االختيار يقع على بنك مصر من قبل لجان تضم نخبة من الخبراء المختصين في القطاعات التي تمنح بها 

تلك الجوائز.

إن الحصول على تصنيفات على المستويين المحلي واإلقليمي هو نظير جهودنا المتواصلة على المدى الطويل 

تعكس مدى ثقة أصحاب المصلحة. وهذه التصنيفات تدفع بنك مصر لتحقيق سبق يفوق مستوى التوقعات 

التقليدية في القطاع المالي ولتقديم حلول استثنائية بهدف تلبية متطلبات الفئات المختلفة بالمجتمعات التي 

يقدم لها البنك خدماته.

التصنيفات

والجوائز

افضل بنك للمعامالت المصرفية اإلسالمية – مصر 

أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر 

مجلة جلوبال بيزنس أوتلوك

أفضل بنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر

أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر 

مجلة انترناشيونال بيزنس

البنك األسرع نمًوا في إدارة النقد - مصر 

البنك األسرع نمًوا في تمويل التجارة - مصر

جلوبال بانكينج اند فاينانس ريفيو

أفضل بنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

افضل مصرفي / رئيس بنك مصر

مجلة ذا يوروبيان البريطانية

جائزة أفضل بنك في إدارة صناديق أسواق النقد واالستثمارات 

قصيرة األجل )الشرق األوسط(

مجلة جلوبال فاينانس

والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  تمويل  في  بنك  أفضل 

)الشرق األوسط وشمال أفريقيا( 

مجلة ويلث آند فاينانس انترناشيونال

مبادرة  ضمن  اإلقليمي  المستوى  على  محلى  بنك  أفضل 

الحزام والطريق )الشرق األوسط وإفريقيا( 

 مجلة آسيا مونى »يورو موني«

أفضل بنك مصري من حيث ترتيب القروض المشتركة وتمويل 

المشروعات

 االتحاد الدولي للمصرفيين العرب

البنك األسرع نمًوا في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

– مصر 

أفضل بنك للمعامالت المصرفية اإلسالمية – مصر

مجلة إنترناشيونال فاينانس

الدفع  بطاقات  بيانات  لتأمين  العالمية  المعايير  شهادة 

اإللكترونية بأحدث إصدارتها

 شـركة كنترول كايس 

ثاني أفضل مسوق تمويلي بالقائمة الخاصة بالقروض 

المشتركة )إفريقيا(

من  الثالث  الربع  عن  العالمية  بلومبرج  مؤسسة  تقرير 

العام

جوائز ومراكز البنك عن العام 
سنستكمل الريادة..

واليوم نحتفل مًعا بما حققناه سوًيا من إنجازات
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بنك تابع في 
فرانكفورت

يتبنى  بنك مصر مبدأ التوسع داخل األسواق كاستراتيجية رئيسية 
لتوفير الخدمات المصرفية. يلتزم البنك بجذب المزيد من العمالء 

في أسواقه الحالية أو في األسواق المستهدفة.

وبحلول عام 2022، يستهدف البنك توسيع شبكة فروعه المحلية  
جميع  تتصل  فرع،   875 إلى  فرع   620 من  أكثر  من  عددها  ليرتفع 
الفروع القائمة للبنك إليكترونًيا لتعمل كفرع واحد، وذلك بهدف 
الفروع من  زيادة عدد من  العمالء. هذا بجانب  تسهيل معامالت 
افتتاحها  التي سيتم  أو  افتتاحها  التي تم  الجديدة  الفروع  خالل 
القائمة.   التجديدات للفروع  مستقباًل باإلضافة إلى  خطط أعمال 
كما ال يزال ضخ االستثمارات مستمًرا  لتقديم خدمات مخصصة 
حسب طلب كل عميل وتطبيق األنظمة التكنولوجية األكثر تطوًرا 
بهدف تلبية متطلبات العمالء على نحو أفضل. إن الفروع القائمة 
آلي  صرف  ماكينات  تتضمن  والتصميمات  التقنيات  بأحدث  مزودة 

مطورة.

ويفتخر بنك مصر بامتالكه أكبر شبكة  من الفروع بالشرق األوسط 
إمتالكه  في  يتمثل  راسخ  جغرافي  إمتياز  مصر  ولبنك  وأفريقيا. 
المتحدة وفرع في  العربية  اإلمارات  وتشغيله لخمسة فروع في 

باريس وبنك تابع في ألمانيا و 20 فرع يتولى إدارتهم بنك تابع في

والصين  )موسكو(  روسيا  في  تمثيل  مكتبين  عن  فضاًل  لبنان، 
)غوانزو(.

في  تمثيل  مكاتب  الفتتاح  مصر  بنك  يخطط    ،2019 عام  وخالل 
إيطاليا )ميالنو(، وكينيا )نيروبي( وكوريا الجنوبية )سيول( ، باإلضافة 

إلى بعض الدول األفريقية األخرى.

تواجد بنك مصر في دولة اإلمارات العربية المتحدة:

العربية  اإلمارات  دولة  في  فروع  خمسة  ويدير  مصر  بنك  يمتلك 
ورأس  والشارقة،  والعين،  ودبي،  أبوظبي،  إمارة  في  المتحدة: 
في  تجديدات  أعمال  إجراء  تم  السابقين،  العامين  خالل  الخيمة. 
المزيد  لتفعيل  المتحدة  العربية  باإلمارات  مصر  بنك  فروع  كافة 
المقدمة  الخدمات  على  التركيز  وزيادة  الرقمية   األنظمة  من 
هذاإلى  مصر.  لبنك  التجارية  العالمة  هوية  مع  يتماشى  بما 
بنك  فروع  بكافة  الرئيسية   المصرفية  المنظومة  تطوير  جانب 
البنك  خطط  دعم  بهدف  وذلك   ،2018 عام  بنهاية  باإلمارات  مصر 

والشركات.   للتجزئة  المصرفية  الخدمات  قطاعي  في  التوسعية 
المتنامية،  العمالء  احتياجات  لتلبية  اإلمارات    – مصر  بنك  ويطمح 
مع  التواصل  دعم  جانب  إلى  المغتربين،  المصريين  من  وتحديًدا 
تواجد بنك  مصر حول العالم في كل من فرنسا ولبنان وألمانيا 

وروسيا والصين.

المصريين  بمتطلبات  تفي  مصرفية  خدمات  تقديم  وبهدف 
المقيميين في اإلمارات العربية المتحدة، يقدم  لهم بنك مصر-

اإلمارت  قروض تمويل عقاري تمكنهم من حجز وحدات سكنية 
قروض  تقديم  جانب   إلى  هذا  المصرية.  بالعملة  مصر  داخل 
تمويل عقاري للسكان المحليين باإلمارات العربية المتحدة وعدد 
من األجانب أصحاب الدخول المرتفعة، بهدف زيادة قاعدة أصول 
على  بضمانات  المكفولة  المصرفية  المنتجات  خالل  من  البنك  

المدى الطويل..

المنتجات  من  عريضة  مجموعة  باإلمارات  مصر  بنك  فروع  تطرح 
إلى  باإلضافة  والخزانة،  التجزئة  وقطاع  للشركات  المصرفية 
شراء  البنك  يتيح  الحكومية.  والصناديق  الشهادات  من  العديد 
البنك  يقدم  كما  األمريكي.  والدوالر  باليورو  اإلدخار  شهادات 
المركز   المصرية، والصادرة عن  بالعملة  العائد   شهادات مرتفعة 

الرئيسي لبنك مصر.

وخالل العام المالي 2018/2017 ، رحب بنك مصر بعدد من القيادات 
المتنامية  العمليات  مضاعفة   بهدف  وذلك  لإلدارات،  الجدد 
القيادية  بالمهارات  العليا  القيادات  تتميز  الخدمات.  لتقديم 
البنك  مكانة  لترسيخ  المطلوبة   المكثفة   والخبرات  المطلوبة 
بالسوق اإلماراتي. وجدير بالذكر أن بنك مصر يدعم إعادة الهيكلة  
الرأسمالية بفروعة في اإلمارات العربية المتحدة من خالل تقديم 

قرًضا مسانًدا لدعم رأس المال المدفوع.

تواجد بنك مصر في لبنان:

البنك  ، لدعم سياسة  لبنان عام 1929  لبنان في  تأسس بنك مصر 
التجاري،  بيروت  مركز  قلب  في  ويقع  وعالمًيا،  إقليمًيا  التوسعية 
المتميزة   المصرفية  الخدمات  من  متنوعة  مجموعة  يقدم  حيث 
وفي  إلخ.   .. واالستثمارات،  والخزانة  والتجزئة  الشركات  لقطاعات 
للتأمين« في  لبنان  لبنان »شركة مصر  بنك مصر  أنشأ  الصدد،  هذا 

التواجد

 المحلي والدولي

ألمانيا

بنك تابع يتولى إدارة 
20 فرع

لبنان

مكتب تمثيل في 
موسكو

روسيا

مكتب تمثيل بمدينة 
غوانزو

الصين
5 فروع

اإلمارات العربية 
المتحدة

أكثر من 620 فرعًا 
منتشرة بجميع أنحاء 

الجمهورية

مصر

فرع في باريس

فرنسا
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ديسمبر 2010. وذلك بهدف تطوير مجموعة متكاملة من الخدمات،  
وتحديًدا  الخدمات التي ترتكز على قطاع التأمين البنكي. وتؤدي 
واألنشطة  المصرفية  الخدمات  لتوفير  متكامل  دور  الشركة 
واالستثمارات  والخزانة  والتجزئة  الشركات  لقطاعات  البنكية 

والقطاع الخاص.

كما أن شبكة فروع بنك مصر لبنان منتشرة بمواقع استراتيجية 
اآللي  الصراف  ماكينات  من  ضخمة  شبكة  عن  فضاًل  بلبنان، 
والخدمات المصرفية المقدمة إليكترونًيا. ويقدم البنك مجموعة 
كبيرة من خدمات التجزئة المصرفية وخدمات تمويل المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة لقاعدة متنامية من عمالئه.

وقد تبنى بنك مصر-لبنان مجموعة من إجراءات اإلصالح الداخلي، 
والتي تتضمن إعادة هيكلة القيادة التنفيذية العليا وتنفيذ خطة 
توسعية شاملة ومتكاملة لتطوير الخدمات والعمليات  المصرفية 
اإٌلصالحات،  لتلك  ونظًرا  العالمي.  المصرفي  القطاع  لمواكبة 
ارتفع إجمالي األصول بنسبة 84.20% وزادت الودائع بنسبة %68.44.  
كما أن القروض المقدمة للعمالء أرتفعت بنسبة 157.82% ، مقارنة 
بالخمس أعوام الماضية.  كما شهد بنك مصر- لبنان زيادة هائلة 
في الودائع عام 2013 ، حيث مكنت البنك من اإلنتقال من مجموعة 
جاما )Gamma( إلى مجموعة بيتا ) Beta( )أي اإلنتقال من فئة البنوك 

الصغيرة إلى فئة البنوك المتوسطة الحجم(.

زيادة قيمة  التطورات صارت ممكنة من خالل  أن مثل هذه   كما 
رأس المال المدفوع لبنك مصر-لبنان، ليسجل 120 مليار ليرة لبناني. 
القروض  محفظة  تعزيز  على   حريص  مصر-لبنان  بنك  أن  كما 
ودعم المخصصات واالحتياطيات. ويعمل البنك على زيادة فروعه 
إلى أكثر من 20 فرًعا ، حيث إن  البنك يقوم بافتتاح فروع جديدة، 
ملتزًما  البنك  ظل  ذلك،  إلى  باإلضافة  عام.  كل  فرعين  بمتوسط 
وسرعة  جودة  وتحسين  اإلنتاجية  لزيادة  التقنيات  أحدث  بتطبيق 

خدماته.

أبيدجان- كوت  في عام 2017، افتتح بنك مصر مكتب تمثيل في 
اللبنانية  للجالية  خدماته  ليقدم  وذلك  أفريقيا،  بغرب  ديفوار، 
الخدمات  كافة  تقديم  جانب  إلى  أفريقيا  بغرب  المقيمة 
اللوجيستية ألصحاب الجنسيتين المصرية واللبنانية الذين يودون 

الشركة  دعم  جانب  إلى  هذا  أفريقيا.  بغرب  أموالهم  استثمار 
المصرية اللبنانية للتجارة واالستثمار بأفريقيا.

منحت منظمة “World Finance” البريطانية بنك مصر لبنان جائزة 
أفضل بنك تجاري في عام 2012 ، تقديًرا ألدائه المتميز، كما حصل 
 The Best Visual Award البنك أيًضا في العام نفسه على جائزة

عن موقعه اإللكتروني الفريد والمتميز.

أعلى  بتطبيق  لقيامه  نتيجة  لبنان  مصر  بنك  أعمال  نمو  ويأتي 
والمعايير  المتطلبات  بجميع  الدقيق  وااللتزام  الحوكمة،  معايير 
التنظيمية، والمبادئ التوجيهية الصارمة إلدارة المخاطر، فضاًل عن 

الوضع المالي القوي للبنك.

ويتطلع بنك مصر لبنان إلي فترة واعدة من النمو المطرد والتنمية 
لتحقيق  يقدمها،  التي  والخدمات  األنشطة  لكافة  المستمرة 
خدمة  في  التفاني  ومواصلة  التقدم  طريق  على  ثابتة  خطى 
عمالئه بأفضل الطرق الممكنة، وذلك تحت قيادة مجلس إدارته 

و بدعم من فريق اإلدارة العليا المميز.

تواجد بنك مصر في ألمانيا:

تأسس بنك مصر أوروبا GmbH باعتباره بنك تابع لبنك مصر في عام 
1992 بفرانكفورت، ألمانيا  ويمتلك بنك مصر 84.75 ٪ من أسهم بنك 
مصر أوروبا )حيث إن 74.75% من أسهم بنك مصر أوروبا مملوكة له 
بشكل مباشر و10% من األسهم مملوكة له من خالل بنك القاهرة(.

و ُيعتبر بنك مصر – أوروبا أول بنك مصري في ألمانيا يمتلك رخصة 
األلمانية،  المصارف  إتحاد  في  عضو  إنه  حيث  كاملة،  مصرفية 
ويتم تغطية جميع ودائع العمالء من خالل تأمين الودائع الخاص 

باإلتحاد.

ائتمان  وضمانات  التجاري  التمويل  خدمات  كافة  البنك  ويقدم 
الصادرات، والتي تتضمن تقديم تمويالت مغطاة تأمينًيا لحسابات 
خدمات  يقدم  أنه  كما  المصريين.  بالمصدرين  الخاصة  الصادرات 
جانب  إلى  األوسط،  والشرق  مصر  في  المراسلة  للبنوك  مصرفية 
الغرفة  مع  وبالتعاون  مصر.  من  الواردة  الصادرات  عوائد  تمويل 

األلمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة، فقد طور البنك منتج 
مصرفي مخصص تحديًدا لتلبية متطلبات المصدرين المصريين 

الذين لديهم تعامالت تجارية مع البلدان األوروبية. 

ومن ناحية أخرى، األنشطة التجارية المستمرة للبنك قد ساهمت 
زيادة حجم االعتمادات المستندية بين مصر  بشكل إيجابي في 
المبادرات  من  العديد  في  المشاركة  إلى  باإلضافة  هذا  وألمانيا. 
التي تهدف إلى المساهمة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
التي تم تأسيسها في ألمانيا من خالل التعامالت التجارية العابرة 
النظام  تحديث  أوروبا   – مصر  بنك  استكمل  كما  بمصر.  القارات 
جديدة  استراتيجية  تطوير  جانب  إلى   ،2013 عام  للبنك  األساسي 
المخاطر.   بإدارة  الوعي  مستوى  رفع  يهدف  بما  المخاطر  إلدارة 
والتحكم  بتقييم  يتعلق  فيما  تأسيسي  نهج  البنك  يتبنى  كما 

بالمعدالت السنوية إلدارة المخاطر.

وقد ضاعف البنك قيمة رأس المال المدفوع، لتصل إلى 60 مليون 
في  كبير  بشكل  للبنك  المستمرة  الجهود  ساهمت  وقد  يورو. 
بالقروض  الجودة  عالية  األصول  من  كبير  قدر  على  االستحواذ 
ذات  مالية  أصول  محفظة  تأسيس  جانب  إلى  هذا  المشتركة. 
التي  اإليرادات  معدل  يحقق  بدوره  وهذا  عالية.  سيولة  درجة 
مما   ، األعمال  حجم  في  وزيادة  الدخل  تدفق  استمرار  تضمن 
ينعكس إيجابًيا على األداء المالي العام للبنك. كما أن بنك مصر- 
والعربية  المحلية  المصرفية  المؤسسات  من  بعدد  عضًوا  أوروبا 
ومقره  الخارجية  البنوك  اتحاد  ذلك:  بينها  من  والتي  والدولية، 
صناعة  أرباب  وجمعية  األلمانية،  والصناعة  التجارة  وغرفة  ألمانيا، 
الخدمات المصرفية الخاصة، وجمعية أعمال دول الشرق األدنى 
بيروت،  في  العربية  المصارف  واتحاد   )NUMOV( األلمانية  واألوسط 

وغرفة التجارة والصناعة العربية األلمانية في القاهرة.

تواجد بنك مصر في فرنسا:

تم افتتاح بنك مصر- فرع باريس في عام 1922 في شارع دانييل 
إعادة  وتم   ،rue des Petits بشارع  سابًقا  المعروف  كازانوفا، 
افتتاحه في عام 1984 في شارع أوبر في باريس. وقد ُمنح البنك 
مصر  بين  واالقتصادية  التجارية  العالقات  لدعم  واضح   تفويض 
واالتحاد األوروبي من خالل تقديم التمويالت التجارية والخدمات 

المصرفية للشركات. كما أن الفرع يقدم لعمالئه حلول مصرفية 
مصممة بما يتماشى مع أعلى المعايير المهنية.

كما أن فرع بنك مصر في باريس يقدم خدمات التجزئة المصرفية 
للعمالء من أصحاب العالقات التجارية مع مصر. هذا إلى جانب أن 
البنك يقوم حالًيا بتطوير الخدمات المصرفية المقدمة عبر شبكة 
اإلنترنت، لتقديم خدمات مطورة على نحو أفضل لتلبية متطلبات 

كافة عمالئه.

المكاتب التمثيلية لبنك مصر:

استراتيجيته  إطار  في  وذلك  تمثيليين  مكتبين  مصر  بنك  أسس 
في  له  تابعة  تمثيلية  مكاتب  مصر  بنك  يدير  وحالًيا،  التوسعية. 

غوانزو )الصين( وموسكو )روسيا(.

مصر  لبنك  التمثيلية  بالمكاتب  الخاصة  التجارية  األنشطة  وتتمثل 
فيما يلي:

- بناء عالقات وأنشطة إتصال قوية مع البنوك الحكومية والخاصة 
وكذلك المؤسسات المالية والشركات والمنظمات األخرى.

والوحدات  الفروع  داخل  المتاحة  األعمال  فرص  من  االستفادة   -
المتحدة  العربية  واإلمارات  مصر  في  مصر  ببنك  المتخصصة 
من  متكاملة  مجموعة  تقدم  والتي  وألمانيا  وفرنسا  ولبنان 
المنتجات والخدمات المصرفية تتضمن التمويل التجاري )اعتمادات 
مستندية- خطابات ضمان- تحصيالت مستندية(، إلى جانب أوامر 

الدفع والتحويالت وإئتمان الشركات، ... إلخ.

- تعزيز العالقات بين بنك مصر والبنوك المراسلة

- إجراء أبحاث لدراسة وتحليل السوق 
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تم تشييد معبد الملك رمسيس على ربوة صخرية 
)أبو  النوبة  بمدينة  النيل  نهر  على  مطلة  عالية 
من  ظاهرة  يشهد  بأنه  المعبد  ويتميز  سمبل(. 
الظواهر الفلكية المميزة، ومع بدء إشراقة شمس 
كل صباح، تهبط أشعة الشمس على مجموعة من 
التماثيل على هيئة قرود البابون جالسين وأذرعهم 
من  يومين  مدار  وعلى  الشمس.  لعبادة  مرفوعة 
المعبد  على  الشمس  أشعة  تتعامد  عام،  كل 
داخل  الثاني  رمسيس  الملك  تمثال  وجه  لتضيء 
استغرق  المعبد  بناء  أن  وُيرجح  المقدس.  البهو 
قرابة 10 سنوات من عهد الملك رمسيس الثاني، في 
أخرى.   عاًما   25 تشييده  من  االنتهاء  استغرق  حين 
المعبد  كان   ،1960 عام  في  العالي  السد  بناء  ومع 
لذلك،  ناصر.  بحيرة  بسبب  لألبد  بالغرق  مهدًدا 
إلنقاذه  دولية  حملة  اليونسكو  منظمة  أطلقت 
من  خالل تقطيعه إلى عدد من الكتل وإعادة بنائه 
على بعد عدة أمتار على ربوة صخرية صناعية. وقد 
المعبد  ليكون  قصوى  بعناية  النقل  عملية  تمت 

كما كان  بموقعه األصلي. 

(Shaltout, 2015) (Bauval, 2008)  (Shank, 2009).

معبد رمسيس التاني  

)أبو سمبل(

الترويج
 لكنوز

 مصر القديمة

معبد رمسيس الثاني بأبو سمبل- أسوان
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الشمس  أشعة  تهبط  الفجر،  وقت  خالل 

لتضيء ثالثة تماثيل في المعبد من الداخل، 

في حين يظل التمثال الرابع - الذي يمثل إله 

بتاح - في الظل.

المعبد ألداء الطقوس والشعائر لآللهة خالل ثالث أوقات  إال للملك وكبير كهنة  بالمعبد، فال ُيسمح بدخوله  يعتبر قدس األقداس أكثر األماكن قدسية 

باليوم: مع شروق الشمس والظهيرة ووقت الغسق، وفى الجدار الغربى لقدس األقداس، ُشيدت أربعة تماثيل، وهم بدًءا من اليسار إلى اليمين: رع حور أختى 

)إله الشمس ومعبود مدينة هليوبوليس حيث يعلو رأسه قرص الشمس وثعبان الكوبرا(، رمسيس الثانى )يرتدي تاج أزرق على رأسه(، وآمون رع )إله وحاكم 

.)https://www.egypttoursportal.com/abusimbel-sun-festival/, n.d( .والذى ُفقدت رأسه ،)مدينة طيبة(، وبتاح )إله العاصمة القديمة ممفيس
بهو أعمدة مربع الشكل بالمعبد 

بالمعبد  نقطة  آخر  على  تهبط   الشمس  أشعة 

داخل قدس األقداس 

(Shank, 2009)

(Bauval, 2008)

 (El-Kady,n.d.)
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أيًضا  ُيعرف  والذي  العظيم،  البطلمي  المعبد  هو 
بإسم معبد اإلله حورس بحدتي، وهو من المعابد 
ومحتوياتها  تفاصيلها  على  حافظت  التي  القليلة 
كاملًة، وقد ُكرس المعبد لعبادة اإلله حورس وهو 
إله تمثل في هيئة صقر. وقد بدأت أعمال البناء في 
 180 مضي  بعد  األعمال  تلك  وانتهت  ق.م   237 عام 
التي  النقوش  وتعد  ق.م.   57 عام  في  وذلك  عام، 
التي  المراجع  أهم  من  إدفو  معبد  جدران  تغطي 
ويشير  البطلمي.  العهد  في  مصر  تاريخ  ترصد 
الجانب األكبر من زخارف المعبد للشعائر المقدسة 
وجًها  اآللهة  من  والعديد  الملك  فيها  يقف  والتي 

لوجه.

الشرقي  الشمالي  بالجزء  التنقيب  أعمال  وكشفت 
لمعبد إدفو عن بهو كبير لألعمدة يضم 16 عموًدا 
الغربية  بالجهة  كبيرة  حجرة  إلى  باإلضافة  خشبًيا 
لتوزيع  مخصصة  كانت  أنها  ُيعتقد  والتي  للمعبد، 

الغالل.

(Coppens, 2009) (Edfu Projekt)(Joan, 2018) 

(Moeller, 2012) (Wilkinson, 2000).

معبد 

إدفو

الترويج
 لكنوز

 مصر القديمة
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معبد إدفو بأسوان
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ردهة ذات 12 عموًدا يضم رسومات ألشخاص، ويعلوها تيجان على أشكال نباتات. ويوجد على جدران الردهة  أربعة صفوف من  النقوش البارزة، والتي يظهر 

فيها الملك بطليموس الثالث وهو يقدم القرابين لآللهة. ويعلو تلك النقوش أشكال زخرفية بارزة تضم أسماء الملك يحرسه تمثاالن على هيئة صقرين. 

في األسفل ، يوجد تمثالين للملك  بطليموس الثالث وزوجته الملكة كليوباترا الثالثة، وصف طويل من اآللهة الحارسة المحلية يقدمون جميًعا القرابين إلى 

.)Obridge( اآللهة الرئيسية الثالثة بإدفو

يوجد  األعمدة،  بهو  خارج  القرابين  قاعة  خلف 

المعبد  في  صقر  برأس  حورس  لإلله  تمثال 

.)PlanetWare(

قدس األقداس بمعبد اإلله حورس، وهو اكثر المناطق قدسية بالمعبد. ويتمركز في قدس األقداس ضريح مصنوع من الجرانيت األسود، مكرس لعبادة 

الملك نخت انبو الثاني، ليكون بذلك أقدم آثار المعبد. واحتوى المعبد قديًما تمثال خشبي مطلي بالذهب لإلله حورس. وإلى جوار التاووس توجد الطاولة 

الملك  عبادة  مشهد  األقداس  لقدس  الشرقي  الحائط  على  البارزة  النقوش  تعرض  كما  المراسم.  خالل  الملك  ومحمل  القرابين  عليها  يوضع  كان  التي 

)PlanetWare( .بطليموس السابع لآللهة حورس وحتحور وآبائهم المقدسين داخل قدس األقداس

التتويج  مراسم  أحد  يصور  نقص 

السنوي لإلله حورس، الذي كان يقام 

)EdfuProjekt( داخل المعبد
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أعضاء مجلس اإلدارة 

اعتباًرا من مارس 2019

األسـتاذ/ محمــد األتربــي
رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ/ عاكف المغربي
نائب رئيس مجلـــــس اإلدارة

األستاذ/ حسام الدين عبد الوهاب
نائب رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ/ أحمــد الجنــدي
اإلدارة مجلـــــس  عضــــــــــو 

 األستاذ/ محمــود منتصــر 
اإلدارة مجلـــــس  عضــــــــــو 

األستاذة الدكتورة/ مايا مرسى
اإلدارة مجلـــــس  عضــــــــــو 

األستاذ/ محمد ابو الفضل
اإلدارة مجلـــــس  عضــــــــــو 

 األستاذة الدكتورة/ ريهــام مصطفــى 
اإلدارة مجلـــــس  عضــــــــــو 

األستاذ/ تامـر جــاد اهلل
اإلدارة مجلـــــس  عضــــــــــو 

المدراء التنفيذيون 

اعتباًرا من مارس 2019

األستاذة/ مها هبة عنايت اهلل
رئيس قطاع االستراتيجية والتطوير

األستاذ/ عبد الرؤوف حسين
رئيس قطاع العمليات المركزية

األستاذ/ أحمد إبراهيم
رئيس قطاع معالجة الديون

األستاذ/ عمرو االعصر
رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة

األستاذة الدكتورة/ فاطمة الجولي
رئيس قطاع اتصاالت المؤسسة

األستاذ/ هاني السمرة 
رئيس قطاع الموارد البشرية

األستاذ/ حسام رؤوف
رئيس قطاع العمليات الدولية والفروع الخارجية

األستاذ/ إبراهيم الشربيني
رئيس قطاع المعلومات والقائم بأعمال 

رئيس قطاع التحول الرقمى

األستاذ/ إيهاب درة
رئيس قطاعي التجزئة المصرفية والفروع

األستاذ/ خالد عتريس عبد العزيز 
رئيس قطاع الشئون القانونية

األستاذ/ محمد حامد
رئيس قطاع المخاطر

األستاذ/ مصطفى جمال
رئيس قطاع األموال والمراسلين

األستاذ/ شهاب زيدان
رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات 

المالية والمؤسسات 

األستاذ/ شريف البحيري
رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة  

والتمويل متناهي الصغر

األستاذ/ شريف سامي عجيب
رئيس القطاع المالي

دكتورة/ سوزان فؤاد حمدي
رئيس قطاع االستثمار

األستاذ/ طارق علي
رئيس قطاع الشئون اإلدارية والهندسية
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أعضاء 

مجلس إدارة بنك مصر
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العمل  مجال  فى  عريقة  خبرة  ذات  بارزة  مصرفية  شخصية  هو 
مصر  بنك  إلي  انضمامه  قبل  عاًما.   35 من  ألكثر  تصل  المصرفي 
والرئيس  المنتدب  العضو  منصب  األتربي  محمد  السيد/  شغل 
ديسمبر  حتي   2013 يناير  منذ  الخليجي  المصري  بالبنك  التنفيذي 

.2014

العربى  البنك  مع   1977 عام  المصرفي  عمله  األتربي  السيد/  بدأ 
ثم  الدولى،  األئتمان  بنك  إلى  ذلك  بعد  وانتقل  الدولي،  األفريقي 
حالًيا«  الوطني  قطر  »بنك  الدولي  مصر  بنك  إلي   1983 عام  انضم 
من  العديد  خاللها  شغل  والتي  عاًما   22 من  أكثر  قضي  حيث 
المناصب المصرفية العليا وإكتسب العديد من الخبرات المتنوعة 

في مجاالت رئيسية مختلفة للعمل المصرفي.

فى سبتمبر 2005، انضم السيد/ األتربى إلي البنك العقاري المصري 
العربي كعضو ونائب رئيس مجلس اإلدارة، وفى عام 2009، شغل 
منصب العضو المنتدب لبنك االستثمار العربي، وفى عام 2011، عاد 
السيد/ األتربى إلي البنك العقاري المصري العربي ليشغل منصب 
السيد/  تولى  العظيمة،  إلنجازاته  وتقديًرا  اإلدارة،  مجلس  رئيس 

األتربي رئاسة مجلس إدارة بنك مصر في يناير 2015.

جامعة  من  تجارة  بكالوريوس  درجة  على  األتربي  السيد/  حصل   
عين شمس في عام 1976.

تكليفات أخرى حالية:

- رئيس مجلس إدارة مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع

- رئيس مجلس إدارة بنك مصر لبنان ش.م.ل

- رئيس مجلس إدارة شركة مصر المالية لالستثمارات ش. م.م

- نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية

- نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة عمان

- عضو مجلس إدارة اتحاد البنوك المصرية

- عضو مجلس إدارة ، المعهد المصرفي المصري، البنك المركزي 
المصري

األسـتاذ / محمــد األتربــي
رئيس مجلس اإلدارة 

- عضو مجلس إدارة بنك االستثمار القومى

- عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة

- عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة واألمومة

- عضو مجلس إدارة شركة العاصمة اإلدارية للتنمية العمرانية

- عضو مجلس إدارة الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق )إيجوث(

- عضو الجمعية العامة، لشركة مصر القابضة للتأمين 

- عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب

- عضو مجلس إدارة شركة تحيا مصر القابضة لالستثمار والتنمية

- عضو مجلس إدارة جامعة عين شمس

اللجان:

للتطوير  العليا  واللجنة   ،ALCO والخصوم  األصول  إدارة  ولجنة  التنفيذية،  )اللجنة 
وإعادة الهيكلة CRC، ولجنة مخاطر العمليات الدولية(
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 2016 أغسطس  في  مصر  لبنك  المغربي  عاكف  السيد/  انضم 
ستة  ذلك  قبل  قضى  وقد  اإلدارة.  مجلس  لرئيس  نائب  بصفته 

عشر عاًما في سيتي بنك.
والتي  بالبنك  المختلفة  األعمال  خطوط  ملف  عن  مسؤول  وهو 
والمشروعات  واالستثمار،  والخزانة،  الشركات،  قطاعات:  تتضمن 
والتمويل  والفروع،  المصرفية،  والتجزئة  والمتوسطة،  الصغيرة 

اإلسالمي، وأعمال المعامالت الدولية، واألعمال التجارية الدولية.  
مهنته  مدار  على  المناصب  من  العديد  المغربي  السيد/   وتولى 
واستشاري  الشركات  وتمويل  االئتماني  التحليل  منها  المصرفية، 
واالستثمار،  للشركات  المصرفية  الخدمات  إلى  باإلضافة  تصنيف 
حيث عمل في العديد من الدول مثل مصر والبحرين والمملكة 
ونفذ  أدار  حيث  وهولندا،  المتحدة  والمملكة  السعودية  العربية 
التمويل  وعمليات  واالندماج،  االستحواذ  عمليات  من  الكثير 
أو عن طريق إصدار  البنكية  القروض  للشركات والدول عن طريق 
للشركات  طرح  عمليات  علي  أشرف  كما  وصكوك،  سندات 

بالبورصة ومعامالت عقود المشتقات.
المحاسبة  في  بكالوريوس  درجة  على  المغربي  السيد/   حصل 

وماجستير إدارة األعمال من الجامعة األمريكية بالقاهرة.

تكليفات أخرى حالية:-

GmbH رئيس مجلس إدارة بنك مصر – أوروبا -

- رئيس مجلس إدارة شركة بي إم للتأجير التمويلي
- عضو مجلس إدارة شركة  مصر القابضة للتأمين

- عضو مجلس إدارة شركة مصر المالية لالستثمارات ش. م.م
- عضو مجلس إدارة بنك مصر لبنان

األمريكية  التجارة  غرفة  في  البنوك  للجنة  مشارك  رئيس   -
بالقاهرة

اللجان:

)اللجنة التنفيذية، واللجنة العليا لالئتمان، ولجنة االستثمار، ولجنة 
وإعادة  للتطوير  العليا  واللجنة   ،ALCO والخصوم  األصول  إدارة 
الهيكلة CRC، ولجنة إدارة األزمات والطوارئ، ولجنة إجراء مقابلة 
استغالل  ولجنة  العليا،  اإلدارة  وظائف  لشغل  المرشحين  مع 
إلعداد  الدولية  المعايير  ولجنة  العقارية،  األصول  في  والتصرف 
على  االطالع  ولجنة  المعلوماتية،  واللجنة   ،IFRS 9 المالية  التقارير 

أدلة التعليمات، ولجنة مخاطر العمليات الدولية(

  2018 أكتوبر  في  مصر  لبنك  الوهاب  عبد  الدين  حسام  السيد/  انضم 
شغل  مصر  لبنك  انضمامه  وقبل  اإلدارة.  مجلس  لرئيس  نائب  بصفته 
األهلي  للبنك  التنفيذي  الرئيس  نائب  منصب  الوهاب  عبد  السيد/ 
والفروع  المصرفية  التجزئة  قطاعات  عن  مسئواًل  كان  حيث  الكويتي، 
حتى   2016 عام  من  الفترة  خالل  والمتوسطة  الصغيرة  والمشروعات 

سبتمبر 2018.
الخليج  بنك  مع   1989 عام  في  المصرفي  عمله  الوهاب  عبد  السيد/  بدأ 
عام  في  جامبل  أند  بروكتر  شركة  إلى  بعدها  انتقل  ثم  الكويت،  بدولة 
 9 مدار  على  بالشركة  عمله  مدة  طوال  المناصب  في  تدرج  حيث   ،1991
سنوات إلى أن شغل منصب رئيس قسم االستثمارات بالشركة في عام 
2000، وانتقل بعدها إلى شركة انفستيا كابيتال لالستثمارات المالية ليشغل 

منصب مدير االستثمارات في الفترة ما بين عام 2000 حتى عام 2001.

مصر   – بنك  سيتي  في  الوهاب  عبد  السيد/  عمل   ،2001 عام  في  الحًقا 
2006، في  2001 حتى عام  بين عام  الفترة ما  ليتقلد مناصب قيادية في 
مجاالت إدارة المخاطر، والتوزيع والعمليات، ثم انتقل بعدها إلى سيتي 
بنك – لندن كنائب رئيس عمليات االئتمان لمنطقة أوروبا، والشرق األوسط 
وافريقيا خالل الفترة ما بين عام 2006 حتى عام 2008، ثم عمل كمدير 
عام التجزئة المصرفية ببنك عودة – مصر في عام 2008 حتى عام 2012، 
وانتقل بعدها إلى المؤسسة العربية المصرفية ليشغل منصب عضو 
مجلس اإلدارة التنفيذي ورئيس التجزئة المصرفية والفروع خالل الفترة 

ما بين عام 2012 حتى عام 2016.
التجارة  كلية  من  بكالوريوس  درجة  على  الوهاب  عبد  السيد/  حصل 

واالقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الكويت.
تكليفات أخرى حالية:

- عضو مجلس إدارة شركة مصر المالية لالستثمارات ش. م.م
- عضو مجلس إدارة مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع

- عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للتأجير التمويلي- إنكوليس
- عضو مجلس إدارة الشركة العالمية لالستثمارات السياحية )كونراد(

اللجان:
الداخلى  التقييم  ولجنة  التسويات،  لجنة  و  اإلدارية،  الشئون  )لجنة 
ولجنة  البشرية،  للموارد  العليا  واللجنة   ،ICAAP المال  رأس  لكفاية 
التكنولوجيا، ولجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  IFRS 9، ولجنة 
إدارة  ولجنة  المعلوماتية،  واللجنة  لالئتمان،  العليا  اللجنة  و  التظلمات، 
بالخارج،  أداء فروع بنك مصر  ALCO، ولجنة متابعة  األصول والخصوم 
CRC، ولجنة االستثمار، و لجنة  واللجنة العليا للتطوير وإعادة الهيكلة 

استغالل والتصرف في األصول العقارية، واللجنة التنفيذية(

األستاذ/ عاكف المغربي
نائب رئيس مجلـــــس اإلدارة

األستاذ/  حسام الدين عبد الوهاب
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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البحوث  المهنية في مجالي  الجندي مسيرته  السيد/ أحمــد  بدأ 
واالقتصاد بمكتب البنك الدولي في القاهرة عام 2002.

 2004 عام  في  هيرميس  المالية  المجموعة  لدى  للعمل  وانتقل 
ليشغل  تدرج  ثم  االستثمار،  بنوك  لقسم  أول  مالي  كمحلل 
االكتتابات  وتغطية  االستثمار  بنوك  لقسم  الرئيس  نائب  منصب 
عام 2008، ثم تولى منصب العضو المنتدب لقسم بنوك االستثمار 

في الفترة ما بين 2012 حتى 2016.

التواجد  تعزيز  على  الجندي  السيد/  عمل  الفترة،  تلك  خالل 
اإلقليمي للقطاع واإلشراف على إتمام العديد من صفقات الدمج 
واالستحواذ البارزة وكذلك العديد من الطروحات اإلقليمية  تتمثل 
العام  والطرح  مولز  إعمار  لمجموعة  العام  الطرح  صفقات  في 
دبي  لشركة  العام  والطرح  الغذائية  للصناعات  ايديتا  لشركة 
لإلنشاء  أوراسكوم  لشركة  العام  والطرح   ، ريزورتس  آند  باركس 
لشركة  العام  والطرح  لألسمنت  العربية  لشركة  العام  والطرح 

إعمار مصر والطرح العام لشركة دومتي.

االكتتاب  وتغطية  الترويج  فريق  قيادة  في  ذلك  في  وساهم 
إلى صدارة تصنيف وكالة تومسون رويترز لصفقات أسواق المال 

بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا في عام 2015.

 TCV Holding وفي يونيو 2016، تولى منصب شريك مؤسس شركة 
الصغيرة  الشركات  مال  رأس  نمو  في  ساهم  حيث  لالستثمار 

والمتوسطة الواعدة والناجحة في مصر.

حصل السيد/ الجندي على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال 
درجة  وعلى   ،2002 عام  في  االمريكية  الجامعة  من  واالقتصاد 
لندن  كلية  من  والمحاسبة  المالية  العلوم  في  الماجيستير 

لالقتصاد في عام 2004.

تكليفات أخرى حالية:

- عضو مجلس إدارة شركة مصر المالية لالستثمارات ش. م.م

مراكز  لخدمات  راية  لشركة  تنفيذي  غير  إدارة  مجلس  عضو   -
االتصاالت

اللجان: 

)لجنة المراجعة، ولجنة االستثمار( 

بخبرة عريقة فى مجال العمل المصرفي والمالي تصل ألكثر من 38 عاًما، 
وأبرز  األعمال  أقطاب  أحد  السيد  إبراهيم  منتصــر  محمــود  السيد/  يمثل 
مشواره  مدار  على  األوسط.  الشرق  في  المتمرسين  التنفيذيين  المديرين 
اإلقراض،  مجاالت  كافة  في  واسعة  خبرة  منتصر  السيد/  امتلك  المهني، 
السيد/  على  المصرية  الحكومة  اختيار  وقع  وقد  والتمويل،  واالستثمار، 
منتصر ليشغل منصب نائب رئيس والعضو المنتدب لبنك االستثمار القومي 
في نوفمبر 2017، كما تم اختياره لمنصب عضو مجلس إدارة بنك مصر في 

سبتمبر 2017.
تنفيذي  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  منصب  تقلد  مصر،  لبنك  انضمامه  وقبل 
مصر،  في  البنوك  وأكبر  أهم  من  واحًدا  يعد  الذي  المصري،  األهلي  للبنك 
في عام 2013، حيث كان مسئواًل عن القطاعات المصرفية التجارية اليومية 
والتي تتضمن: الشركات والقروض المشتركة، واالستثمار، والشئون الخارجية 
والخزانة، والتجزئة المصرفية، والفروع. كما كان مسئواًل عن إدارة محفظة 
ذلك  إلى  وباإلضافة  مصري،  جنيه  مليار   490 من  أكثر  قيمتها  بلغت  قروض 
البشرية،  الموارد  قطاعات  على  أيًضا  اإلشراف  مهمة  منتصر  السيد/  تولى 
وخدمة العمالء، وضمان الجودة، وإدارة المشروعات، واألبحاث، وقد سبق ذلك 
وتكنولوجيا  والتدقيق،  والعمليات،  المخاطر،  قطاعات  على  اإلشراف  توليه 

المعلومات، والدعم اإلداري بالبنك األهلي المصري.  
وكان قبل ذلك قد شغل أيًضا عضو مجلس إدارة تنفيذي ورئيس مجموعة 
المصري  األهلي  بالبنك  المشتركة  والقروض  للشركات  المصرفي  االئتمان 
في عام 2008، حيث كان مسئواًل عن اإلشراف على وإدارة المحفظة االئتمانية 
مصري  جنيه  مليار   465 حجمها  تخطى  والتي  المباشرة،  وغير  المباشرة 
المصري  األهلي  البنك  عن  ممثاًل  منتصر  السيد/  كان  كما  الوقت.  ذلك  في 
البترول  مجاالت  في  تعمل  التي  الشركات  من  العديد  إدارات  مجالس  في 
مصر  في  للبنك  التابعة  المالية  الشركات  إلى  باإلضافة  والطيران،  والتشييد 

وأوروبا.
وحصل منتصر على درجة بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس في 
عين  جامعة  من  المصرفية  الدراسات  في  عليا  دراسات  ودبلوم   ،1977 عام 

شمس في عام 1998 .
تكليفات أخرى حالية:

- عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب

- عضو مجلس إدارة شركة مصر المالية لالستثمارات ش. م.م
للشركة  التابعة  الجوية  للمالحة  الوطنية  الشركة  إدارة  مجلس  عضو   -

القابضة للمطارات والمالحة الجوية
- عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للطرق والكباري

- عضو الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات الكيمياوية
- عضو مجلس إدارة األكاديمية المصرية لعلوم الطيران

اللجان:
)لجنة المراجعة، واللجنة العليا للمخاطر، ولجنة الحوكمة، ولجنة المكافأت(

األستاذ/ أحمــد عــالء الديــن علي الجنــدي
عضــــــــــو مجلـــــس اإلدارة

األستاذ/ محمــود منتصــر إبراهيم السيد
عضــــــــــو مجلـــــس اإلدارة
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 تمتد المسيرة المهنية للدكتورة مايا مرسي على مدى أكثر من 
حقوقها  عن  والدفاع  بالمرأة  النهوض  مجال  فى  عاًما  عشرين 
للمجلس  كرئيسة  عملها  مهام  مرسي  د.  تسلمت  األساسية. 
1 فبراير 2016، وهي ثالث رئيسة للمجلس منذ  القومي للمرأة في 
انتخبوا د.مرسي  2000، وكان أعضاء المجلس قد  إنشائه في عام 
لهذا المنصب في أول اجتماع لهم بعد إعادة تشكيل المجلس 

في 19 يناير 2016.

وقبل انضمامها للمجلس، عملت د. مرسي منذ عام 2013 كرئيسة 
فريق العمل اإلقليمى لبرامج وسياسات تمكين المرأة في المركز 
اإلنمائي  المتحدة  األمم  لبرنامج  التابع  العربية  للدول  اإلقليمى 
في القاهرة. كما شغلت د. مرسي العديد من المناصب القيادية 
منها: مديرة المكتب الوطني لهيئة األمم المتحدة للمرأة بمصر 
للمرأة  المتحدة  األمم  صندوق  لمشاريع  ومنسقة   ،)2013  -  2000(
– 2000(، ومستشارة لمشروع تعليم وتمكين الفتيات  بمصر )1999 
التابع لوزارة التعليم في مصر )1998 - 1999(، ومسؤولة لمشروع 
المتحدة  األمم  برنامج  نفذه  الذي  المستدامة  البشرية  التنمية 
اإلنمائي بالتعاون مع وزارة اإلدارة المحلية في مصر )1995 – 1998(.

واالتصال  العامة  اإلدارة  قسم  في  بالتدريس  أيًضا  قامت  كما 
سياتل  مدينة  جامعة  بين  المشترك  الجامعي  البرنامج  في 
واألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا التابعة لجامعة الدول 

العربية )1997 – 1998(.   

العامة  السياسات  في  الدكتوراه  درجة  علي  مرسي  د.  حصلت 
والبحوث  الدراسات  معهد  من  العربية  للمرأة  اإلنساني  واألمن 
أتّمت   كما   ،2008 عام  في  العربية  الدول  لجامعة  التابع  العربية 
األعمال  إدارة  وفي   )1998( العامة  اإلدارة  في  الماجستير  درجتي 
األمريكية،  المتحدة  بالواليات  سياتل  مدينة  جامعة  من   )1997(
العلوم  في  البكالوريوس  درجة  علي  حصولها  بعد  وذلك 
كان  حيث   ،)1995( بالقاهرة  األمريكية  الجامعة  من  السياسية 

تخصصها الفرعى فى اإلعالم )الصحافة(.  

تكليفات أخرى حالية:

- رئيسة المجلس القومى للمرأة

اللجان:

)اللجنة المعلوماتية(

عاًما   15 إلى  تصل  واسعة  بخبرة  الفضل  أبو  محمد   / السيد  يتمتع 
في مجال بنوك االستثمار وتمويل الشركات، حيث عمل مع العديد 
من المؤسسات المالية المرموقة. ويشغل السيد / أبو الفضل حالًيا 
مسار  شركة  في  اإلدارة  مجلس  وعضو  التنفيذي  المدير  منصب 

لالستشارات المالية واالقتصادية.

كما شغل السيد / أبو الفضل منصب المستشار االقتصادي لوزيرة 
االستثمار المصرية، حيث كان مستشار الوزيرة للعديد من الملفات 
بالبورصة  الحكومية  الطروحات  برنامج  مثل  الدولة  في  الهامة 
السياسة  وكذلك  مصري،  سيادي  صندوق  أول  وإنشاء  المصرية، 

االستثمارية في مصر.

بنوك  قسم  رئيس  ونائب  أول  مدير  منصب  ذلك  قبل  شغل  كما 
المالية، وكذلك  القاهرة كابيتال لالستثمارات  االستثمار في شركة 
منصب نائب الرئيس المساعد لقطاع الشركات ببنك باركليز، ومدير 

إدارة ائتمان الشركات في البنك العربي األفريقي الدولي.

ومنها  التدريبية  البرامج  من  العديد  في  الفضل  أبو  السيد/  وشارك 
المتقدم،  االئتمان  مجال  في  فيتش  لمؤسسة  التدريبي  البرنامج 
على  حصوله  إلى  باإلضافة  للشركات،  أفريقيا  باركليز  بنك  وبرنامج 
في  األمريكية  الجامعة  من  االقتصاد  في  البكالوريوس  درجة 

القاهرة.

تكليفات أخرى حالية:

- مدير تنفيذي وعضو مجلس إدارة في شركة مسار لالستشارات 
المالية واالقتصادية

اللجان:

)لجنة المراجعة، واللجنة العليا للمخاطر، ولجنة االستثمار(

األستاذة الدكتورة/ مايا محمد عبدالمنعم مرسى
عضــــــــــو مجلـــــس اإلدارة

االستاذ / محمد ابو الفضل
عضــــــــــو مجلـــــس اإلدارة
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د. ريهــام مصطفــى حسن مصطفى هي أستاذة ريادة األعمال، 
بقسم  مساعد  كمدرس  ثم  كمعيدة  المهنية  مسيرتها  وبدأت 
إدارة األعمال بكلية التجارة بجامعة حلوان. وهي متخصصة في 

مجالي السياسة العامة وريادة األعمال.

العامة  السياسة  الدكتوراه في  حصلت د. مصطفى على درجة 
والحضرية من جامعة نيو سكول بنيويورك  في عام 2015، وكان

دراسة  األعمال:  لريادة  المؤسسية  البيئة  ))تقييم  الرسالة  عنوان 
وطنية شاملة عن البلدان العربية((.

وكانت قبل ذلك قد حصلت على درجة الماجستير في الدراسات 
األمريكية  المتحدة  بالواليات  كونيتيكت  جامعة  من  الدولية 
كرائدة  المصرية  )المرأة  الرسالة  عنوان  وكان   ،2008 عام  في 
اإلدارة  في  الماجستير  درجة  على  حصلت  كما  وقائدة(.   أعمال 
مدى  )تقييم  الرسالة  عنوان  وكان  والتسويقية،  االستراتيجية 
ظل  في  الجاهزة  والمالبس  المنسوجات  قطاعي  تنافسية 
اتفاقيات تحرير التجارة(.  وتشتمل أبحاث د. مصطفى ودراساتها 
على عدة مجاالت مثل: ريادة األعمال، والسياسة العامة، واإلدارة 
اقتصاديات  في  واإلدارة  التنافسية(،  )االستراتيجيات  االستراتيجية 

الدول التي تمر بفترات انتقالية.

تكليفات أخرى حالية:

- عضو مجلس إدارة مجلس البحوث االقتصادية واإلدارية

- عضو مجلس إدارة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

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

اللجان:

)لجنة الحوكمة، اللجنة المعلوماتية، ولجنة المكافأت(

بدء السيد/ تامـر جاد اهلل مسيرته المهنية بمركز المعلومات واتخاذ 
القرار التابع لمجلس الوزراء كمهندس نظم ومنسق برمجيات في 

عام 1993.

كمدير  عمل  حيث  مصر،  نت  جيجا  لشركة  انضم   ،1996 عام  في 
مبيعات، ثم انتقل للعمل بشركة مينا نت لالتصاالت كمدير تطوير 
األعمال في عام 1999، وتدرج وظيفًيا حتى شغل منصب مدير عام 

الشركة في عام 2001.

وبعد ذلك، انضم السيد/ جاد اهلل لشركة تي إي داتا كمدير مبيعات 
في عام 2004، ثم تولى منصب رئيس القطاع التجاري بالشركة في 
وذلك  المنتدب  والعضو  التنفيذي  الرئيس  منصب  ثم   ،2005 عام 
بعد  ليشغل   ،2016 مارس  وحتى   2008 أغسطس  من  الفترة  خالل 
المصرية  للشركة  المنتدب  والعضو  التنفيذي  الرئيس  منصب  ذلك 

لالتصاالت خالل الفترة من مارس 2016 وحتى أبريل 2017.

هندسة  في  البكالوريوس  درجة  على  اهلل  جاد  السيد/  حصل 
كما   ،1992 عام  في  القاهرة  جامعة  من  واالتصاالت  اإللكترونيات 
جامعة  من  األعمال  إدارة  في  الماجيستير  درجة  على  حصل 

ماستريخت بهولندا في أكتوبر 1996.

تكليفات أخرى حالية:

- مدير تنفيذي شركة ساب إيجيبت 

- رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني

- عضو مجلس إدارة شركة مصر المالية لالستثمارات ش.م.م

- عضو مجلس إدارة شركة مواصالت مصر

اللجان:

المكافأت،  ولجنة  للمخاطر،  العليا  واللجنة  المعلوماتية،  )اللجنة 
ولجنة الحوكمة(

األستاذة الدكتورة / ريهام مصطفى حسن مصطفى
عضــــــــــو مجلـــــس اإلدارة

األستاذ/ تامـر عبدالعزيــز جــاد اهلل
عضــــــــــو مجلـــــس اإلدارة
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المدراء

التنفيذيون 
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بجوالت دراسية مع مؤسسات دولية معروفة.

تكليفات أخرى حالية:

- عضو مجلس إدارة شركة مصر المالية لالستثمارات ش. م.م

اللجان:

للتطوير  العليا  واللجنة  المعلوماتية،  واللجنة  التنفيذية،  )اللجنة 
 ،ALCO والخصوم  األصول  إدارة  ولجنة   ،CRC الهيكلة  وإعادة 
تعريفة  وتعديل  مراجعة  ولجنة  والطوارئ،  األزمات  إدارة  ولجنة 
المعايير  ولجنة  التكنولوجيا،  ولجنة  المصرفية،  الخدمات  أسعار 

) IFRS 9 الدولية إلعداد التقارير المالية

إلى  تصل  متنوعة  بخبرة  اهلل  عنايت  هبة  مها  األستاذة/  تتمتع 
سبتمبر  في  مصر  لبنك  انضمت  المصرفي.  القطاع  في  عاًما   35
2010، ثم تولت منصب عضو مجلس إدارة تنفيذى خالل الفترة ما 
عضو  منصب  أيًضا  شغلت  كما   .2017 سبتمبر  حتى   2014 يناير  بين 
مجلس إدارة بنك مصر لبنان  خالل الفترة ما بين نوفمبر 2011 حتى 

أغسطس 2017.

 ،1982 عام  في  بالقاهرة  األمريكية  الجامعة  من  تخرجها  بعد 
انضمت للعمل ببنك تشيس األهلى  )البنك التجاري الدولي حالًيا(، 
قطاعاته،  من  بالعديد  العمل  من  عاًما   26 قرابة  أمضت  حيث 
وتحديًدا قطاع أئتمان الشركات وقطاع إدارة الفروع، حتى تقلدت 

منصب رئيس صيرفة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتتولى حالًيا اإلشراف على اإلدارات التالية ببنك مصر:

- إدارة االستراتيجية واالستدامة وإدارة التغيير

- إدارة المشروعات واستمرارية األعمال

-  إدارة معايير الخدمة وجودة األداء 

-  إدارة استخبارات السوق 

قائمة   ضمن  اهلل  عنايت  مها  األستاذة/  اختيرت   ،2017 عام  في 
أفضل 100 سيدة أعمال  في العالم العربي من قبل فوربس الشرق 

األوسط.

وقد أكملت خبرتها المهنية بعدة برامج تدريبية مكثفة وقامت 

األستاذة/ مها هبة عنايت اهلل
رئيس قطاع االستراتيجية و التطوير

اللجان:

فروع  أداء  متابعة  ولجنة  التكنولوجيا،  ولجنة  التنفيذية،  )اللجنة 
ولجنة  التعليمات،  أدلة  على  االطالع  ولجنة  بالخارج،  مصر  بنك 
مع  مقابلة  إجراء  ولجنة  قضايا،  المحولة  المديونيات  تسوية 

المرشحين لشغل وظائف اإلدارة العليا(

تم تعيين السيد/ عبد الرءوف حسين مديًرا عاًما لالدارة المركزية 
لعمليات التجزئة المصرفية في يونيو 2009، ثم تولى منصب رئيس 

قطاع العمليات المركزية في فبراير 2017.

السيد/ حسين بخبرة واسعة تمتد ألكثر من 34 عاًما في  يتمتع 
وقبل  والمدفوعات،  المصرفية  والتكنولوجيا  والعمليات  األعمال 
في  المهمة  المناصب  من  العديد  تقلد  مصر،  بنك  إلى  انضمامه 
األهلي  البنك  مثل:  رائدة  ودولية  إقليمية  ومؤسسات  بنوك  عدة 
حيث  العالمية،  ماستركارد  ومنظمة  مصر  بنك  وسيتي  التجاري 
تولى مناصب تتمثل في رئيس العمليات والتكنولوجيا المصرفية، 
المصرفية،  التجزئة  مجموعة  ورئيس  العمليات،  قطاع  ورئيس 

ورئيس قطاع بطاقات األئتمان.

البكالوريوس في إدارة األعمال  حصل السيد/ حسين على درجة 
في  معتمًدا  خبيًرا  يعد  أنه  كما  التنفيذية،  اإلدارة  في  ودبلومة 

مجال إدارة العمليات.

تكليفات أخرى حالية:

- عضو مجلس إدارة لشركة فوري بلس

عبد الرؤوف حسين

رئيس قطاع العمليات المركزية
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الديون،  معالجة  لقطاع  رئيًسا  إبراهيم  أحمد  السيد/  تعيين  تم 
منصب  إبراهيم  السيد/  شغل  مصر،  بنك  إلى  انضمامه  وقبل 
األهلى  بالبنك  المخاطر  بمجموعة  الديون  معالجة  قطاع  رئيس 

سوسيتيه جنرال - مصر.

إلى أكثر من 33 عاًما  إبراهيم بخبرة واسعة تصل  يتمتع السيد/ 
التجزئة   منها  المجاالت،  من  العديد  في  المصرفي  المجال  في 
المصرفية، والفروع والتسويق، وائتمان الشركات، وتقييم مخاطر 

االئتمان، ومعالجة الديون المتعثرة.

وقد حصل على درجة البكالوريوس من كلية التجارة من جامعة 
القاهرة في عام 1984.

تكليفات أخرى حالية:

- عضو مجلس إدارة شركة الصالحية لالستثمار والتنمية

اللجان:

ومتابعة  مراقبة  ولجنة  التسويات،  ولجنة  التنفيذية،  )اللجنة 
ولجنة  العقارية،  األصول  في  والتصرف  استغالل  ولجنة  االئتمان، 
تسوية المديونيات المحولة قضايا، ولجنة المعايير الدولية إلعداد 

)IFRS 9 التقارير المالية

األستاذ/ أحمد إبراهيم
رئيس قطاع معالجة الديون 

اللجان

األصول  إدارة  ولجنة  لالئتمان،  العليا  واللجنة  التنفيذية،  )اللجنة 
والخصوم ALCO، ولجنة مراقبة ومتابعة االئتمان، ولجنة المعايير 

)IFRS 9 الدولية إلعداد التقارير المالية

انضم السيد/ عمرو األعصر لبنك مصر في مايو 2018 بصفته رئيس 
عن  مسئول  وهو  المشتركة،  والقروض  الشركات  ائتمان  قطاع 

سير  أداء محفظة الشركات من حيث الجودة، والنمو، والربحية.

يتمتع السيد األعصر بخبرة واسعة وشاملة في القطاع المصرفي 
تمتد إلى أكثر من 22 عاًما، حيث بدأ  مسيرته المهنية في عام 1996 
مع بنك مصر الدولي، شغل خاللها العديد من األدوار المختلفة 

والمناصب القيادية كقطاعات  االستثمار وائتمان الشركات. 

وقد كان له دوًرا محورًيا في إعادة هيكلة  قطاع ائتمان الشركات 
ببنك مصر الدولي قبل أن يتم دمجه مع البنك األهلي سوسيتيه 

جنرال.

حيث  المختلفة،  المالية   المؤسسات  من  بالعديد  للعمل  انضم 
شغل منصب الرئيس التنفيذي لالئتمان بشركة كوربليس للتأجير 
عودة  ببنك  الشركات  ائتمان  قطاع  رئيس  ومنصب  التمويلي 
بالبنك  الشركات والمؤسسات  الرئيس اإلقليمي لقطاع  ومنصب 

العربي.

حصل السيد/ األعصر على درجة البكالوريوس من كلية االقتصاد 
معتمد   مدرب  أنه  كما  القاهرة،  بجامعة  السياسية  والعلوم 
التعليمية  التمويل واألئتمان في العديد من المؤسسات  لمناهج 

مثل الجامعة األمريكية بالقاهرة و المعهد المصرفى المصرى. 

تكليفات أخرى حالية:

- عضو مجلس إدارة بنك مصر لبنان ش.م.ل

األستاذ/ عمرو األعصر
رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض 

المشتركة
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تكليفات أخرى حالية:

- عضو مجلس إدارة مدينة اإلنتاج اإلعالمي

- عضو مجلس إدارة مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع

اللجان

)لجنة إدارة األزمات والطوارئ، ولجنة مقابالت المتقدمين الجدد(

المؤسسة  اتصاالت  قطاع  كرئيس  الجولي  فاطمة  د.  تعيين  تم 

ببنك مصر في عام 2006 .

التسويق،  مجاالت  في  عاًما   20 على  تزيد  بخبرة  الجولي  د.  تتمتع 

والعالقات العامة، واتصاالت المؤسسة، واإلدارة.

مناصب  عدة  الجولي  د.  شغلت  مصر،  بنك  إلى  انضمامها  قبل 

والمجال  الدوائية  الصناعات  مجال  مثل  مجاالت،  عدة  في  إدارية 

قطاع  مدير  منصب  سابًقا  تقلدت  كما  واالتصاالت،  المصرفي 

جنرال  سوسيتيه  األهلى  بالبنك  المؤسسة  واتصاالت  التسويق 

التسويق  اتصاالت  قطاع  مدير  ومنصب  الدولي،  المصري  والبنك 

في شركة نوفارتس السويسرية.

كما تتمتع بخبرة في شركات رائدة مثل بريستول-مايرز سكويب 

وشركة راية.

الذاتية،  والتنمية  التدريب  برامج  من  العديد  في  شاركت  وقد 

األعمال  إدارة  في  ماجستير  درجة  على  حصولها  إلى  باإلضافة 

والتسويق في عام 2005، وماجستير في اتصاالت المؤسسة في 

عام 2009، ودكتوراه في إدارة األعمال في عام 2013، جميعها من 

كلية ماستريخت لإلدارة.

األستاذة الدكتورة/ فاطمة الجولي
رئيس قطاع اتصاالت المؤسسة

وحصل السيد/ السمرة على درجة  البكالوريوس من كلية التجارة،   
شعبة اللغة اإلنجليزية في يونيو 1997.

اللجان:

العليا  واللجنة   ،CRC الهيكلة  وإعادة  للتطوير  العليا  )اللجنة 
الطبية  الرعاية  ولجنة  الطبية،  الخدمات  ولجنة  البشرية،  للموارد 
الخدمات  أسعار  تعريفة  وتعديل  مراجعة  ولجنة  والمساعدات، 
وظائف  لشغل  المرشحين  مع  مقابلة  إجراء  ولجنة  المصرفية، 

اإلدارة العليا، ولجنة مقابالت المتقدمين الجدد(

البشرية  الموارد  لقطاع  رئيًسا   السمرة  هاني  السيد/  تعيين  تم   
في يونيو 2018. ويتمتع السيد/ السمرة  بخبرة متنامية تزيد عن 19 
عاًما في القطاعات المصرفية في مصر والكويت. قبل انضمامه 
المستويين  على  رائدة  بنوك  ثالث  مع  عمل  مصر،  ببنك  للعمل 
اإلقليمي والدولي مثل  سيتي بنك، وبنك أبو ظبي اإلسالمي، وبنك 

برقان، والذي حقق فيه مستوى أداء متميز ونتائج فعالة.

كما يمتلك السيد/ السمرة خبرة عريضة في كافة جوانب قطاع 
الموارد البشرية، والتي تتضمن  االختيار والتوظيف،  و إدارة عالقات 
والتدريب  الوظيفي،  األداء  وإدارة  النزاعات،  وتسوية  الموظفين، 
المواهب،  الموظفين والتعويضات، وإدارة  والتنمية، واستحقاقات 
والمسار المهني وخطط اإلحالل الوظيفي، ونظم الموارد البشرية، 
واألنشطة  اإلدارية،  والشئون  والمرتبات،  الموظفين،  وشئون 

الحكومية، وخطط إدارة القوى العاملة، وإعداد الموازنات.

الخاصة  االستراتيجية  إدارة  عن  مسئواًل  السمرة  السيد/  يعد 
بقطاع الموارد البشرية إلى جانب تركيز االهتمام على مساعدة 
البنك في التحول التنموي من خالل القيادات، ونماذج من الكوادر 
االندماج،  ثقافة  تفعيل  جانب  إلى  المهارات،  أفضل  وتنمية 
ومنهجية التطوير السريع، واالبتكار. هذا باإلضافة إلى مسئولياته 
إدارة  بقطاع  والمتابعة  والتنظيم،   والتطوير  بالتخطيط،  الخاصة 
االستفادة  درجات  أقصى  تحقيق  بهدف  وذلك  البشرية،  الموارد 
األعمال  قطاعات  وإمداد  البشرية  الموارد  من  االستراتيجية  

بخدمات  بقطاع موارد بشرية ذات قيمة مضافة.

األستاذ/ هاني السمرة 
رئيس قطاع الموارد البشرية
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اللجان:

بنك  فروع  أداء  متابعة  ولجنة  الدولية،  العمليات  مخاطر  )لجنة 
مصر بالخارج(

انضم السيد/ حسام رؤوف لبنك مصر في أغسطس 2017 بصفته 
إلى  انضمامه  وقبل  الخارجية.  والفروع  الدولية  العمليات  مدير 
بنك مصر، تقلد منصب رئيس أسواق المال في المملكة العربية 
السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ببنك كريدى سويس 
كان  حيث   ،2011 يوليو  وحتى   2008 أكتوبر  بين  ما  الفترة  خالل  دبي 
جانب  إلى  الرئيسية   المبيعات  وأنشطة  فريق  إدارة  عن  مسئواًل  

مهام أخرى.

تمتد  المصرفي  القطاع  في  واسعة  خبرة  رؤوف   السيد/  ويمتلك 
ألكثر من 30 عامًا. وقد بدأ مشواره المهني في القطاع المصرفي 
ببنك مصر الدولي في عام 1982 كمدير قطاع المعامالت الدولية 
حتى عام 1994، وهو العام الذي انضم فيه لبنك أمريكان اكسبريس. 

تولى السيد/ رؤوف العديد من المناصب ببنك أمريكان اكسبريس، 
ومن بينها  مسؤول الخزانة ورئيس قطاع خدمات األسواق المالية، 
وكان آخر مناصبه هو مسئول الخزانة في منطقة الشرق االوسط 
ورئيس قطاع خدمات األسواق المالية، حيث استمر بهذا المنصب 

على مدى 14 عاًما.

ماجستير  درجة  على  رؤوف  السيد/  حصل  ذلك،  إلى  باإلضافة 
بالقاهرة  األمريكية  الجامعة  من  األعمال  إدارة  في  تنفيذي 
على  حصوله  جانب  إلى  هذا  شيكاغو.  في  لإلدارة  كيلوغ  وكلية 
العديد من الدورات التدريبية المكثفة بمجاالت اإلدارة، والمبيعات، 

والمنتجات المصرفية.

األستاذ/ حسام رؤوف
رئيس قطاع  العمليات الدولية والفروع 

الخارجية

تطوير  عمليات  على  اإلشراف  تولى  كما  المشروعات،  وإدارة 
المؤسسات.

مجال  في  الماجستير  درجة  على  الشربيني  السيد/  حصل 
في  وأخرى  ميلون،  كارنيجي  جامعة  من  المعلوماتية  الهندسة 

إدارة األعمال من كلية وارتون لألعمال بجامعة بنسلفانيا.

تكليفات آخرى حالية:

العقارية  األصول  إلدارة  المصرية  إدارة الشركة  مجلس  عضو   -
واالستثمار

اللجان:

األصول  إدارة  ولجنة  التنفيذية،  واللجنة  التكنولوجيا،  )لجنة 
والخصوم ALCO، ولجنة الشئون اإلدارية، ولجنة االطالع على أدلة 

)IFRS 9  التعليمات، ولجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

قطاع  كرئيس  مصر  الشربيني لبنك  إبراهيم  السيد/  انضم 
في  الرقمى  التحول  قطاع  رئيس  بأعمال  وقائم  المعلومات 

مارس 2018.  

شغل السيد/ الشربيني منصب رئيس العمليات غير السوقية  ورئيس 
قطاع نظم المعلومات والتكنولوجيا بالمجموعة المالية هيرمس، 
حيث كان يشرف على قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والتسويق، 
جانب  إلى  هذا  اإلدارية،  واألعمال  والمنشآت،  القانونية،  والشئون 
إدارته الستراتيجية شاملة مخصصة لدعم كافة قطاعات األعمال 
بالمجموعة المالية. كما كان مسؤواًل عن االستراتيجية التكنولوجية 
الدعم  تقديم  وكذلك  بالمجموعة  التنمية  قيادة  أجل  من 

لكافة الخدمات والمنتجات المقدمة من جانب المجموعة المالية.

شغل  هيرميس،  المالية  بالمجموعة  للعمل  انضمامه  وقبل 
المنتجات/  تطوير  شؤون  رئيس  نائب  منصب  الشربيني  السيد/ 
البرامج  في شركة بريمافيرا سيستمز، والتي تتخذ من فيالدلفيا 
تصميم  إدارة  عن  مسئواًل  كان  حيث  بنسلفانيا،  لها، بوالية  مقًرا 
تخطيط  برنامج  أنظمة  وتوثيق  واالختبارات،  البرمجة،  أنظمة 
تنفيذ  في  مساهمته  بجانب  هذا  للمجموعة،  المشاريع 

استراتيجيات تطوير تتماشى مع ثقافة إدارة المشروعات.

قطاع  في  عاًما   25 على  تزيد  بخبرة  الشربيني  السيد/  ويتمتع 
التكنولوجيا. وقد نشرت له مقاالت وشارك بمؤتمرات عن التطوير 

األستاذ/ إبراهيم الشربيني
رئيس قطاع المعلومات والقائم بأعمال 

رئيس قطاع التحول الرقمى
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حصل السيد/ درة، وهو المدرب المعتمد من المعهد المصرفي 
المصرفية  التجزئة  الشهادات في مجال  المصري، على عدد من 
والتي أثرت خبرته المصرفية، حيث حاز على دبلومة مصرفية من 
األمريكية  المتحدة  بالواليات  ويسكونسن-ماديسون  جامعة 
من  األعمال  إدارة  ماجستير  درجة  إلى  باإلضافة   ،  2016 عام  في 

.OUDA الوحدة التنفيذية للمعونة اإلنمائية

تكليفات أخرى حالية:

 عضو مجلس إدارة شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي

اللجان:

األصول  إدارة  ولجنة  التنفيذية،  واللجنة  المعلوماتية،  )اللجنة 
والخصوم ALCO، ولجنة الشئون اإلدارية، واللجنة العليا لالئتمان، 
التكنولوجيا،  ولجنة  البيع،  ومنافذ  الفروع  وانتشار  تطوير  ولجنة 
المصرفية،  الخدمات  أسعار  تعريفة  وتعديل  مراجعة  ولجنة 

)IFRS 9 ولجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

بنك  في  المصرفية  التجزئة  لقطاع  رئيًسا  درة  إيهاب  تعيين  تم 
التجزئة  قطاعي  رئيس  الحًقا  ُعين  ثم   ،2017 فبراير  في  مصر 

المصرفية والفروع.

لمجموعة  وتقديمه  البنك  أداء  عن  مسؤواًل  درة  السيد/  ويعد 
على  والتركيز  لألفراد  المصرفية  والخدمات  المنتجات  من  كبيرة 
الرقمية  المصرفية  واالتجاهات  الحديثة  التكنولوجيا  تطبيق 

وقنوات الدفع اإللكتروني والمعامالت المصرفية اإللكترونية.

 كما أنه يقود استراتيجية بنك مصر لقطاعات التجزئة المصرفية 
من أجل تحقيق أفضل قيمة ممكنة للعمالء وألصحاب المصلحة 
بالبنك وتحقيق نمو في حجم أعمال البنك على مستوى السوق.

قبل انضمامه إلى بنك مصر، تقلد السيد/ درة منصب رئيس قطاع 
التجزئة المصرفية في بنك عودة - مصر، حيث قام بإنشاء منصة 
بنك  خدمة  تضم  والتي  المصرفية،  التجزئة  لخدمات  متكاملة 

عودة بريميير Audi Première  ونموذج تحسين تشغيل الفروع.

منصب  ليتقلد  باركليز  بنك  الى  درة  السيد/  انضم   2008 عام  في 
تمثل  فرًعا   15 تضم  منطقة  إدارة  عن  مسئول  مجموعات  مدير 
أعوام  ثمانية  السيد/ درة  البنك. قضى  التزامات  50% من محفظة 
بسيتى بنك بدأ من عام 2001، حيث تدرج في العديد من المناصب 
بدًءا بمدير مبيعات قروض السيارات ثم مدير منتج قروض السيارات 

باإلضافة الى المبيعات مروًرا بمدير فرع ثم مدير منطقة فروع.

األستاذ/ إيهاب درة
رئيس قطاعي التجزئة المصرفية والفروع

اللجان:

الطبية  الرعاية  ولجنة  التنفيذية،  واللجنة  التسويات،  )لجنة 
العليا  التعليمات، واللجنة  والمساعدات، ولجنة االطالع على أدلة 

للموارد البشرية، ولجنة استغالل والتصرف في األصول العقارية(

قطاع  رئيس  منصب  العزيز  عبد  عتريس  خالد  السيد/  يشغل 
لبنك مصر في عام 1993. ويمتلك  انضم  القانونية. وقد  الشئون 
ما يزيد عن 25 عاًما من الخبرة في العديد من المجاالت القانونية.

وقد تدرج في العديد من المناصب، بدًءا من توليه منصب محامي 
باإلدارة القانونية وصواًل إلى منصبه الحالي كرئيس قطاع الشئون 

القانونية في 13 مارس 2018. 

تخرج السيد/ عتريس من كلية الحقوق بجامعة عين شمس في 
عام 1991. كما حصل على درجة الماجيستير في القانون الخاص 
الفخرية  الدكتوراة  درجة  إلى  باإلضافة  شمس،  عين  جامعة  من 
مع  بالتعاون  والتكنولوجيا  للعلوم  كامبريدج  أكاديمية  من 

الرابطة الدولية للجامعات األمريكية ومنظمة اليونسكو.

تكليفات أخرى حالية:

- عضو نقابة المحامين المصرية، مقيد بجدول محامين النقض

- عضو اتحاد المحامين العرب

- محكم معتمد، مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم الدولي

- محكم معتمد ، االتحاد الدولى العربى للتحكيم 

مجلس  واألعضاء،  المديرين  لجنة  القانونية،  اإلدارة  في  عضو   -
الوزراء المصري

األستاذ/ خالد عتريس عبد العزيز 

رئيس قطاع الشئون القانونية
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اللجان:

لالئتمان،  العليا  واللجنة  المراجعة،  ولجنة  التنفيذية،  )اللجنة 
الحوكمة،  ولجنة  االستثمار،  ولجنة  للمخاطر،  العليا  واللجنة 
وللجنة المعلوماتية، ولجنة إدارة األصول والخصوم ALCO، ولجنة  
التقييم الداخلى لكفاية رأس المال ICAAP، لجنة FATCA، ولجنة 
متابعة أداء فروع بنك مصر بالخارج، ولجنة إدارة األزمات والطوارئ، 
ولجنة  االئتمان،  ومتابعة  مراقبة  ولجنة  الرئيسية،  االئتمان  ولجنة 
مخاطر  ولجنة   ،IFRS 9 المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير 

العمليات الدولية(

تم تعيين السيد/ محمد حامد كرئيس قطاع المخاطر في يناير 
رئيس  مثل  مناصب  عدة  شغل  المنصب،  لهذا  تقلده  وقبل   ،2015
لالئتمان  المركزية  اإلدارة  عام  ومدير  اإلسالمية،  الصيرفة  قطاع 

في الفترة ما بين 2007 و 2015.

 2007 حتى   1986 من  عاًما   21 قضى  مصر،  بنك  إلى  انضمامه  قبل 
في بنك مصر الدولي، الذي أصبح ُيعرف فيما بعد بالبنك األهلي 
مدير  منها  قيادية  مناصب  عدة  خاللها  تقلد  جنرال،  سوسيتيه 
أول قسم معالجة الديون وإدارة األصول، ومدير أول إدارة ائتمان 
الشركات، ومدير االئتمان واالستثمار المتعدد الجنسيات، باإلضافة 
إلى عدة إدارات مصرفية تشغيلية مختلفة، مثل خطابات الضمان، 
شركة  إدارة  بمجلس  عضًوا  كان  كما  إلخ،   ... االئتمان،  وخطابات 

النصر للمسبوكات وشركة آير كايرو.

مصر  بنك  إدارة  مجلس  عضو  منصب  حامد  السيد/  يشغل  كما 
األعمال  إدارة  ماجستير  درجة  على  حصل  وقد   .GmbH أوروبا   –
في  سياتل  بمدبنة  سيتي  جامعة  من  المالية  اإلدارة  مجال  في 

واشنطن، بالواليات المتحدة األمريكية.

تكليفات أخرى حالية:

- عضو مجلس إدارة شركة المستقبل للتنمية العمرانية

األستاذ/ محمد حامد
رئيس قطاع المخاطر

تكليفات أخرى حالية:

- عضو مجلس إدارة بنك مصر لبنان

اللجان:

)اللجنة العليا لالئتمان، ولجنة متابعة أداء فروع بنك مصر بالخارج،

 ،CRC الهيكلة  للتطوير وإعادة  العليا  واللجنة  التنفيذية،  واللجنة 
األزمات  إدارة  ولجنة   ،ALCO والخصوم  األصول  إدارة  ولجنة 
الخدمات  أسعار  تعريفة  وتعديل  مراجعة  ولجنة  والطوارئ، 
مخاطر  ولجنة  التعليمات،  أدلة  على  االطالع  ولجنة  المصرفية، 
العمليات الدولية، ولجنة االستثمار، ولجنة المعايير الدولية إلعداد 

)IFRS 9 التقارير المالية

األموال  إدارة  لقطاع  رئيًسا  جمال  مصطفى  السيد/  تعيين  تم 
والمراسلين  في أغسطس 2018. 

يمتلك السيد/ جمال خبرة في القطاع المصرفي تمتد ألكثر من 
28 عاًما، تولى خاللها العديد من المناصب القيادية في عدد من 
الخزانة  قطاع  رئاسة  تولى   مصر،   لبنك  االنضمام  وقبل  البنوك. 
وأسواق المال ببنك عودة، حيث استمر في العمل بهذا المنصب 

على مدار 8 سنوات.

بالبنك  عاًما   20 ذلك  قبل  أمضى  المنصب،  هذا  يشغل  أن  وقبل 
 ،2010 عام  وحتى   1990 بين  ما  الفترة  خالل   )CIB( الدولي  التجاري 
حيث تقلد العديد من المناصب، من بينها  منصب  مدير  تنفيذي 
و رئيس قطاع المعامالت، هذا إلى جانب عمله بقطاعات  أخرى 
من بينها  قطاع الفروع وقطاع دعم المعامالت التجارية وقطاع 

الخزانة.

وشهادة  المصرفية  األعمال  دبلومة  على  جمال  السيد/  حصل 
مدينة  في  بالواليات  ماديسون  جامعة  من  التنفيذية  القيادة 
 2016 و   2014 عامي  في  األمريكية  المتحدة  بالواليات  ويسكونسن 
البرامج  من  العديد  في  مشاركته  جانب  إلى  هذا  التوالي،  على 
المتحدة  والمملكة  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  التدريبية 

ودول مجلس التعاون الخليجي.

األستاذ/ مصطفى جمال
رئيس قطاع إدارة األموال والمراسلين 
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تكليفات أخرى حالية:

- عضو مجلس إدارة شركة بي إم للتأجير التمويلي

اللجان:

)اللجنة التنفيذية، ولجنة إدارة األصول والخصوم ALCO، واللجنة 
الخدمات  العليا لالئتمان، ولجنة مراجعة وتعديل تعريفة أسعار 
تطوير  ولجنة  الجدد،  المتقدمين  مقابالت  ولجنة  المصرفية، 
وانتشار الفروع ومنافذ البيع، ولجنة إجراء مقابلة مع المرشحين 

لشغل وظائف اإلدارة العليا(

كرئيس  أكتوبر2017  في  مصر  لبنك  زيدان  شهاب  السيد/  انضم 
قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية.

يتمتع السيد /زيدان بخبرة تزيد على 18 عاًما، تقّلد خاللها العديد 
أقسام  في  المصرفي  القطاع  في  القيادية  المناصب  من 
العمليات المصرفية، والمؤسسات المالية، والشركات، والمنتجات 
المصرفية للشركات والمؤسسات المالية. وفي سبتمبر 2018، تولى 
اإلدارة  اندماج  بعد  وذلك  مصر  ببنك  الحكومية  العالقات  ملف 
المصرفية  المنتجات  قطاع  مع  الحكومية  للعالقات  المركزية 

للشركات والمؤسسات المالية.

بدأ السيد/ زيدان عمله المصرفي في عام 2000 مع البنك التجاري 
الدولي، وانتقل بعد ذلك إلى البنك العربي اإلفريقي الدولي في 
عام 2004، ثم عمل بعد ذلك في بنك باركليز في الفترة ما بين 2007 
حتى 2017، كما كان ساهم في انشاء  قطاع خدمات المنتجات 
مصر  باركليز  بنك  في  المالية  والمؤسسات  للشركات  المصرفية 

في الفترة ما بين 2014 حتى 2017.

جامعة  من  األعمال  وإدارة  التجارة  بكالوريوس  على  حصل  وقد   
القاهرة  في  األمريكية  بالجامعة  أعمال  إدارة  درس  كما  حلوان، 
األعمال  إدارة  في  الماجستير  درجة  على  وحصل   ،2000 عام  في 
من مدرسة األعمال الفرنسية إسلسكا، كما حصل السيد/ زيدان 
على العديد من الشهادات المتخصصة، منها  شهادة إخصائي 
بلندن   ifs المالية  العلوم  كلية  من  معتمد  مستندية  اعتمادات 
كلية  من  التجاري  اإلقراض  في  وشهادة  الدولية،  التجارة  وغرفة 

العلوم المالية ifs بلندن.

األستاذ/ شهاب زيدان
رئيس قطاع المنتجات المصرفية 

للشركات والمؤسسات المالية

كما حاز أيًضا على شهادة محلل مالي معتمد.

تكليفات أخرى حالية:

التكافلي  للتأمين  المصرية  الشركة  إدارة  مجلس  عضو   -
ممتلكات ومسئوليات

اللجان:

)اللجنة التنفيذية، ولجنة االئتمان الرئيسية، ولجنة تطوير وانتشار 
مراقبة  ولجنة  لالئتمان،  العليا  واللجنة  البيع،  ومنافذ  الفروع 
لشغل  المرشحين  مع  مقابلة  إجراء  ولجنة  االئتمان،  ومتابعة 
وظائف اإلدارة العليا، ولجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

)IFRS 9

تم تعيين السيد/ شريف البحيري رئيًسا لقطاع تمويل المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر  ببنك مصر في إبريل 2017. 
يملك السيد/ البحيري خبرة كبيرة متنوعة في القطاع المصرفي 
الصغيرة  المشروعات  ائتمان  قطاعات  في  عمله  خالل  من 
االستراتيجي،  والتخطيط  المصرفية،  والتجزئة  والمتوسطة، 
والقطاع  المصرفية،  والمنتجات  والتسويق  األعمال،  وتطوير 

المالي.

قبل انضمامه إلى بنك مصر، شغل السيد/ البحيري منصب رئيس 
ثالث  لمدة  مصر  باركليز  ببنك  المصرفية  والتجزئة  األعمال  قطاع 

سنوات.

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

الناشئة وفرع البنك بروسيا.

فودافون  شركة  في  المهمة  المناصب  من  عدًدا  شغل  كما 
والمجموعة األمريكية سيتي جروب، تضمنت منصب رئيس إدارة 
أداء األعمال ومدير أعمال الشرق األوسط وشمال إفريقيا بقسم 

المعامالت المالية العالمية.

شمس،  عين  جامعة  من  األعمال  إدارة  شهادة  على  حصل  وقد 

األستاذ/ شريف البحيري
رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة والمتناهية الصغر
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- عضو مجلس إدارة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

- عضو مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع األسمدة

- عضو مجلس إدارة شركة المستقبل للتنمية العمرانية

- عضو مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع

اللجان:

)لجنة المراجعة، واللجنة التنفيذية، واللجنة المعلوماتية، ولجنة 
إدارة  ولجنة  االستثمار،  ولجنة   ،ALCO والخصوم  األصول  إدارة 
األزمات والطوارئ، ولجنة استغالل والتصرف في األصول العقارية، 
ولجنة متابعة أداء فروع بنك مصر بالخارج، ولجنة الشئون اإلدارية، 
الداخلى  التقييم  ولجنة  والمساعدات،  الطبية  الرعاية  ولجنة 
االطالع  ولجنة  التكنولوجيا،  ولجنة   ،ICAAP المال  رأس  لكفاية 
الدولية  المعايير  ولجنة  التسويات،  ولجنة  التعليمات،  أدلة  على 

) IFRS 9 إلعداد التقارير المالية

تم تعيين السيد/ شريف سامي عجيب رئيًسا للقطاع المالي في 
عام 2009، وقبل انضمامه إلى بنك مصر في عام 2009، تقلد السيد/ 
والتفتيش  واإلدارة  التمويل  مجال  في  عليا  مناصب  عدة  عجيب 
المركزية،  والعمليات  البشرية  والموارد  المعلومات  وتكنولوجيا 
أنه يتمتع بخبرة واسعة تمتد ألكثر من 40 عاًما في المجال  كما 

المصرفي.

األمريكي  المصري  بالبنك  المصرفي  عمله  بدأ   ،1977 عام  وفي 
)كريدي أجريكول - مصر حالًيا(، حيث عمل لمدة 18 عاًما شغل 
العام، ثم شغل  المدير  نائب  خاللها عدة مناصب، منها منصب 
منصب مساعد المدير العام لبنك قطر الوطني في قطر لمدة 
8 أعوام. ثم تقلد منصب رئيس ومدير عام القطاع المالي ببنك 
قطر الوطني لمدة تزيد على عامين، وشغل أيًضا منصب مستشار 
وزير المالية لحساب الخزانة الموحد لنحو 3 سنوات، وشارك بعدة 
األمريكية  المتحدة  والواليات  أوروبا  في  متنوعة  تدريبية  برامج 

والخليج ومصر.

العلوم  في  البكالوريوس  درجة  على  عجيب  السيد/  حصل  وقد 
التجارية واإلدارية.

تكليفات أخرى حالية:

- رئيس مجلس إدارة صندوق مصر اسكندرية لالستثمارات المالية

األستاذ/ شريف سامي عجيب
رئيس القطاع المالي

البنوك المصرية في منظمة فيزا العالمية إلدارة المخاطر  لت  مثَّ
لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا.

وقد حصلت على درجتي البكالوريوس والماجستير في االقتصاد 
عاًما   17 ُعمر  في  وتخرجت  بالقاهرة،  األمريكية  الجامعة  من 
من  النقدية  السياسة  مجال  في  الدكتوراه  درجة  على  وحصلت 
خريجة  أصغر  لتكون  عاًما،   22 ُعمر  في  المجرية  العلوم  جامعة 

جامعية وحاملة للدكتوراه في مصر والشرق األوسط.

تكليفات أخرى حالية:

- عضو مجلس إدارة بنك مصر لبنان ش.م.ل

- عضو مجلس إدارة شركة مصر المالية لالستثمارات ش. م.م

اللجان:

ولجنة   ،ALCO والخصوم  األصول  إدارة  ولجنة  التنفيذية،  )اللجنة 
االستثمار، ولجنة إدارة األزمات والطوارئ، ولجنة استغالل والتصرف 
أداء  العليا لالئتمان، ولجنة متابعة  العقارية، واللجنة  في األصول 
التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  ولجنة  بالخارج،  مصر  بنك  فروع 

) IFRS 9 المالية

االستثمار،  قطاع  رئيس  منصب  حالًيا  حمدي  سوزان  د.  تشغل 
األسواق  قطاع  قبل  من  المدارة  األصول  عن  مسئولة  أنها  كما 
في  عاًما   35 من  ألكثر  حمدي  سوزان  د.  خبرة  تمتد  المالية. 
االئتمان  بقسم  المصرفي  عملها  بدأت  وقد  المصرفي،  المجال 
حيث  الدولي،  اإلفريقي  العربي  البنك  في  المشتركة  والقروض 
المشروعات،   تمويل  منها  متنوعة،  مصرفية  أقسام  في  عملت 
وإدارة معالجة الديون، واالستثمار المصرفي، والتجزئة المصرفية، 

والتسويق، وتطوير األعمال، وإدارة فروع البنك بالخارج. 

النيل  صندوق  إدارة  مجلس  رئيس  منصب  مسبًقا  تقلدت  وقد 
للتنمية واالستثمار في دول حوض النيل، كما أنها شغلت منصب 
الشركات  من  وغيرها  الصادرات  تنمية  بنك  إدارة  مجلس  عضو 

األجنبية.

وفي عام 2014 ، تم اختيار د/ سوزان حمدي من بين أهم 10 مصرفيين 
في مصر وواحدة من أكثر 50 امرأة مؤثرة في االقتصاد المصري 
 International Who’s في عام 2015، كما تم اختيارها كعضو في
Who of Professionals لعام 2009. باإلضافة إلى ذلك، تشغل د.  
اتحادات تجارية، منها علي سبيل  حمدي منصب عضو في عدة 
المثال وليس الحصر: الجمعية المصرية لألوراق المالية، وجمعية 
الدخل الثابت، والجمعية المصرية إلدارة االستثمار، وغرفة التجارة 
لألعمال،  البريطانية  المصرية  والجمعية  بالقاهرة،  األمريكية 
كما  بفنلندا.  المستقبلية  لألجيال  الدولية  الدراسات  وجمعية 

األستاذة الدكتورة/ 
سوزان فؤاد حمدي

رئيس قطاع االستثمار
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- نائب رئيس مجلس إدارة نادي طلعت حرب

- عضو مجلس إدارة بشركة امانكو

اللجان:

األزمات  إدارة  ولجنة  اإلدارية،  الشئون  ولجنة  التنفيذية،  )اللجنة 
والطوارئ، ولجنة استغالل والتصرف في األصول العقارية(

انضم السيد/ طارق علي إلى بنك مصر في عام 2009 حيث شغل 
عام  وفي  عامين،  لمدة  اإلدارية  الشئون  جهاز  عام  مدير  منصب 
اإلدارية  الشئون  لقطاع  كرئيس  الحالي  منصبه  إلى  ترقى   2011

والهندسية.

تقريًبا في عدة مجاالت،  35 عاًما  إلى  بخبرة واسعة تصل  يتمتع 
وقد شغل السيد/ علي قبل انضمامه إلى بنك مصر منصب رئيس 
لقطاع  رئيًسا  كان  كما  جروب،  أمريكانا  في  التوريدات  سلسلة 

العمليات في شركة كويك تل.

في  والمواد  المشتريات  قسم  رئيس  منصب  ذلك  قبل  وتقلد 
 15 لمدة  قيادية  مناصب  عدة  شغل  كما  المغربي،  مستشفيات 
وليس  المثال  سبيل  على  منها  مصر،  زيروكس  شركة  في  عاًما 
الحصر مدير ضمان الجودة، ومدير الشئون اإلدارية والتدريب، ومدير 

اإلنتاج، حتى تقلد أخيًرا منصب رئيس قطاع المواد والتصدير.

وقد حصل على درجة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من 
كلية الهندسة بجامعة عين شمس.

تكليفات أخرى حالية:

- عضو مجلس إدارة شركة مصر  االستثمار  ش. م.م

األستاذ/ طارق علي
رئيس قطاع الشئون اإلدارية والهندسية

رئيس مجلس اإلدارة ونائبيه 
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مجلس اإلدارة هو سلطة صنع القرار الرئيسي للبنك، الذي يحدد التوجه االستراتيجي، حيث يحرص 

على أن ُتدار المخاطر بشكل فعال، ويخضع للمساءلة من أصحاب المصلحة بشأن األداء المالي 

واألداء الخاص بالعمليات.

هي اللجنة المسئولة عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية، بما في ذلك الضوابط والمخاطر المصاحبة لهذه العملية، 
كما أنها تقدم معلومات مكملة للتقارير الواردة لإلدارة التنفيذية بعد مراجعتها مع كل من المراجعين الداخليين والخارجيين.

لجنة المراجعة 

هي اللجنة التي تحرص على االلتزام الصارم بمبادئ حوكمة الشركات، وتشرف على االمتثال الكامل لكافة القوانين واللوائح 
ذات الصلة، والمفروضة من قبل البنك المركزي المصري وجميع الهيئات التنظيمية األخرى.

لجنة الحوكمة

هي اللجنة التي تعمل على تقييم وتخصيص ميزانية االستثمارات في البنك على المستوى الكلي.

لجنة االستثمار

هي اللجنة المسئولة عن مراقبة جميع عمليات التمويل، والمساهمات في رأس مال الشركات والتسهيالت االئتمانية للبنك.

اللجنة التنفيذية

هي اللجنة التي تراقب الخدمات المقدمة مع ضمان تلبية كافة االحتياجات، وصواًل إلى أعلى المستويات، لتعظيم العائد على 
استثمارات البنك في مجال المعلوماتية.

اللجنة المعلوماتية

هي اللجنة التي تقوم بدراسة حاالت االئتمان الحالية وفًقا لسياسة االئتمان المعتمد.

اللجنة العليا لالئتمان

المخاطرة هي جزء ال يتجزأ من العمل المصرفي، لذا تعتمد استراتيجية البنك على دمج السياسات واإلجراءات بهدف الحد من 
المخاطر المصاحبة، والوسائل التي ستدير وتخفف تلك المخاطر، وتعمل اللجنة على تحديد و تقييم جميع المخاطر التجارية 

ذات الصلة والحد من آثارها، كما تتأكد من وجود سياسات وأنظمة كافية إلدارة جميع المخاطر بشكل فعال.

اللجنة العليا للمخاطر

لجان مجلس إدارة

بنك مصر

هي اللجنة التي تشرف على سياسات األجور والمزايا لجميع الموظفين ا ُعملينين، باإلضافة إلى فرص التدريب، ومتطلبات التطوير 
الوظيفي لضمان توافر خطط فعالة لتعيين طاقم العمل واإلبقاء عليهم من خالل موازنات مصدق عليها.

لجنة المكافأت
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لجنة المراجعة:

تتولى اللجنة عدًدا من المسئوليات التي تتضمن:

أ - القوائم المالية:

- دراسة القوائم المالية السنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة العتمادها.

- التأكد من أن اللجنة التنفيذية للبنك تستعرض بشكل دوري قيمة الضمانات المصاحبة

للقروض وبرامج االئتمان.

- تدرس مالحظات البنك المركزي المصري على البنك والقوائم المالية الخاصة به بعد

عمليات التفتيش وإبالغ التوصيات إلى مجلس اإلدارة .

ب - نظام المراجعة الداخلي:

- مراجعة التقارير التي جمعتها إدارة التفتيش، بما في ذلك تقارير نظام اكتفاء الرقابة

الداخلية في البنك.

- التنسيق بين مهام المراجعة الداخلية والخارجية والتأكد من عدم وجود عقبات تمنع

التواصل بين رئيس جهاز التفتيش ومراجعي الحسابات.

- مراجعة اإلجراءات المعتمدة من قبل إدارة البنك لضمان توافقها مع معايير ولوائح البنك

المركزي المصري الخاصة بالمراجعة.

ج - االلتزام وغسل األموال وإدارة المخاطر:

- مراجعة تقارير المجمعة من جانب رئيس قطاع االلتزام بالبنك.

د - مراجعو الحسابات:

أو  باستقالتهم  المتعلقة  القضايا  واستعراض  مهامهم،  وتحديد  المراجعين  لتوظيف  توصيات  تقديم   -
إقالتهم وفًقا لألحكام القانونية وقوانين الجهاز المركزي للمحاسبات.

البيانات  بداًل من مراجعة  للبنك،  لتوفير خدمات  الحسابات  لتعيين مراجعي  اإلذن  المشورة بشأن  - تقديم 
المالية.

ه - جهاز التفتيش:

- مراجعة واعتماد خطة التفتيش السنوية.

اللجنة التنفيذية:

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

اللجنة تدرس اللجنة وتقّيم:

أ - المنتجات الجديدة في مجال التجزئة واألوعية االدخارية أو أي خطط مالية.

ب - التسهيالت االئتمانية من خالل السلطة الممنوحة للجنة ووفًقا للسياسة االئتمانية للبنك.

ج - استراتيجيات وقرارات االستثمار وفًقا للسلطات الممنوحة للجنة.

د - تسوية و/أو إعادة جدولة الديون المتعثرة طبًقا لمجموعة سياسات البنك.

ه - تحديد المخصصات واالحتياطيات وفًقا للبنك المركزي المصري ولوائح وسياسات البنك الداخلية.

تضمن اللجنة االلتزام وتنفيذ جميع تعليمات ولوائح البنك المركزي المصري، وتتابع النتائج المالية ومؤشرات 

األداء في البنك على أساس شهري باإلضافة إلي دراسة المجاالت ذات الصلة.

المعلومات  تكنولوجيا  وأنظمة  جديدة،  فروع  بشراء  الخاصة  الرأسمالية  النفقات  علي  اللجنة  توافق 

وتعطي  اللجنة  توافق  كما  المختصة،  اللجان  قبل  من  عليها  والموافقة  دراستها  بعد  وذلك  والمشتريات، 

توصياتها علي التعديالت الخاصة بسياسات الموارد البشرية، ونظم الحوافز، ونظم التقييم.

البلدان  جميع  وفي  المحلية،  للسوق  بالنسبة  التجارية  العالمة  ووضع  والتنافسية  البنك  أداء  اللجنة  وتقّيم 

التي يملك فيها بنك مصر فروًعا أو شركات تابعة.

وتملك اللجنة صالحيات إدارية ومالية وفًقا للوائح البنك التي وافق عليها مجلس اإلدارة. كما أن لديها أيًضا 

سلطات إقراض وفًقا للسياسة االئتمانية المعتمدة.

ويجوز لمجلس اإلدارة أن يفوض سلطات إضافية إلى اللجنة التنفيذية عندما تعتبر ضرورة لتسهيل عمليات 

البنك. 
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لجنة الحوكمة:

تتولى اللجنة عدًدا من المسئوليات والتى تشمل ما يلى:-

أ- توفير خطوط واضحة للمسئولية والمحاسبة بالبنك وضمان وضوح القواعد المتعلقة بوجود:

- سياسة لكيفية التعامل مع األطراف ذات الصلة.

- نظام فعال للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وااللتزام بالقوانين والتشريعات.

- سياسة فعالة للتعاقب أو إحالل الوظائف المختلفة بالبنك يتم العمل بها.

- سياسة واضحة للمسئولية المجتمعية لبنك مصر إتجاه العاملين بالبنك وإتجاه المجتمع.

ب- التأكد من توافر سياسات ونظم ووسائل قابلة للتطبيق  بهدف التحقق من اآلتى:

- التزام اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة بمبادىء الحوكمة.

- تطبيق الممارسات الجيدة بالبنك وفًقا لمقررات اتفاقية بازل 2.

- التزام العاملين بتنفيذ ما ورد بميثاق أخالق وسلوكيات العمل المصرفى.

- تقييم البنك لمدى كفاءة تطبيق نظم الحوكمة مع عمالئه المحتملين، كجزء من عملية

الموافقة على منح القروض لهؤالء العمالء.

- قيام اإلدارة المعنية بالبنك بمتابعة مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات التى أسسها أو

التي يساهم فيها البنك.

- تطبيق قواعد حوكمة الشركات بشأن إدارة المواقف الطارئة واألزمات.

اللجنة المعلوماتية:

البنك في  التخصصية والتوجيهات والقيادة لمساعدة  الخبرات  المعلوماتية بتوفير  اللجنة  تقوم 
تحقيق أهدافه وذلك من خالل:

أ- المراجعة المستمرة الستراتيجيات وأنشطة البنك، كما تراقب الخدمات المقدمة مع ضمان تلبية كافة 

الخدمات، وصواًل إلى أعلى المستويات، لتعظيم العائد على استثمارات البنك في مجال المعلوماتية.

البيانات عن طريق  البنك وسير العمليات وحفظ  التي يقدمها  ب- متابعة المستجدات بخصوص الخدمات 

مع  متسقة  البيانات  نماذج  جميع  أن  التأكد  أجل  من  البيانات،  وهيكل  التقارير  إعداد  متطلبات  بين  الربط 

استراتيجية البنك الرئيسية.

ج- إدارة تحديث وتوزيع البيانات والتقارير المقدمة إلى عمالء البنك الداخليين والخارجيين، مع تفادي العمليات 

الخطرة وحماية البيانات من أي تهديدات محتملة. 

لجنة االستثمار:

تقوم اللجنة بمساعدة مجلس اإلدارة في اإلشراف على األنشطة االستثمارية من منظور استراتيجي. 

وتركز اللجنة على المحاور التالية:-

أ- أوضاع السوق  واالقتصاد الكلي ذات الصلة بالبنك

وقوانين  المحاسبة  المعايير  على  المترتبة  اآلثار  االعتبار  بعين  األخذ  مع  للبنك،  االستثمارية  االستراتيجية  ب- 

الضرائب والقواعد التنظيمية وسياسات البنك.

ج- تقييم حجم المخاطر المحتملة لالستثمار في فئات األصول المتعددة.

د- مراجعة مستويات المخاطر االستثمارية لكل فئة من  فئات األصول وبشكل عام.

ه- تحديد معايير لتقارير االستثمار  الصادرة بصورة دورية.

وفًقا  المحافظ  إدارة  لضمان  بها  المعمول  واإلجراءات  لالستثمار  التوجيهية  بالمبادئ  االلتزام  ضمان   و- 

لسياسات االستثمار لكل فئة من فئات األصول.

ز- مراقبة األداء بما يتماشى مع استراتيجية وأهداف البنك.

اللجنة العليا لالئتمان:

تقوم اللجنة بالمراجعة والموافقة على الطلبات االئتمانية وفًقا للسياسة االئتمانية للبنك.

ائتمانية جديدة تمتد إلى الشركات المقترضة كما تشارك في القروض  توافق اللجنة على توفير تسهيالت 

وتعزيز  هيكلة  إعادة  إلى  باإلضافة  دورية،  بصورة  متابعة  اللجنة  تجري  ذلك  إلى  وباإلضافة  المشتركة، 

التسهيالت االئتمانية القائمة.
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وتتخذ اللجنة القرارات التي تتعلق برفع أو خفض مستوى المقترضين على أساس تصنيف المخاطر، وإرسال 

الحاالت الحرجة إلي إدارة معالجة الديون.

تضمن اللجنة أن تكون القروض في الحدود اآلمنة للبنك، وأن المخاطر محددة، وأن الضمانات ملزمة قانونًيا، 

وصالحة وقابلة للتنفيذ، كما تولي اللجنة اهتماًما كبيًرا بالتسعير والرسوم لضمان العائد مقابل المخاطر.

اللجنة العليا للمخاطر:

تقوم اللجنة العليا للمخاطر بمعاونة مجلس اإلدارة في الوفاء بمسئولياته فيما يتعلق بالمراقبة واإلشراف 
على اإلطار العام إلدارة المخاطر في بنك مصر. 

تتابع اللجنة أدوار إدارة المخاطر من خالل:

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

االئتمان  مخاطر  يخص  فيما  بالبنك  المخاطر  إلدارة  العام  اإلطار  وتقييم  تطوير  على  واالشراف  الرقابة  ب- 
التشغيل، وما يتضمنه ذلك من سياسات وإجراءات وأنظمة وأدوات  واالستثمار والسوق والسيولة ومخاطر 

تستخدمها اإلدارة التنفيذية فى السيطرة على المخاطر،

وتحديد حجم المخاطر المقبولة لكل من المخاطر الرئيسية فى ضوء البيئة المحيطة والظروف االقتصادية 
والمالية الحالية والمرتقبة.

ج- التأكد من تطبيق واتباع المفاهيم والسياسات ذات الصلة بما يتماشى مع التعليمات الرقابية ومبادىء 
الحوكمة.

د- مراجعة التقارير التي تتضمن المخاطر الرئيسية التى يواجهها البنك، والتي تغطى كاًل من مخاطر االئتمان 
إلى  باإلضافة  التوظيفات،  لمتابعة  المستخدمة  والحدود  التشغيل  ومخاطر  والسيولة  والسوق  واالستثمار 

وجهة نظر جهاز المخاطر فيما يخص النسب والمعدالت المقبولة للمخاطر.

إلى  والتركزات،باإلضافة  المخاطر  لنسب  قصوى  حدود  لوضع  المتبعة  والسياسات  اإلجراءات  مراجعة  ه- 
الحصول على تقارير توضح االتجاهات فى التوظيفات والتركزات مقابل الحدود المصرح بها.

و- مراجعة حجم السيولة بالبنك وتقديم التوصيات للمجلس بشأن اإلطار الشامل لمخاطر السيولة، وما 
يتضمنه ذلك من نتائج االفتراضات المختلفة الختيار الضغط.

ز- التأكيد على استقاللية مدير عام جهاز إدارة المخاطر من خالل صالحيته لرفع التقارير دون أية عوائق إلى 
مجلس اإلدارة أو اللجنة العليا للمخاطر مباشرة، وعدم قيامه بأية مسئوليات مالية وإدارية قد تتعارض مع 

وظيفته كمدير عام لجهاز إدارة المخاطر.

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

- احتمالية حدوث تلك المخاطر على وجه التحديد.

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

لجنة المكافأت:

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

أ- مراجعة هيكل وتنافسية برامج الدخل والمزايا الخاصة بالعاملين بالبنك، للتأكد من كونها

متوافقة مع استراتيجية البنك الجتذاب والحفاظ على الكوادر المتميزة وتحفيز العاملين

لتحقيق أهداف ونمو أعمال البنك.

ب- متابعة وتقييم الهيكل العام للدخل والمزايا الخاصة بالعاملين بالبنك من خالل:

- دراسة واقتراح الجوانب األساسية والتغيرات المتعلقة بفلسفة واستراتيجية الدخل والمزايا بالبنك.

- التأكد من أن سياسات الحوافز الممنوحة للمديرين ال تؤدي إلي قبول مخاطر زائدة.

- المراجعة الدورية للسياسات والبرامج العامة للدخل والمزايا لعرضها علي مجلس اإلدارة لإلقرار.

- مراجعة برامج المزايا طويلة األجل مثل مكافأة نهاية الخدمة أو الرعاية الصحية بعد التقاعد قبل عرضها 
علي مجلس اإلدارة لإلقرار.
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اللجان العليا

ببنك مصر

هيئات الحوكمة:

والعناية  التنافسية  وضمان  للتنظيم  االستراتيجي  اإلرشاد  مسئولية  حوكمة  هيئات  لكونها  اللجان  تتولى 
الواجبة والمراقبة الفعالة للعمليات والمحاسبة السليمة إلدارة المؤسسة  ولمساهميها.

تختص بالنظر في الموضوعات المتعلقة بالتكنولوجيا في مجال الحاسب اآللي ونظم المعلومات.

لجنة التكنولوجيا

التعيينات، واالنتقاالت بين الوظائف، واألجازات،  المثال ال الحصر  البشرية، على سبيل  بالمراجعة والموافقة على كافة استراتيجيات الموارد  اللجنة  تقوم 

والتعيينات المؤقتة، والترقيات، واالجراءات الجزائية، والدعم التعليمي لمرحلة ما بعد التخرج، ... إلخ، هذا باإلضافة إلى كافة الجوانب والشروط وفترة العمل 

المتعلقة بكل ما سبق.

كما تقوم اللجنة أيًضا بمراجعة التقارير المتعلقة بالتغييرات التي تطرأ على العقود الموقعة مع الموظفين سواء كانت عقود عمل مؤقتة أو دائمة، 

واإلشراف على حاالت التعيين واألجازات غير المدفوعة ألسباب بعيدة عن رعاية الطفل. وليس للجنة صالحيات مالية تتعلق بقسم الموارد البشرية.

اللجنة العليا للموارد البشرية

والمحدثة  الجديدة  التعليمات  أدلة  بكافة  الواردة  اإلجراءات  من  وغيرها  اإلرشادات  بتطبيق  البنك  التزام  لضمان  اللجنة  تهدف 
الخاصة بكافة القطاعات واألقسام.

لجنة االطالع على أدلة التعليمات

تضمن التزام البنك بلوائح قانون االمتثال الضريبي األمريكي FATCA وتقديم األنظمة واآلليات الالزمة، باإلضافة إلى فحص أي 
عواقب تمنع تطبيق هذه اللوائح.  

وليس للجنة أية صالحيات مالية، وكافة توصيات اللجنة ينبغي أن  ُترفع توصياتها إلى اللجنة التنفيذية.

FATCA  لجنة

لجنة تطوير وانتشار الفروع ومنافذ البيع

الثانية  الشريحة  لتنفيذ  اللجنة كنتيجة  بالبنك، وقد تأسست هذه  المال  رأس  الداخلى لكفاية  التقييم  تتولى مسئولية عملية 
من اتفاقيات بازل 2، والتي تستهدف تحسين جودة رأس المال النظامي واإلدارة واإلشراف على المخاطر، تختص اللجنة بتنسيق 

ووضع رؤية متكاملة بين كافة إدارات مصرفنا للقيام بعملية التقييم الداخلى لكفاية رأس المال.

ICAAP لجنة  التقييم الداخلى لكفاية رأس المال

IFRS 9 لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

تختص بتحديد االحتياجات المطلوبة من مقرات جديدة أو بديلة وذلك على مستوى الجمهورية، باإلضافة إلى مراجعة طلبات 
إدارات المناطق والفروع بعمل توسعات لبعض المقرات.

المعتمد،  الزمني  للجدول  ووفًقا  التنفيذ  عملية  ومتابعة  عمل  خطة  وضع  خالل  من  جديدة  مالية  أدوات  تنفيذ  اللجنة  تتولى 
كما تضمن امتثال البنك إلرشادات البنك المركزي المصري في هذا الصدد.تعرض اللجنة متطلبات جديدة سبل تصنيف المنشأة  

لألدوات المالية وقياس مستوى أدائها وإظهار معدالت اإلهالك لألدوات المالية.

ALCO لجنة إدارة األصول والخصوم

القرارات  كافة  واتخاذ  األساسية  والمخاطر  األداء  مؤشرات  وتحديد  والخصوم  األصول  إدارة  استراتيجية  بصياغة  اللجنة  تقوم 
التنفيذية الالزمة بهذه المؤشرات.
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لجنة متابعة أداء فروع بنك مصر بالخارج

تختص بمتابعة وفحص جميع ما يختص بأداء فروع البنك والشركات التابعة والمكاتب التمثيلية له بالخارج، كجزء من استراتيجية 
التطوير للبنك لالرتقاء بأداء مكاتبه الدولية.

تختص بإدارة  واإلشراف على نظم الهيكلة الجديدة وإعادة هيكلة خطوط  أعمال بنك مصر التي بحاجة إلى توفير قوى عاملة 
جديدة باإلضافة إلى متابعة مستويات التدرج الوظيفي للتصديق عليها، بهدف ضمان  عدم مضاعفة المهام الوظيفية وتحقيق 
االستفادة القصوى من موارد البنك. ومن خالل عملية المراجعة التي تقوم بها اللجنة لعروض العمل، يتم الموافقة عليها أو 

إجراء تغيير جزئي بها أو إعادة تعيينها أو دمجها أو رفضها.

CRC اللجنة العليا للتطوير وإعادة الهيكلة

لجنة الشئون اإلدارية

تقوم اللجنة باالختصاصات المحددة لها وهي دراسة االحتياجات المختلفة لقطاعات البنك من األثاث واألجهزة والمستلزمات 
المكتبية والمطبوعات وغيرها، وكذلك كل ما يتعلق بمنشآت البنك.

لجنة إدارة األزمات والطوارئ

في ظل الظروف االستثنائية وحالة عدم االستقرار التي شهدتها البالد خالل األعوام الماضية والتي أثرت على األوضاع السياسية 
عقب  الطارئة  المواقف  مع  السريع  للتعامل  مسبًقا  إعداده  يستلزم  ما  بإعداد  لتختص  اللجنة  تأسست  داخلًيا،  واالقتصادية 
الكوارث الطبيعية، كما تختص اللجنة بوضع والحفاظ على بنية كاملة متكاملة لمواجهة تلك األحداث الطارئة، وتهدف اللجنة 

إلى التأكد من إعداد التحضيرات الالزمة لمواجهة األزمات وإعداد خطط عمل.

لجنة الخدمات الطبية

وأقلها  أنسبها  الختيار  الطبية،  التحاليل  ومعامل  والمستشفيات  اإلخصائيين  األطباء  من  المقدمة  العروض  بدراسة  تختص 
تكلفة لتوفير حزم طبية شاملة للموظفين وعائالتهم، كما تعمل اللجنة على استصدار قرارات متعلقة باألمراض المزمنة وما 
المالى الشهرى لنظام الخدمة الطبية  المركز  يستتبعها من إجراءات متعلقة بتحديد نوعية العمل، كما تعمل على متابعة 

وتقرير ما يكفل تحقيق التوازن بين نفقات النظام وموارده.

االحتياجات  على  تؤثر  التي  االجتماعية  المحن   وقوع  عقب  العاجلة  الموافقات  منح  ومنح  المالية  المساعدات  بتقديم  تختص 
األساسية للموظفين وعالج الحاالت الطبية االستثنائية. 

لجنة الرعاية الطبية والمساعدات

تختص اللجنة بمراجعة وتعديل تعريفة أسعار الخدمات المصرفية المقدمة ببنك مصر.

لجنة مراجعة وتعديل تعريفة أسعار الخدمات المصرفية

لجنة التظلمات 

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

لجنة تحديد معدالت العائد للفروع اإلسالمية

تختص بدراسة اقتراحات تسوية مديونيات العمالء أو تصفية التسهيالت المصرفية.

لجنة التسويات

والشركات  األهلي  والبنك  مصر  بنك  بين   2009 14سبتمبر  في  توقيعها  تم  التي  الديون  لمبادلة  اإلطارية   االتفاقية  إلى  باإلشارة 
مبادلة  خالل  من  جماعية  بتسوية  اللجنة  وتختص  القابضة.  للشركات  التابعة  للشركات  المملوكة  األصول  بشأن  القابضة، 

مديونيات شركات قطاع األعمال العام المتعثرة بقطع أراٍض.

التابعة  للشركات  المملوكة  األصول  استالم  لجنة 
للشركات القابضة

تختص بالتصرف  بشكل منهجي مالئم في األصول غير صالحة لالستخدام والتي آلت ملكيتها للبنك على مراحل وعلى أن يتم 
البيع على خطوات.

تختص  اللجنة بالنظر في أية شكاوي أو تظلمات مقدمة من قبل الموظفين فيما يتعلق بتقييم مستويات األداء أو إجراءات 
جزائية  أو أفعال تخل بقواعد سلوك بنك مصر بهدف  التوصل إلى حل أو معالجة الموضوعات ذات الصلة بشكل منصف.

لجنة استغالل والتصرف في  العقارية
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لجنة مخاطر العمليات الدولية

تختص بالموافقة على جميع الحدود االئتمانية المتعلقة بمخاطر ما قبل التسديد، والمقدمةمن مختلفة خطوط األعمال و/أو 
قطاع األعمال الدولية )منح جديدة، وتجديد أو زيادةالحدود االئتمانية(،  ويستثنى من ذلك عمالء االئتمان.

هي اللجنة التي تقوم بدراسة حاالت االئتمان الحالية والجديدة وفقا للسياسة االئتمانية للبنك.

لجنة االئتمان الرئيسية

تختص تلك اللجان بالنظر في االئتمان الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

لجان ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة )ثالث لجان(

تختص بإجراء المقابالت الشخصية مع التعيينات الجديدة للبنك، وذلك لضمان أن مستوى أداؤهم يتسق مع معايير البنك ورؤيته 
وأهدافه االستراتيجية.

لجنة مقابالت المتقدمين الجدد

تختص بإعادة إجراء المقابلة النهائية للحاصلين على أقل من 70 % بالمقابلة األولى والمطابقين لشروط االلتحاق بالبنك في حينه، 
وفى ضوء العجز بالجهات المختلفة وذلك بعد ستة أشهر من تاريخ اعتماد النتيجة ولمرة واحدة فقط.

لجنة إعادة المقابالت مع المتقدمين الجدد

لجنة مراقبة ومتابعة االئتمان

تختص بتحويل العمالء لإلدارة القانونية التخاذ اإلجراءات ضدهم، وتحويل العمالء من فئات الديون المنتظمة إلى فئات الديون 
غير المنتظمة.

لجنة التقييم السنوي

تختص ببحث  المشاكل الواردة بتقارير تقييم األداء السنوي واعتمادها.

تختص بمنح منتجات تمويل المشروعات الصغيرة بفروع البنك النمطية واإلسالمية.

اللجان المركزية والالمركزية لمنتج قروض تمويل المشروعات الصغيرة

تختص بإجراء المقابالت مع المرشحين لشغل وظائف إدارية عليا ببنك مصر مثل مناصب مدير عام/ نائب المدير العام.

لجنة إجراء مقابلة مع المرشحين لشغل وظائف اإلدارة العليا

تختص بإجراء المقابالت مع المرشحين لشغل وظائف باألقسام التخصصية في بنك مصر.

لجنة إجراء المقابلة مع المرشحين لشغل وظائف اإلدارة التخصصية

تختص بالنظر في تسويات المديونيات المعروضة من جانب قطاعي معالجة الديون وعمالء التجزئة المصرفية، والتي ال تزيد 
مديونياتها على مليون جنيه مصري أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية بدون احتساب العوائد الهامشية.

لجنة تسوية المديونيات المحولة قضايا
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التزامنا 

ان التزام بنك مصر تجاه المجتمع والمساهمين يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية 2030. ويتبنى بنك مصر استراتيجة تتسق مع أهداف 
التنمية المستدامة لألمم المتحدة SDGs، حيث إن كل مجال من مجاالت االلتزام يدعم هدف أو اثنين من أهداف التنمية. ولهذا، شكل 
لتحقيق  عمل  خطة  تطوير  خالل  ومن  المتبناة.  االستدامة  استراتيجية  وتنفيذ  التنمية  دعم  بهدف  المهام  متعددة  عمل  فرق  البنك 
االستدامة، عمل بنك مصر على تعزيز قدر كبير من روابط التعاون مع مجموعة عريضة من الشركاء في مجتمعنا. كما ُنشارك المساهمين 
في هذا الصدد من خالل تشجيعهم على تبني المزيد من ممارسات االستدامة. إن بنك مصر مسؤول أمام عمالئه وموظفيه ومورديه، 

وكذلك أمام المجتمع الذي يعمل من أجله، وذلك لتحقيق مهمة ال تقتصر على مجرد تحقيق الربحية فحسب.  

ويطمح بنك مصر إلى مستقبل يحظى فيه كل شخص بثمار نمو اقتصادي شامل ومستدام. ويؤمن البنك بضرورة تطبيق معايير الحوكمة 
الجيدة وسيادة القانون وإتاحة بيئة  مواتية من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وباعتياره مؤسسة مالية تتسم بالشفافية وجديرة بالثقة، 
فإن بنك مصر يعمل وفًقا ألعلى معايير الميثاق االخالقي. هذا إلى جانب التزام البنك بأفضل ممارسات الحوكمة وتطبيقة آللية رقابة 
التزامنا بالمبادئ العشرة  فعالة في ظل االهتمام بمحاربة الفساد. ولهذا، فإن كافة جهودنا المبذولة في تلك الجوانب تتماشى مع 

الخاصة باالتفاق العالمي التابع لمنظمة األمم المتحدة، والتي تعكس أهداف منظمة األمم المتحدة للتنمية المستدامة.

يركز بنك مصر اهتمامه على ثالثة  أبعاد مترابطة من أجل تحقيق االستدامة

البعد 
يؤدي بنك مصر دوًرا فعااًل في تعزيز إتاحة فرص العمل ومحاربة التمييز فضاًل عن دعم الشمول االجتماعي

مستوى  رفع  على  أيًضا  البنك  يعمل  كما  المجتمعي.  والترابط  االجتماعية  بالعدالة  والنهوض 
جودة التعليم والرعاية الطبية، وكذلك توفير سكن مالئم للمجتمعات الريفية.

البعد 
البيئي

يلتزم بنك  مصر بتقليل حجم األثر البيئي الناجم عن عملياته. ويعمل البنك على حماية الموارد 
االهتمام  في  مساهميه  بمشاركة  يقوم  أنه  كما  فعال.  بشكل  استغاللها  ودعم  الطبيعية 
بالقضايا البيئية سواء على المستوى الداخلي أو من خالل عمالئه ومورديه بهدف التشجيع على  

إحداث تغيير على نطاق أوسع.

البعد 
االقتصادي

تيسير مساعي  االقليمي بهدف  المستوى  والتكامل  على  التعاون  تعزيز  بنك مصر على  يعمل 
المشروعات لدفع عجلة  البنك بشكل مستمر في تمويل  الشامل. ويساهم  االقتصادي  النمو 
التنمية الصناعية الشاملة وتنمية مدن قوية وتحقيق االستفادة القصوى  من العديد من موارد 

الطاقة المتجددة. كما يدعم البنك االبتكار والبحث العلمي من خالل عدد من البرامج.

يدرك بنك مصر أهمية االلتزام بتطبيق أفضل الممارسات لتحقيق أقصى قدر من 
االستدامة:

1- الحوكمة والمعايير

2- ميثاق أخالق وسلوكيات العمل المصرفي

3- اإلبالغ عن المخالفات

4- حماية البيانات

5- إدارة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

6- نظام التعويضات /المكافآت

7- إدارة المخاطر

الحوكمة من أجل االستدامة

لكونها  المستدامة،  التنمية  لتحقيق  أساسي  مبدأ  الحوكمة  وتمثل  عملياتنا.  جوهر  الحوكمة  مبدأ  يمثل 
ركيزة عمليات التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية. ويتبنى البنك نهج اإلدارة القائم على القيمة إلى جانب  
تطبيق سياسات الحوكمة بما يتماشى مع أهداف البنك والمساهمين. وينصب اهتمام بنك مصر على ثالث 
محاور رئيسية: عالقات جيدة مع المساهمين ، منح مكافآت للمديرين والموظفين بناًءا على مستويات األداء 

و أعداد تقارير تتسم بالشفافية.

إن الممارسات الجيدة لحوكمة الشركات هي الركيزة األساسية لنجاح بنك مصر على المدى الطويل وتحقيق 
االستدامة. ويتولى فريق إدارة  متفاٍن ببنك مصر العمل في إطار نظام حوكمة واضح، بهدف تحقيق القيمة 

ألصحاب المصلحة، والحفاظ على أعلى قيمة دفترية في حال بيع األنشطة واألصول.

ويلتزم مجلس إدارة بنك مصر بأعلى معايير سياسة حوكمة الشركات والنزاهة واألخالق، ويتم التعامل

مع المسائل المتعلقة بالرقابة الداخلية، وحوكمة إدارة المخاطر، وكذلك السياسات والممارسات المتعلقة 
باالمتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية باعتبارها أولوية قصوى داخل اجتماعات مجلس اإلدارة.

البنك في ضرورة وضع إطار واضح يتسم بالشفافية بهدف تحقيق االستدامة. ومن أجل التحسين  ويؤمن 
بهذا  قنوات  عدة  تطوير  تم  للبنك،  الرقابي  النظام  في  أساسًيا  عنصًرا  باعتبارها  االلتزام  إلجراءات  المستمر 

الشأن.
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اإلبالغ عن المخالفات:

يعمل موظفو بنك مصر وفق ميثاق صارم لقواعد السلوك المهني. ويدرك كل موظف بالبنك أنه مسئول 

عن السمعة التجارية للبنك. وفي حين أن ميثاق السلوك المهني يمثل ضرورة ال غنى عنها، فإن البنك يدرك 

مدى ضرورة تقديم برامج تدريبية حول القواعد واللوائح والسياسات الخاصة بالبنك بهدف الحد من المخاطر 

المتعلقة بهذا الشأن والتشجيع على تحقيق قدر أكبر من االلتزام.

وبهدف توفير آلية لإلخطار عن  أية انتهاكات محتملة أو حدثت بالفعل، فإن البنك يطبق سياسة لإلبالغ عن 

المخالفات. وفي إطار هذا االلتزام وبهدف تعزيز منظومة حوكمة جيدة وتحقيًقا للشفافية، فإن االهداف 

األساسية لهذه السياسة تتمثل في توفير السبيل لإلفصاح عن أية مخاوف فيما يتعلق بادعاءات الرشوة و/أو 

الفساد، والفشل في االلتزام بالسياسات، وشبهات غسل األموال، ومخالفات الرقابة الداخلية و/أو االحتيال، أو 

الخطأ المتعمد في السجالت المالية.

ويمكن لألشخاص الُمبلغين عن المخالفات االختيار بين العديد  من القنوات المتاحة  لإلفصاح عن وقوع أية 

حوادث أو سوء سلوك، وذلك من خالل الخطابات النصية أو رسائل البريد االلكتروني أو المحادثات الهاتفية. 

ويمكن أن يتم االبالغ عن المخالفات مباشرًة إلى كبار المديرين التنفيذيين ومديري اإلدارات فضال عن إدارات 

الرئيسية  القنوات  تخطي  المخالفات  لمبلغي  يمكن  معينة،  حاالت  وفي  والتزوير.  واألمن  البشرية  الموارد 

لإلفصاح في حال ثبوت أن هذه المخالفات غير الئقة. 

وال يتهاون البنك مطلًقا/ يتبع البنك سياسة عدم التسامح في حال وجود أي خطر قد يمس بسمعته وتراثه. 

على  اإلفصاح  حاالت  جميع  مع  والتعامل  إدارة  عن  مسئولة  رقابية  إدارة  هي  االلتزام  إدارة  فإن  هذا،  وعلى 

الصعيدين اإلقليمي والدولي، ويتم مراجعة جميع الحاالت ويتم إجراء التحقيقات الالزمة بصددها.

حماية البيانات:

ببنك  والمورديين  والموظفين  العمالء  اكتساب ثقة كل من  الزاوية في  بمثابة حجر  الخصوصية   يعد مبدأ 

حماية  أنظمة  البنك  طور  وقد  الشخصية.  البيانات  حماية  بضمان  مصر  بنك  ويلتزم   . عليها  والحفاظ  مصر 

الخصوصية وكذلك لتأكيد ثقة المساهمين في مستوى حماية بيناتهم الشخصية. هذا إلى جانب تطبيق 

البنك  إلجراءات فنية ومؤسسية تضمن تحقيق مستوى مناسب من الحماية وتالفي تعرض البيانات للفقدان 

البنك  السرقة. كما يقدم  أو  بذلك  لها  االختراق من قبل أطراف غير مصرح  أو  التغيير  أو  االستخدام  أو سوء 

دورات تدريبية بشكل منتظم بهدف رفع مستوى التوعية بين الموظفين بشأن حماية البيانات.  كما ينسق 

مكتب حماية البيانات بالبنك وُيقيم ويراقب الممارسات في هذا المجال، حيث إنه يجري دائًما تحقيقات في 

شكاوى حماية البينات بدقة.

الركائز الخمسة التي يتمحور حولها مبدأ حوكمة االستدامة لبنك مصر:

العمالء: 

للعمالء، وااللتزام بسرية  المتميزة  البنك وعمالئه، والخدمة  المتبادلة لكل من  والعوائد  المزايا  التأكيد على 
البيانات والحسابات والشفافية.

الموظفون: 

وأخالقيات  للمهنية  مستوى  بأعلى  وااللتزام  واآلمنة،  المناسبة  العمل  وظروف  العادلة،  المعاملة  ضمان 
العمل، وتشجيع الموظفين على المشاركة.

األهداف: 

وتشجيع  البيئة،  على  الحفاظ  و/أو  االجتماعي  الرخاء  تحقيق  في  تساهم  التي  المشاريع  تمويل  تشجيع 
الموردين على االلتزام بأعلى مستوى للمهنية وأخالقيات العمل، ودعم ترشيد استهالك المياه بهدف حماية 

البيئة.

المجتمع: 

استخدام أدوات فعالة من أجل النهوض بالمجتمع والقضاء على  الممارسات غير المقبولة اجتماعًيا.

التقارير والمتابعة:  

تقديم تقارير دورية نصف سنوية للجنة الحوكمة بالبنك ، وذلك لضمان تنفيذ أهداف البنك وبرامج االستدامة 
بما يتفق مع مبادئ الحوكمة الدولية، ويتم إدراج هذه التقارير في البيان السنوي الصادر عن مجلس اإلدارة.

ميثاق العمل المصرفي: 

ُيعرف بنك مصر بالتزامه بأعلى معايير السلوك المهني واألخالقي ، التي ُتعد من أهم األسس القيمة التي 
بأعلى  لأللتزام  اإلرشادي  الدليل  السلوك   قواعد  ميثاق  يقدم  حيث  مصر،  بنك  إدارة  مجلس  عليها  يحرص 
أعلى  على  الحفاظ  ضرورة  مع  للمصالح،  تضارب  أي  على  تنطوي  التي  النزاع  مجاالت  بتجنب  النزاهة  معايير 

درجات السرية المهنية سواء داخلًيا أو خارجًيا.

وال ُيسمح للموظفين بمشاركة  المعلومات السرية  إال إذا اقتضت الضرورة قيامهم بأداء مهمة ما. ولم ُيبلغ 
أعضاء مجلس اإلدارة عن أي تضارب للمصالح في عام2018/2017 .
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إدارة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب:

يلتزم بك مصر بأعلى معايير مكافحة غسل األموال ومحاربة تمويل اإلرهاب حيث يتعين على كافة الفروع 
حول العالم االلتزام بتلك المعايير بهدف منع استخدام المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة من قبل 

البنك ألغراض غسل األموال أو تمويل االرهاب. 

وسياساته  الستراتيجياته  دورية   بمراجعة  يقوم  مصر  بنك  فإن  االلتزام،  ممارسات  افضل  تطبيق  ولضمان 
باستخدام  العمالء  البنك فحًصا دورًيا لمعامالت  اإلرهاب. ويجري  األموال وتمويل  الخاصة بمكافحة غسل 

إجراءات دقيقة ونظام رصد آلي.

الضريبي للحسابات  االمتثال  لوائح قانون  لتنفيذ  الالزمة  التكنولوجية  التطبيقات  وقد طور بنك مصر جميع 
األجنبية لكافة فروعه في مصر واإلمارات و فرنسا، وقد تم تنفيذ العملية من خالل جهود حثيثة ومشاركة 

معظم الموظفين من ذوي الخبرة وكذلك اإلدارة العليا للبنك.

التام  االلتزام  مصر  بنك  موظفي  على  يتعين  فإنه  فيه،  ُمشتبه  سلوك  أو  الئق  غير  فعل  أي  وقوع  لتجنب 
بالقوانين المحلية والدولية، و يمنع كافة الموظفين من تلقي أو قبول أو تقديم أو دفع أو إجازة أي رشوة أو 

أي شكل من أشكال الفساد.

تطوير نظام مكافآت يتسم بالشفافية:

المتميزة ويحافظ على استمرارية أفضل الموظفين في العمل من  يستقطب بنك مصر أصحاب المهارات 
نظام  إدارة  في  المعايير  أفضل  مصر  بنك  يطبق  متنامية.  تنافسية  قدرة  ذات  بسوق  الريادة  تحقيق  أجل 

المكافآت يتسم بالشفافية.

كما أن التعويضات القائمة  على أساس األداء تمثل محور سياسة بنك مصر الخاصة بالمكافآت. 

مقارنة  ويتم  مصرًيا،  جنيًها   149,265 مصر  في  بالبنك  موظًفا  عشرين  ألكبر  الشهري  الدخل  متوسط  يبلغ 
رواتب المديرين التنفيذيين بتلك الخاصة بتلك المناصب في البنوك المناظرة، هذا ويتم تحديد كافة رواتب 

الموظفين وفًقا لخبراتهم المهنية ومعايير السوق.

متوسط  وارتفع  مصرًيا،  جنيًها   5,500 بالبنك  التخرج  حديث  للموظف  الشهري  الراتب  صافي  متوسط  ويبلغ 
التكلفة السنوية للموظفين من حيث األجور والمزايا في عام 2018 ، لتصل إلى 220,560 جنيًها مصرًيا مقارنة بـ 

100,890 جنيًها مصرًيا في عام 2011 .

أنه يجب أن يتلقى  الخاصة باألجور، والتي تنص على  المركزي المصري  البنك  بلوائح  ويظل بنك مصر ملتزًما 
موظفو البنك وأي متعاقد من طرف ثالث أو مقدم خدمات أجره في الوقت المناسب.

إجمالي الرواتب والمزايا 

في الفروع المحلية
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2,556,180

2,211,240
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 إدارة

المخاطر

القيمة  وتعظيم  مصر  بنك  عمليات  كافة  تطوير  محور  يمثل  المخاطر  إلدارة  ناجح  نظام  وجود  إن 

البنك. أعمال  المخاطر في صميم استراتيجيات  إدارة  السبب تظل  المساهمين، ولهذا 

عنها  واإلبالغ  المخاطر،  وإدارة  وقياس  تحديد  مصر  ببنك  الخاصة  المخاطر  إدارة  سياسات  وتتضمن 

معها  للتعامل  العمليات  وتصميم  للمخاطر  المقبولة   للمستويات  المناسبة  الحدود  ووضع  ومتابعتها 

منها.  والتخفيف  ومتابعتها 

مواصلة  مع  المالي  األداء  على  محتمل  سلبي  تأثير  أي  من  للحد  األعمال  خطوط  بمراقبة  البنك  ويقوم 

والعوائد.  المخاطر  بين  المناسب  التوازن  تحقيق 

هذا إلى جانب تطوير البنك لخطط طوارئ للتعامل بفاعلية مع األزمات المحتملة، مثل الكوارث الطبيعية 

دعم  مكاتب  تأسيس  جانب  إلى  األعمال  الستمرارية  خطط  البنك  وتبنى  اآللي.  الحاسب  أنظمة  وتعطل 

فني.

وتقدم لجنة المراجعة ببنك مصر تقييًما مستقاًل حول مدى كفاية وفعالية اإلطار العام إلدارة المخاطر 

اللجنة  وتتولى  اإلدارة.  مجلس  إلى  مباشرة  تقاريرها  وتقدم  البنك  داخل  المخاطر  حوكمة  وهياكل 

التأكد من  فعالية إدارة المخاطر المرتبطة  التجارية عن كثب، وذلك بهدف  متابعة العديد من األنشطة 

المناسب. بالشكل  والتخفيف من حدتها  األنشطة  بتلك  الخاصة  بالعمليات 

للتأكد  منتظم  بشكل  المخاطر   إدارة  وسياسات  لنظم  والتحديث  بالمراجعة  المخاطر  إدارة  تقوم  كما 

وذلك  الجديدة،  بالمنتجات  المرتبطة  المخاطر  ومعالجة  المصري،  المركزي  البنك  لوائح  مع  توافقها  من 

بالتعاون مع إدارات البنك ذات الصلة.

موردو ومقدمو

الخدمات ببنك مصر

سيستمر بنك مصر في توثيق التعاون مع مورديه للمساهمة في رفع معيار ممارسات االستدامة لضمان 
تنفيذ هذه السياسات والمعايير بشكل فعال. ولهذا، يختار بنك مصر مورديه وفًقا ألرقى المعايير، حيث إن 

البنك يسعى للعثور لديهم على ما نهدف إليه: االلتزامات طويلة األجل، والوالء، واألخالق، والشفافية.

بمنح  لهم  ُيسمح  وال  والسياسات،  والقواعد  القوانين  لكافة  االمتثال  الخدمات  مقدمو  على  يتعين  ولذلك، 
هدايا لموظفو بنك مصر.  وال ُيسمح للموردين بالكشف عن أي معلومات خاصة أو سرية دون الحصول على 
إذن مسبق من البنك، كما يجب عليهم تقديم تقرير عن الحاالت التي تم اكتشافها أو االشتباه فيها، أو عن 
فقدان أى معلومات خاصة أو سرية تتعلق ببنك مصر، أو عمالئه أو عملياته، أو بموردين آخرين يتعامل معهم 

البنك.

والقواعد  القوانين  بكافة  وااللتزام  انسانية   بطريقة  موظفيهم  مع  التعامل  أيًضا  الموردين  على  وينبغي 
الخاصة بهذا الصدد. كما ينبغي على الموردين أيًضا االلتزام بتطبيق مبادئ فعالة  فيما يتعلق بالموارد البيئية.

يحتفظ بنك مصر بالحق في التحقق من التزام الموردين بقواعد السلوك المهني واألخالقي للموردين، كما 
للقوانين  امتثالهم  إلثبات  الالزمة  السجالت  بجميع  االحتفاظ  الباطن  من  والمقاولين  الموردين  على  ينبغي 

والمبادئ المنصوص عليها في مدونة قواعد السلوك.

وفي حالة حدوث أي انتهاك لقواعد السلوك المهني واألخالقي للموردين، يحتفظ البنك بالحق في اتخاذ أي 
إجراء يراه مناسًبا للتعامل مع األمر.

وفيما يلي المباديء اإلرشادية الستة للموردين والمقاولين من الباطن للعمل بطريقة مسئولة:

ال لعمالة األطفال:

 ال ُيسمح لموردي البنك بتوظيف األطفال.

المعاملة اإلنسانية: 

يجب على الموردين توفير مكان آمن للعمل ال يتعرض فيه العاملون للمعاملة القاسية أو الالإنسانية.

ال تمييز على أساس العرق أو الدين:

يجب على الموردين توفير مكان آمن ال يتعرض فيه العاملون للمضايقات أو المعاملة الالإنسانية على أساس 
العرق أو الدين.

 حماية البيئة: 

يجب على الموردين الحد من االنبعاثات والعمل وفق نظم صديقة البيئة لضمان تحقيق االستدامة.

المواد الخطرة: 

يجب على الموردين ضمان المناولة اآلمنة والتخلص من أي مواد خطرة.

استخدام تكنولوجيات آمنة: 

يفضل البنك استخدام تكنولوجيات جديدة متقدمة صديقة للبيئة.
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القادمة.ويعمل  واألجيال  الحاليين  المساهميين  من  لكل  البيئي  التقدم  عجلة  بدفع  مصر  بنك  يلتزم 

يركز  كما  لموظفيه.  وصحية  آمنة  عمل  بيئة  على  للحفاظ  المتخذة  االجراءات  تطوير  على  باستمرار  البنك 

بالتغير  يتعلق  فيما  المحتملة  والمخاطر  المتاحة  الفرص  تناول  خالل  من  البيئية  القضايا  على  أيًضا  البنك 

المخلفات.  وإدارة  المياة  وموارد  الطاقة  بينها   من  والتي  الطبييعية،  الموارد  على  والحفاظ  المناخي 

والحد  الطاقة  استهالك  قيمة  وخفض  الحراري  االحتباس  انبعاثات  من  سيقلل  توفير  بأن   البنك  ويؤمن 

التعرض ألخطار ناجمة عن استخدام الطاقة. من 

االستدامة

البيئية

خفض استهالك الطاقة وإهدار المياه
الهواء  وتكييف  اإلضاءة  أنظمة  جميع  إحالل  ولذلك،  وطنًيا.  واجًبا  أصبح  الكهرباء  مصادر  على  الحفاظ  إن 

التقليدية بتكنولوجيات LED و VRV الموفرة للطاقة. قام البنك  بتركيب نظام اإلضاءة LED ، مما ساهم 

المالي  العام  مدار  على  فرع  كل  في   %90 بنسبة  اإلضاء  واحمال   %9 بنسبة  الطاقة  استهالك  تخفيض  في 

2018/2017.  وبنهاية عام 2018، تم االنتهاء من

تركيب نظام اإلضاءة LED داخل 172 فروع و 14 قسم مركزي بالبنك. كما قام البنك أيًضا بتركيب ألواح الطاقة 

الشمسية في مباني داخل نادي بنك مصر.

هذا باإلضافة إلى تركيب نظم تكييف الهواء VRV داخل 80 فرًعا، مما ساهم في خفض معدل استهالك 

الطاقة في كل فرع بنسبة 22%.   وقد قام البنك بتركيب نظام آلي يتضمن أجهزة استشعار للمساعدة في 

خفض المزيد من استهالكه للطاقة والمياه بالمكتب اإلداري الجديد بالقاهرة الجديدة.

وساهم بنك مصر بمبلغ 18.3 مليون جنيه مصري لصالح حملة التوعية بأهمية ترشيد استهالك الكهرباء التي 

أطلقتها الشركة القابضة لكهرباء مصر خالل العام المالي 2017/2016.

السالمة كأولوية 
 يولي بنك مصر اهتماًما استراتيجًيا  فيما يتعلق بمراعاة توفير مكان عمل آمن وصحي للموظفين. ويتولى 

كافة  تحقيق  ضمان  إلى  باإلضافة  والبيئة  والصحة  بالسالمة  المتعلقة  القضايا  كافة  على  االشراف  البنك 

االجراءات بشكل سليم. 

بالكامل بأحدث وسائل تكنولوجيات استشعار ومكافحة الحرائق،  كما أن كافة مواقع بنك مصر مجهزة 

كما قام البنك بتطبيق نظام لمكافحة الحرائق معتمد من قبل البنك المركزي المصري، وهيئات الحماية 

يتعلق  فيما  مناسب  تدريب  على  الموظفين  يحصل  كما  الحريق.  من  للوقاية  المصرية  والجمعية  المدنية، 

تزويد  إلى  باإلضافة  هذا  الطوارئ.   حاالت  في  المباني  وإخالء   األولية  االسعافات  و  الحرائق  من  بالسالمة 

إلى  باإلضافة  محتمل.  ضرر  أي  من  لحمايتهم  األدوات،  من  وغيرها  واقية  وأقنعة  السالمة  بأحذية  العمال 

البنك، والتي يمكن  يربط جميع فروع  بنك مصر نظام مراقبة فعال من خالل كاميرات فيديو  ،أنشئ  ذلك 

تحميلها على البرمجيات التجارية الجاهزة )COTS(. يعمل النظام المعتمد كبرنامج إدارة متعدد المواقع 

يتيح للمستخدمين التحكم في انظمة مسجل الفيديو الشبكى )NVR( من جهاز  حاسب آلي واحد. كما أن 

النظام يتيح إمكانية إعداد التقارير وهو نظام مدمج مع االنظمة األمنية وبرمجيات اإلدارة األخرى في كافة 

فروع بنك مصر.

توسيع نطاق برنامج إعادة التدوير بشكل مسئول 
يعمل بنك مصر على تنفيذ برامج إعادة تدوير المخلفات بما يتيح للموظفين التخلص وإعادة استخدام المواد. 

طن   300 بـ  مقارنة   ،2018/2017 المالي  العام  خالل  تدويره  وإعادة  تقطيعه  الورق  من  طن   210 جمع  تم  أن  كما 

خالل العام المالي 2017/2016، استناًدا على خطة البنك لتحويل بيئة العمل إلى بيئة عمل ال تعتمد على الورق. 

مصر  بنك  استهلك  وقد  الحيوية.  والمواد  تدويرها  المعاد  المواد  من  أكبر  قدر  باستخدام  البنك  يلتزم  كما 

مطبوعات هذا العام 17 طًنا من مواد ُمعاد تدويرها ومصنعة محلًيا كخطوة تجاه دعم الصناعة المحلية 

وتنمية االستدامة البيئية.
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الحد من استخدام الورق

شجع بنك مصر موظفيه على تقليل عمليات طباعة الورق  وإجراء معظم العمليات المكتبية على اإلنترنت، 

مما يساهم في خفض استهالك الورق في التعامالت الورقية غير المتصلة باالنترنت.

على  أيًضا  البنك  سيعمل  كما  الورقة.  جانبي  كال  باستخدام  والتقارير  الداخلية  والوثائق  المذكرات  طباعة 

خفض  المراسالت المطبوعة مثل كشوف الحسابات بنحو 30 %.

وبذلك، تم خفض معدل استهالك بنك مصر للورق  بشكل كبير، حيث نجح في خفض معدل استهالك الورق 

بنحو %30.

الحد من االنبعاثات

خالل  من  النقل  وسائل  استخدام  عن  الناجمة  الغازات  انبعاثات  تقليل  من  للحد  مصر  بنك  التزام  استمر 

استخدام خدمات النقل الجماعي.

 وُيحظر التدخين نهائًيا داخل المباني المغلقة، وذلك للحد من آثار التدخين السلبي واالنبعاثات المصاحبة. 

كما تولى البنك تمويل العديد من المشروعات المساهمة في خفض انبعاثات الكربون.

كما وقع بنك مصر بروتوكول تعاون لتمويل نقل مدابغ الجلود إلى مدينة الروبيكي للجلود بمعدالت فائدة 

منخفضة للغاية، وذلك بهدف تدريب عمال المدابغ المصرية على أحدث وسائل تكنولوجيات الدبغ الصديقة 

القديمة لقرون من  القاهرة  الجلود في مصر والتي تقع في قلب  المشروع نقل مدابغ  للبيئة، ويستهدف 

الزمن، بالقرب من نهر النيل، والتي تتسبب في تلوث بيئي كبير في مدينة القاهرة.

وفي اإلطار ذاته قام بنك مصر بتمويل إنشاء مدينة دمياط الجديدة لألثاث، وهي أكبر مدينة صناعية لألثاث 

في منطقة الشرق األوسط، فقام البنك بتمويل نقل الورش إلى المدينة الجديدة في إطار الجهود المبذولة 

لخفض تركيز انبعاثات الغازات الدفيئة.

نسبة 
تمثيل المرأة

%34.31

دوران 
العمالة

%3.08

البنك  يؤمن  وكما  لموظفيه.  واإلرشاد  والدعم  اإللهام  يوفر  بما  األفراد،  محوره  قيادي  نهج  البنك  يتبنى 

بشكل قوي بأن تمكين موظفيه يمثل ضرورة  لتحقيق استدامة أداء العمليات، والذي  يمثل هدف شامل 

مصر  بنك  ويضع  العميل.  ورضاء  القيمة  تحقيق  على  القائم  المطلوب  العمل  نموذج  تحقيق  وبهدف  له. 

الرخاء  المزايا لهم وتحقيق  الثقة في موظفيه، كما يولي أقصى قدر من االهتمام لتوفير  قدر كبير من 

لهم، والذي يؤدي في المقابل إلى رفع مستوى رضاء الموظفين وخفض معدالت دوران العمالة. 

مراعاة االلتزام  بالتغيير طويل المدى 

المستوى.  عالية  األخالقية  معاييره  بتمثيل  له  سفيًرا  يكون  أن  لديه   موظف  كل  من  مصر  بنك  يتوقع 

الجدد  الموظفين  في  والتزاماته  قيمه  بغرس  مصر  بنك  يقوم  القيم،  تحركها  إدارة  يمتلك  بنك  باعتباره 

خالل برنامج تعريفي ومن خالل برامج التدريب على المهارات القيادية.  وقد أنشئ بنك مصر بيئة عمل ال 

النزاهة وروح العمل  يقتصر فحسب على إرشاد الموظفيين في عملياته اليومية من خالل تحقيق مبادئ 

العمالء.  على  واالرتكاز  والتميز  واالبتكار  الجماعي 

المخاوف  تحديد  على  حرًصا  أكثر  ليكونوا  الموظفين  يشجع  الذي  باالنتماء  الشعور  تنمي  أنها  كما 

المواقف. بحرية عنها في مثل هذه  والتعبير  المحتملة 

و/أو  واالتفاقيات  القائمة  والمعايير  بها  المعمول  واللوائح  المطبقة  القوانين  لكافة  مصر  بنك  يمتثل 

بالمبادئ اآلتية: االرشادات فيما يتعلق بحقوق اإلنسان ورخاء الموظفين من خالل االلتزام 

•يمتنع بنك مصر عن استغالل عمالة األطفال، ويحظر بنك مصر نهائًيا توظيف األفراد لمن هم أقل من 

18 عاًما.

•يوفر بنك مصر  أوضاع عمل  انسانية والئقة، يحظى فيها الموظفيين بمعاملة تحفظ احترامهم وكرامتهم.

•يحظر بنك مصر التمييز المتعمد على أساس العرق أو الدين أو المعتقدات السياسية، أو على أي أساس آخر.

بيئة عمل آمنة وصحية. •يضمن بنك مصر توفير 

العاملين. العمل ولوائح  المحدد لها طبًقا لقوانين  الوقت  العمل ُتدفع في  •الرواتب واستحقاقات 

•يحترم  بنك مصر الحق في االنضمام إلى االتحادات العمالية، حيث يحق للموظفين االنضمام أو تشكيل 

أو االمتناع عن اي اتحاد عمالي دون الخوف من التعرض للعقوبة أو التهديد أو مضايقات.

موظفونا
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التنوع تعزيز 

يتم  ثقافة  خلق  على  أيًضا  يعمل  وإنما  فحسب  هذا  وليس  شاملة،  عمل  قوى  بناء  على  مصر  بنك  يعمل 

التنوع والمساواة والعمل بشكل  لتحقيق  البنك  الموظفين وقبولهم. كما يسعى  الترحيب بكافة  فيها 

مصر   بنك  يلتزم  الدين.  أو  أوالعرق  أوالنوع  العمر  أساس  على  القائم  التمييز  أشكال  كافة  لمنع  فعال 

ويتم  وشامل،  متنوع  مجتمع  بخلق  التزامه  من  كجزء  للموظفين،   الثقافية  الخلفيات  كافة  باحترام 

بحرية. آرائهم ومخاوفهم  البنك على مناقشة  العاملين في  تشجيع جميع 

 10 في  المشاركة  كانت  األولى  القناة  قنوات:  أربع  خالل  من  عادلة،  تعيين  إجراءات  على   البنك  ويحرص 

خالل  من  وذلك  الداخلي،  التوظيف  على  أيضا  ونحرص   .2018  /2017 المالي  العام  خالل  توظيف  ملتقيات 

الثالثة هي نشر 89 إعالًنا  ، والقناة  40 إعالن داخلي  الثانية و هي شغل 97 وظيفة شاغرة  من خالل  القناة 

االئتمان،  عن  متخصصة  تدريبية  دورة   إطالق  كانت  الرابعة  القناة  وأخيًرا،  ذاته،  المالي  العام  خالل  خارجًيا 

في  مصغرة  ائتمانية  دورات  ثماني  منها:  المُصغرة  االئتمانية  الدورات  من  العديد  إطالق  إلى  باإلضافة 

مصر  بنك  أطلق  كما  االئتمان.  مجال  في  متقدمين  ودورتين  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  مجال 

فرص  المبادرة  وستقدم   . المصري  المصرفي  المعهد  مع  بالتعاون  التوظيف  أجل  من  التدريب  مبادرة 

بالبنك. التعيين  الذين يستوفون  شروط  عمل لألشخاص 

عام  في  عاًما   44 بـ  مقارنًة  عاًما   35 إلى  مصر   ببنك  الموظفين  عمر  متوسط  انخفض   ،2018 عام  وفي 

يؤخذ  حيث  مهاراتهم،  وتطوير  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  أفراد  بتوظيف  أيًضا  مصر  بنك  ويلتزم   .2005

المتطلبات  تلبية  على  للوظيفة  المرشح  الشخص  وقدرات  اإلعاقة  نوع  التوظيف  عملية  خالل  االعتبار  في 

بالوظيفة.  الخاصة 

ويمارس بنك مصر دوًرا ريادُيا  في تقليل الفجوة  النوعية بين الجنسين وتغيير القوالب النمطية المتعارف 

المرأة  تمثيل  مستوى  أرتفع  وقد  واجتماعُيا.  اقتصادًيا  المرأة  تمكين  طريق  في  عقبات  تمثل  والتي  عليها 

34.31% مقارنًة 30.43%  في عام 2017.  كما يحرص  بشكل كبير هذا العام. حيث زادات نسبة الموظات إلى 

المهني  مستقبلهن  على  الحفاظ  بين  التوازن  تحقيق  بشأن   الموظفات  احتياجات  مراعاة  على  البنك 

، باإلضافة إلى إجازة رعاية  وحياتهن الشخصية؛ حيث تم منح إجازة وضع إلى 468 موظفة في عام 2018 

الطفل إلى 465 أخريات.

   إجمالي عدد 
التعيينات الجديدة

1975

متوسط أعمار 
العاملين

 35 عام

تنمية مهارات موظفينا االستثمار في 

إن كل مرحلة من مراحل عملية التوظيف، بدًءا من التعيين والتدريب ووصواُل إلى تنمية المهارات القيادية 

التوازن  البنك  يحقق  للعمل.  مكان  كأفضل  األمثل  االختيار  مصر  بنك  جعل  على  الضوء  من  مزيًدا  تسلط 

بين  اتساقا  يحقق  بما  االستراتيجية   واألهداف  الموظفين  مهارات  بين  التوازن  إعادة  في  ويستمر  الفعال 

رفع  بهدف  المهني  والترقي  للتطور  فرًصا  مصر  بنك  يتيح  ولطالما  األهداف.  هذه  مع  الفردية   الخطط 

متطلباتهم  مع  يتماشى  بما  مهارات  اكتساب  على   موظفيه  البنك  ويشجع  الموظفين.  إدماج  معدالت 

المهنية وطموحاتهم. و إجمااًل، قدم البنك 572 برنامج تدريبي  بإجمالي عدد ساعات يصل إلى 534952 

التنموية،  والبرامج  المبادرات  من  عدد  في  ومشاركته  البنك  إطالق  جانب  إلى  هذا  عميل،   9920 إلى  ساعة 

والتي يأتي على رأسها:

التعريفي 1-برنامج بنك مصر 

أطلق بنك مصر برنامج تعريفي جديد ومطور للتأكد من إطالع الموظفين الجدد على احدث المعلومات 

الالزمة ألداء وظائفهم بشكل مناسب. ويعرض هذا البرنامج الجديد نظرة عامة حول تراث البنك والتزامه 

التعيينات  إلى  الموجهة  والبرامج  لألنشطة  العريضة  الخطوط  البرنامج  ويضع  المستقبلية.  وجهوده 

إيجابية. عمل  بيئة  ولتعزيز  إلدماجهم  قًيمة  قناة  بمثابة  البرنامج  ليكون  الجديدة، 

مًعا 2-برنامج 

وضع البنك المرحلة الثانية من برنامج »مًعا « الذي يهدف بنك مصر من خالله إلى الحفاظ على روح الفريق 

الموظفين. بين  فعالة  عمل  بيئة  وتوفير  اإليجابية 

تعلم 3-مبادرة 

الموظفين في تطوير مسارهم  الذاتي بهدف دعم  للتعلم  بنك مصر مبادرة تعلم، وهي مبادرة  أطلق 

والبرامج  األدوات  من  مجموعة  خالل  من  الذاتي  للتطوير  إلهام  مصدر  هي  المبادرة  وهذه  المهني. 

مستويات  بإدارة  الخاصة  المنظومة  تنمية  إلى  تهدف  المبادرة  أن  كما   . االنترنت  شبكة  عبر  المقدمة 

االهداف  بين  االتساق  تحقيق  المبادرة  تضمن  كما  بالمنطقة.  المنهجيات  أحدث  تطبيق  خالل  من  األداء 

السنوية  األعمال  نتائج  تحسين  بهدف  للموظفين  الفردية  واألهداف  للمؤسسة  االستراتيجية  والمقاصد 

واندماجهم. الموظفين  رضا  مستويات  وتعزيز 
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تعليمية 4-أكاديمية 

من  العديد  بشأن  مخصصة  تدريبية  برامج  تقديم  بهدف  له  تابعة  تعليمية  أكاديمية  مصر  بنك  أنشئ 

التقني  التدريب  برامج  من  متنوعة  مجموعة  تقدم  الجديدة  االكاديمية  وهذه  المصرفية.  الموضوعات 

حسب  تختلف  مناهج   4 إلى  الدورات  هذه  خالل  من  المقدمة  المناهج  تنقسم  كما  واإلداري.  والمهني 

العليا  اإلدارية  المستويات  إلى  الجدد وصواًل  التنفيذية للموظفين  المستويات  بدًءا من  الوظيفي  المستوى 

باإلضافة إلى تقديم مسارات مخصصة للتأهيل من أجل الترقي الوظيفي لكل مرحلة.

5-التخطيط لتعاقب الموظفين

يستمر بنك مصر في تطوير برامج إدارة المهارات المتميزة، حيث طور برنامج مبتكر لتنمية مهارات الموظفين 

ليكونوا  الكوادر  من  ورابع  وثالث  ثاني  صف  خلق  إلى  يهدف  وهذا  الوظيفي،  التعاقب  عملية  و  المتميزين 

مؤهلين لتولي المناصب القيادية وقادرين على االلتزام بالقيم المؤسسية والمبادئ اإلرشادية.

- أكاديمية بنك مصر للتعاقب الوظيفي

تهدف إلى تحديد  وتطوير مهارات الموظفين المؤهلين ألن يكونو خلفاء محتملين للمداراء الحاليين  

بين  ومن  البنك.  في  بالعمل  استمرارهم  ضمان  إلى  إضافًة  مصر،  ببنك  القيادية  المناصب  وأصحاب 

والذي  المستقبل،  قادة  برنامج  هو  القيادية  للمناصب  المحتملين  الخلفاء  لتأهيل  المتميزة  البرامج 

المعرفي  التطوير  في  البرنامج  هذا  ساهم  وقد  المصري  المصرفي  المعهد  تنظيمه  في  شارك 

ألصحا ب المناصب القيادية المحتملين ببنك مصر من خالل مناهج تدريبية متنوعة الحلقات الدراسية 

اإلعداد  هو  البرنامج  هذا  من  والهدف  الدراسية.  والجوالت  الدراسية  والحاالت  والتدريب  والنقاشية 

البرنامج  هذا  ُصمم  وقد  مستقباًل.  القيادية  األدوار  لتولي  تأهيلهم  أجل  من  للمشاركين  الفعال 

من  االستفادة  كيفية  إلداراك  وطموحاتهم  وخبراتهم  المشاركين  شخصيات  مع  يتناسب  بشكل 

خبراتهم لتولي هذه المناصب من خالل هذا البرنامج.

- مركز تنمية المواهب

يهدف إلى تحديد وتطوير مهارات المتميزين من الموظين الجدد بكافة األقسام، إضافًة إلى ضمان 

استمرارهم بالعمل في البنك، حيث أنهم تميزوا عن أقرانهم بطموحهم الفريد وشغفهم للتعلم 

للتقدم في  إمكانيتهم  برهنوا بشكل واضح على  أنهم  وابداعهم وذكائهم، كما  واستقالليتهم 

المسار الوظيفي. ولذلك، ينبغي على المرشحين إبداء روح المبادرة وتحمل المسئولية وااللتزام بأعلى 

معايير الجودة وتولي زمام األمور وتخطي كافة التوقعات، بما يتيح لهم أن يصيرو قادة ببنك مصر 

على المدى الطويل، وذلك من خالل برامج تنمية متخصصة مقدمة من قبل أكاديمية بنك مصر.

توفير بيئة عمل إيجابية :

مصر  بنك  يتميز  ولهذا،  عليها.  والحفاظ  لموظفيه  إيجابية  عمل  بيئة  توفير  إلى  باستمرار  مصر  بنك  يسعى 
حيث  الموظفين،  رضاء  معدل  ارتفاع  يعكس  ما  وهو  األخرى،  البنوك  بين  للعمالة  منخفض  دوران  بمعدل 
سجل نسبة 3.08 % في السنة المالية 2017 / 2018 التي تشكلت أساًسا من الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد.

تخفيف األعباء المالية للموظفين:

كبادرة امتنان لتعزيز أداء موظفي بنك مصر ورغبتنا في إظهار إيماننا بأهمية الموارد البشرية باعتبارها أحد 
والقروض  العقاري،  التمويل  منتج  شملت  للموظفين  مميزة  قروض  حزمة  البنك  أطلق  البنك،  أصول  أهم 

الشخصية، وقروض السيارات، وكل ذلك بشروط ميسرة.

مزايا تنافسية للموظفين:

القطاع  توجهات  وأحدث  العالمية  المعايير  مع  يتوافق  بما  لألجور  راسخ  هيكل  على  مصر  بنك  يحافظ 
المصرفي. كما يطبق البنك سياسة للتعويضات على أساس األداء.

ويحرص البنك على منح موظفيه أفضل المزايا التنافسية في األجور والرواتب، والرعاية الطبية التي تغطي 
أيًضا أسرهم، ومرافق النقل، والسياحة والسفر، باإلضافة إلى عدد آخر من المزايا االجتماعية والرياضية.

الرعاية الصحية:  •

لنفقات  تغطية  تقدم  البرامج  وهذه  وأسرهم.  لموظفية  شاملة  طبية  رعاية  برامج  مصر  بنك  يقدم 
المتعاقدين مع بنك  المتعاقدين وغير  الطبية  من  الرعاية  الطبية لمقدمي  الخدمات  الحصول على 
مصر. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تعاقد البنك مع عدد من األطباء المتخصصين، والمستشفيات، 

والمختبرات والصيدليات لتغطية العدد الكبير من العاملين في مختلف فروع وإدارات البنك. 

الطبية  بهدف رفع  الموضوعات  البنك ندوات حول عدد من  العالج، يعد  الوقاية خير من  إيماًنا بمبدأ 
مستوى الوعي الصحي  فيما يتعلق بااللتهاب الكبدي الوبائي )فيروس سي( وأضرار التدخين وغيرها 

من الموضوعات.

ويطبق البنك نظام خدمة طبية يتم تحديثه تلقائًيا لتوفير الوقت وتسهيل العمليات، وقد بلغ صافي 
تكلفة الخدمات الطبية المقدمة خالل العام المالي 2018/2017  196.8 مليون جنيه مصرى.

الموظفين: • تقدير 

الموظفين  دوري  بشكل  البنك  ويكرم  جهودهم.  نظير  المتميزين  موظفيه  تقدير  مصر  بنك  يواصل 
الذين حصلوا على المراكز األولى في المسابقات التي ينظمها المعهد المصرفى المصرى.
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• مزايا ما بعد التقاعد:

ولوائح  المصرية،  المحاسبة  اكتوارية  بصورة منتظمة وطبًقا لمعايير  بإجراء دراسات  بنك مصر  يقوم 
لمزايا ما بعد  التكلفة اإلجمالية  ارتفعت  التقاعد.  المصري بهدف تقييم مزايا ما بعد  المركزي  البنك 
جنيه  مليون   34 من  لترتفع  الماضية،  سنوات  الثماني  مدى  على  مطرد  بشكل  للموظفين  التقاعد 

مصري في عام 2010 إلى 461 مليون جنيه مصرى في عام 2018.

الموظفين: انتقاالت  • تسهيل 

وتعزيز  اإلنتاجية  لزيادة  لموظفيه  ومدعومة  سهلة  مواصالت  وسيلة  توفير  على  مصر  بنك  يحرص 
الرفاهية العامة. 

الترفيهية: الرحالت   •

يقدم البنك خصًما بواقع 70 % على عدد من الرحالت الترفيهية لموظفيه على مدار العام، مما انعكس 
إيجابًيا على إنتاجيتهم ومعدل التزامهم، وأدى إلى تعزيز المزاج العام خالل ساعات العمل الرسمية، 

وسجلت تكلفة الرحالت الترفيهية 28.5 مليون جنيه مصري خالل السنة المالية 2018/2017.

والرياضية: االجتماعية  األنشطة   •

ترفيهية  أنشطة  لممارسة  لموظفية  الفرصة  إتاحة  بأهمية  القوي  مصر  بنك  إيمان  من  انطالًقا 
واجتماعية ورياضية، استثمر البنك في إجراء تجديدات بنادي طلعت حرب التابع له.

كما أنشئ أيًضا نادي رياضي وترفيهي بالقاهرة الجديدة، موفًرا له الدعم الفني المطلوب لتشجيع 
الموظفين على المشاركة في األنشطة البدنية والرياضية، كما يتم تنظيم بطوالت مماثلة بإجمالي 
تكلفة بلغت 6.15 مليون جنيه مصري خالل العام المالي 2018/2017.. وينظم البنك العديد من بطوالت 
الموظفين على  القيامة، ويشجع  الميالد وعيد  المبارك وعطلتي عيد  القدم خالل شهر رمضان  كرة 
المشاركة فيها، كما يتم تنظيم بطوالت مماثلة في الكرة الطائرة، وتنس الطاولة، والشطرنج، وكرة 

السلة، والسباحة، واالسكواش، وألعاب كرة الصاالت.

الجماعي: • حرية تكوين الجمعيات والتفاوض 

بتلك  الجماعي  التفاوض  إن حرية تشكيل جمعيات يمثل صميم قيم بنك مصر،  ومن ثم فإن حق 
العمل بحرية  مع مرؤوسيهم. ولذلك، فنحن في بنك  التفاوض بشأن أوضاع  يتيح للعاملين  الحرية 
خوف  دون  عمال  اتحاد  إلى  االنضمام  عدم  أو  تشكيل  أو  االنضمام،  في  موظفينا  حق  نحترم  مصر، 
الموظفين.  لجميع  مكفول  حق  بمثابة  ذلك  أن  ندرك  كما  المضايقة.  أو  التخويف  أو  االنتقام،  من 
ونحن ملتزمون بإقامة حوار بناء مع ممثليهم الذين تم اختيارهم بحرية، أما بشأن الموظفين الذين 
بنية صادقة مع جميع هؤالء  بالتفاوض  البنك  يلتزم  اتحاد معترف به قانوًنا،  يتم تمثيلهم من قبل 

الممثلين.

ومحور  مصر  بنك  إلنشاء  األساسية  األهداف  من  المصري  المجتمع  ورخاء  تنمية  في  اإلسهام  يعد 

للقضاء  الحثيثة  المجتمع  جهود  في  البنك  انخراط  جانب  إلى  هذا  االستدامة.  لتحقيق  البنك  استراتيجية 

خالل  ومن  األفراد.  لجميع  الرخاء  تحقيق  وضمان  المرأة  وتمكين  الالمساواة  فجوة  وتقليل  الفقر  على 

إنجاز  تحقيق  إلى  والسعي  للمجتمع  قيمة  خلق  إلى  دائًما  مصر  بنك  يهدف  المسئولة،  المؤسسات 

أفضل. اقتصادي 

ومن خالل ما يقدمه بنك مصر من أعمال خيرية وجهود تطوعية وبرامج المسئولية المجتمعية، يسعى 

تقديم  مجرد  من  بداًل  إلحاحا،  األكثر  المجتمع  احتياجات  لتلبية  المدى  طويلة  حلول  لتقديم  مصر  بنك 

الشمول  سياسة  تطوير  خالل  من  المحرومة  الفئات  خدمة  مصر  بنك  يستهدف  كما  مؤقتة.  حلول 

المالية عن السيدات  ، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتخفيف األعباء  المالي 

للقرى  مصر  بنك  دعم  إلى  إضافًة  هذا  المجتمع.  وتنمية  الصحية  الرعاية  توفير  إلى  باإلضافة  المعيالت 

وذلك  الطبية،  والمراكز  المدارس  تطوير  مصر  بنك  يمول  كما  تحتية.  بنية  إلى  حاجة  غي  التي  الفقيرة 

اقتصادي  مردود  ذات  لهم  كريمة  حياة  توفير  بهدف  القرى  لسكان  األساسية  االحتياجات  تلبية  بهدف 

طريق  عن  مباشر  بشكل  المجتمعية  التنمية  برامج  تنفيذ   في  مصر  بنك  ويساهم  مثمر.  واجتماعي 

الحكومية  غير  المنظمات  مع  الشراكة  خالل  من  مباشر  غير  أو   » المجتمع  لتنمية  مصر  بنك  »مؤسسة 

التنمية. نحو  الموجهة  المدني  المجتمع  ومؤسسات 

رعاية المبادرات  الداعمة للقضايا 

احتياًجا  األكثر  بالقرى  الصغر  متناهية  المشروعات  تمويل  إلى  تهدف  ومبادرات  برامج  مصر  بنك  يرعى   

»مصر  المدني  المجتمع  مؤسسات  مع  بالتعاون  مصر،  بمحافظات  مع  بالتعاون  وذلك  مصر،  بمحافظات 

)النداء(. المتكاملة  للتنمية  المصرية  والمؤسسة  األورمان  وجمعية  الخير، 

تحت شعار »حق المواطن في حياة كريمة «، يتبنى بنك مصر نهج في العمل الخيري نابًعا من استراتيجيته 

وهدف وجوده ككيان مالي عمالق باعتباره أحد أعمدة االقتصاد الوطني.

الفئات  من  األسر  لمساعدة  للربح  الهادفة  غير  المنظمات  من  عدد  مع  بالتعاون  البنك  قام  ولهذا، 

المحرومة في إنشاء مشروعات مدرة للدخل.

في  مليون   600 إلى   2013 عام  في  جنيه  مليون   30 من  ملحوظة  بصورة  اإلنفاق  معدل  إجمالي  ارتفع  وقد 

أجل  من  التبرعات  وجمع  التطوعية  األنشطة  في  المشاركة  على  موظفيه  مصر  بنك  ويشجع    .2018

أنحاء مصر. اليتامي في كافة 

تنمية

المجتمع
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مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع:

يملك بنك مصر إرًثا ضخًما حافاًل بدعم المسئولية المجتمعية، وعلى هذا األساس، قام البنك بإنشاء مؤسسة 
بنك مصر لتنمية المجتمع كمؤسسة مستقلة غير هادفة للربح في عام 2007 ، لتتولى المساهمة في التنمية 

الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع وذلك في مجاالت:

التعليم والثقافة وتشغيل الشباب، والمشروعات االقتصادية، والصحة العامة والبيئة.

المؤسسة مسجلة بوزارة التضامن االجتماعي، وهي تدعم مشروعات التكافل االجتماعي األخرى من خالل 
العمل على تعزيز مساهمة المجتمع المدني في مشروعاتها لتوسيع نطاق أنشطتها المختلفة.

والجامعات  والمدارس،  العلمية  البحثية  المراكز  لمختلف  الدعم  تقديم  على  أيًضا  المؤسسة  وتعمل 
والمستشفيات العامة، كما قامت أيًضا بتمويل مجموعة من المشروعات االجتماعية سواء بشكل مباشر أو 

غير مباشر من خالل المنظمات الخاصة غير الهادفة للربح.

وتقبل المؤسسة التبرعات من داخل وخارج مصر ومن جميع األفراد الذين يرغبون في المشاركة في األعمال 
جميع  في  مصر  بنك  فروع  لدى  مفتوحة  خاصة  حسابات  في  التبرعات  إيداع  ويتم  التنمية،  وفرص  الخيرية 
أنحاء البالد، كما يمكن إرسالها إلى عنوان الفرع الرئيسي لبنك مصر: 153 شارع محمد فريد - برج بنك مصر - 

الدور 22 - القاهرة - جمهورية مصر العربية.

وانطالًقا من إيمان بنك مصر العميق بالدور الحيوي لمؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، حدد البنك مبلًغا 
سنوًيا من صافي أرباحه لتمويل أنشطة المؤسسة.

التنموية،  األعمال  من  العديد  في  بنشاط  المؤسسة  شاركت   ،  2017 عام  حتى   2008 عام  من  الفترة  وخالل 
التنمية  مجاالت  في  مختلفة  برامج  لتنفيذ  والجامعات  الحكومية  غير  المنظمات  من  عدد  مع  بالتنسيق 

االجتماعية، والصحة، والتعليم، وأنشطة بيئية فّعالة، وتنمية االقتصاد.

أهداف بنك مصر للتطوير:

تحقيق الرخاء االقتصادي

يلتزم بنك مصر بتطبيق منظومة الشمول 
قيمة  تحقيق  بهدف  لالقتصاد  المالي 
مضافة. ويتبنى بنك مصر نهًجا قائًما على 
مبدأ أن الحق في الحياة الكريمة مكفول 

لجميع المواطنين
دعم  على  بالتركيز  يقوم  النهج  وهذا 
لرفع  المجتمع  قطاعات  من  العديد 
الرفاهية  وتحقيق  المعيشة  مستويات 
بنك  ينظر  الصدد،  هذا  وفي  االجتماعية. 
الشمول  تنمية  إلى  االعتبار  بعين  مصر 
المشروعات  المشروعات  ودعم  المالي 

الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

دعم نظام تعليم شامل

بإنشاء  االلتزام  على  مصر  بنك  يحرص  
ومنح  شامل  تعليمي  لتوفيرنظام  قنوات 
مستوى  على  للحصول  متكافئة  فرص 
التعليم  فرص  وتعزيز  جيد،  تعليمي 

المستمر للجميع.

النهوض بحياة صحية

بتعزيز  االلتزام  على  مصر  بنك  يحرص  
وكبار  الشباب  من  لكل  الرياضي  النشاط 
السن من أجل حياة صحية. هذا إلى جانب 
مجموعة  على   بالقضاء  مصر  بنك  التزام 
العديد  ومواجهة  األمراض   من  عريضة 

القضايا الصحية المستعصية والناشئة.

توفير مساكن الئقة

بإتاحة  االلتزام  على  مصر  بنك  يحرص  
بتكلفة  المناسب  السكن  على  الحصول 

في متناول الجميع.

تقدير التراث الحضاري 

بحماية   االلتزام  على  مصر  بنك  يحرص  
قيمة  ذات  التراثية  المبان  على  والحفاظ 

تاريخية.

استدامة الرخاء االجتماعي

معيشة  مستوى  برفع  مصر  بنك  يلتزم 
الفئات الفقيرة والمحرومة.
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استدامة الرخاء 
االجتماعي

تنافسية  اقتصادية  منظومة  تحقيق  في  حيوًيا  دوًرا  مصر  لبنك  إن 
مضافة  قيمة  تحقيق  بهدف  المعرفة  على  قائمة  ومتوازنة  شاملة 
وتوفير فرص عمل مثمرة. منذ تأسيسه، يبذل بنك مصر جهوًدا لتطبيق 
دفع  جانب  إلى  هذا  المحلي.  المستوى  على  الريادي  البيئي  النظام 
ورؤية  أهداف  وتنفيذ  البالد  أنحاء  كافة  في  المستدامة  التنمية  عجلة 

الحكومة المصرية 2030.

القضاء  أجل  االجتماعي من  إطاًرا إلسهامه  بنك مصر  وضع 
على الفقر من خالل منظومة الشمول المالي. ويدرك البنك 
يهدف  ولذلك  الدخل،  إلى  االفتقار  مجرد  من  أكثر  الفقر  أن 
البنك  يعي  توفير سبل معيشة مستدامة. كما  إلى ضمان 
على  الحصول  وصعوبة  الجوع  في  معالمه  يتضح  الفقر  أن 
بعين  سبق   ما  إلى  النظر  مع  الصحية.  والرعاية  التعليم 
من  الفقر  على  القضاء  على  يعمل  مصر  بنك  فإن  االعتبار، 
خالل توفير سبل الحياة الكريمة لسكان العشوئيات والقرى 

الذين يعيشون تحت خط الفقر.

الشمول المالي 

تأثيره  ضوء  في  رئيسًيا  هدًفا  المالي  الشمول  في  مصر  بنك  يرى 
على تحقيق التنمية المستدامة القتصاد البالد، كما أنه يعد حجر 
إتاحة  إن  حيث  المستدامة،  التنمية  أهداف  تحقيق  في  الزاوية 
العديد  لتحقيق  رئيسي  عامل  يعد  أكبر  بصورة  المالية  الخدمات 
من أهداف التنمية المستدامة الـ 17. وبهذا الصدد، شارك بنك مصر 

بالعديد من المبادارات والمؤتمرات والبرامج، والتي تضم:

• األسبوع المالي العالمي

استمر بنك مصر في تنظيم جوالت وندوات خالل األسبوع 
بين  المالية  الثقافة  نشر  إلى  تهدف  والتي  العالمي،  المالي 

األطفال والشباب.

• اليوم العربى للشمول المالى

التثقيف  فى  البنوك  »دور  عنوان  تحت  ندوة  مصر  بنك  رعى 

البنك  شارك  كما  شمس.  عين  بجامعة  المالى«  والشمول 
في مبادرة حساب لكل مواطن، والتي من خاللها قام بنك 
قطاعات  كافة  من  لمواطنين  بنكية  حسابات  بفتح  مصر 
المجتمع  دون احتساب أي مصاريف إداريه أو حد أدنى لفتح 
المصروفات  من    %50 نسبة  خصم  غلى  إضافًة  الحساب 

السنوية للحساب البنكي.

• مؤتمر الشمول المالي:

قام بنك مصر برعاية مؤتمر الشمول المالي المنعقد بشرم 
االقتصادية  المؤتمرات  وأهم  أكبر  أحد  يعد  والذي  الشيخ، 

الدولية. 

• منتدى شباب العالم

يمثل تمكين الشباب جزء ال يتجزأ من خطة الدولة للتنمية. 
العام  العالم لهذا  رعاية منتدى شباب  البنك  تولى  ولذلك، 
20 مليون جنيه  بمبلغ  البنك  الشيخ، حيث ساهم  في شرم 

إلقامة المؤتمر.

• مؤتمر التنوع البيولوجي

 تولى البنك رعاية لمؤتمر األطراف الرابع عشر التفاقية األمم 
بشرم  انعقد  والذي   ،COP14 البيولوجي  للتنوع  المتحدة 
الشيخ  هذا العام. وكان المؤتمر يهدف إلى تكثيف الجهود 
الرامية إلى الحد من الخسائر على صعيد التنوع  البيولوجي 
وحماية األنظمة البيئية التي تضمن األمن المائي والغذائي 

والحفاظ على صحة المليارات من البشر.

• الشمول المالي للمرأة 

الدولية  التمويل  مؤسسة  مع  اتفاقية  مصر  بنك  وقع 
مصر  بنك  من  مقدمة  تمويالت  توفير  في  للمساهمة 
ضمن  سيدات  تمتلكها  التي  الشركات  من  أكبر  عدد  إلى 

محفظة البنك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

وينفذ المشروع في إطار برنامج »أبطال الخدمات المصرفية 
الشرق  منطقة  في  الدولية  التمويل  لمؤسسة  للنساء« 
األوسط وشمال أفريقيا وإحدى الجهات المانحة المدعومة 
من أمانة الدولة للشؤون االقتصادية في سويسرا وبرنامج 

الخدمات المصرفية العالمية للنساء.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
ومتناهية الصغر:

والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  بأهمية  مصر  بنك  يؤمن 
ومتناهية الصغر وإسهامها الفعال في تحقيق الرخاء االقتصادي 
تعود  عمل  فرص  المشروعات  من  الفئة  هذه  توفر  واالجتماعي. 
بالنفع على الطبقات الفقيرة من السيدات والشباب، مما يسهم 
هذا  الدخل،  مستوى  ورفع  الفقر  من  الحد  في  مباشر  بشكل 
قطاعي  على  المنزلية  للمشروعات  اإليجابي  األثر  إلى  إضافًة 

التعليم والصحة. 
الصغيرة  للمشروعات  مصرفية  خدمات  يتيح  البنك  فإن  ولهذا، 
والمتوسطة ومتناهية الصغر. هذا إلى جانب العديد من المبادرات 
من  القطاع  هذا  لدعم  مصر  بنك  بها  شارك  التي  والبروتكوالت 

المشروعات، وذلك من خالل:

• إتاحة فرص تدريبية عن ريادة األعمال 

والسيدات  الشباب  لتمكين  تدريبية  برامج  مصر  بنك  ينظم 
ريادة  ثقافة  خلق  في  واإلسهام  خاصة  مشروعات  إلنشاء 
األعمال من خالل إطار ملموس. كما يهدف البرنامج التدريبي 
في مساعدة رواد األعمال على تحقيق أقصى استفادة من 
رؤوس األعمال التي يتم استثمارها وتقليل حجم المخاطر.

• تعزيز روح ريادة األعمال:

في عام 2017، قام بنك مصر بإطالق حملة تجارية وتوعوية 
الرسالة  أن  كما  راجع«.  حرب  »طلعت  عنوان  تحت  متكاملة 
المعتادة،  أهدافها  تخطت  الحملة  هذه  إليها  تهدف  التي 
مشروعاتهم  لبدء  الشباب  تشجيع  إلى  تهدف  والتي 
والمساهمة  األقتصاد  لدعم  وذلك  والمتوسطة،  الصغيرة 
نسب  رفع  في  الحملة  نجحت  وقد  البالد.  تقدم  في 
فرص  وزيادة  األعمال  ريادة  قطاع  في  الشباب  مشاركة 
بنك  لجهود  وتقديًرا  الشرعية.  غير  الهجرة  ومحاربة  العمل 
مصر، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياًنا صحفًيا تشيد فيه 

بالدور البارز لبنك مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفي عام 2018، قرر البنك باالنتقال بتلك الحملة إلى مرحلة 
نجاًحا  حققت  والتي  تقدر«،  »أنت  حملة  بإطالق  جديدة 
البنك  نجاحات  سلسلة  إلى  لتضيف  رمضان،  في  ساحًقا 

لهذا العام.

المبادرات والبرامج لدعم  العديد من  البنك في  كما شارك 
وذلك  الصغر،  ومتناهية  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات 
والحكومية،  الدولية  المؤسسات  من  عدد  مع  بالتعاون 

والتي تضم:
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• جمعية الصناع المصريون

يهدف البرنامج إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
وتنمية الصادرات. وفي إطار مبادرة البنك المركزي المصري، 
المصريون  الصناع  جمعية  أعضاء  إلى  مصر  بنك  يقدم 

تمويالت بفائدة بسيطة متناقصة قيمتها 5% و%7. 

• وزارة التنمية المحلية )مشروعك(

شارك بنك مصر في برنامج »مشروعك« التابع لوزارة التنمية 
ومتناهية  الصغيرة  المشروعات  تمويل  بهدف  المحلية 
الصغر من خالل الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة 
على مستوى الجمهورية والبالغة 308 وحدة محلية وينتشر 
البنك في 238 وحدة محلية بنسبة 77% اعتبارًا من 2015/03/26، 
المشروعات  قروض  محفظة  عمالء  عدد  ارتفع  وقد  هذا 
 64,868 بـ  مقارنًة  عميل،   85,760 إلى   والمتوسطة  الصغيرة 

عميل في يونيو 2017، محقًقا زيادة قدرها %32.

• وزارة التجارة والصناعة  )مدينة الروبيكي الصناعية(

الصغيرة  المدابغ  أصحاب  دعم  إلى  البرنامج  هذا  يهدف 
كانوا  والذين  العيون،  مجرى  منطقة  في  والمتوسطة 
وانتشار  المرافق  أحوال  تدهور  بسبب  صعوبات  يواجهون 
المتكرر   واالنقطاع  الملوثات  نسبة  وارتفاع  القمامة  تالل 

لخدمات الغاز والكهرباء.

• شركة مدينة دمياط لألثاث )مدينة دمياط لألثاث(:

لألثاث  دمياط  مدينة  تطوير  دعم  إلى  البرنامج  هذا  يهدف 
صناعة  بمجال  والكتوسطة  الصغيرة  المشروعات  وكذلك 
من  أكثر  توفير  القومي  المشروع  هذا  ويستهدف  األثاث. 
25,000 فرصة عمل.  وقد قام بنك مصر بترتيب قرض بقيمة 
بروتكول  البنك  وقع  كما  المدينة.  لتطوير  جنيه  مليار    1.5

تعاون لتطوير وتحديث صناعة األثاث بمصر.

• نقابة صيادلة مصر

يهدف هذا البرنامج إلى دعم مشروعات قطاع الدواء. وانطالُقا 
تمويالت  بتوفير  مصر  بنك  يقوم  المركزي،  البنك  مبادرة  من 
الصحية،  الرعاية  على  الحصول  في  الحق  لدعم  للصيادلة  

وذلك من خالل منح قروض بفائدة بسيطة قيمتها %5.

• جنرال إلكتريك للرعاية الصحية لشمال شرق أفريقيا 

للمستشفيات  تمويالت  توفير  البرنامج  هذا  يستهدف 
شركة  من  حديثة  طبية  معدات  لشراء  الطبيى  والعيادات 
جنرال إليكتريك. كما يقوم بنك مصر بتقديم حلول تمويل 
على  الناشئة  والمستشفيات  العيادات  تساعد  مبتكرة 
تطوير وتوسيع أعمالها، وبالتالي توفير رعاية صحية أفضل 

لعدد أكبر من المرضى في جميع أنحاء مصر.

• شركة » بيتي«- مصر

مع  عقود  وقعوا  الذين  للشباب  تمويل  البرنامج  يقدم 
مبرد  بصندوق  نقل  نصف  سيارة  لشراء  مصر  بيتي  شركة 
يقدم  حيث  المصري،  المركزي  البنك  مبادرة  مظلة  تحت 

بنك مصر خطط  لتمويل المشروعات بنسبة فائدة )%5(.

• مؤسسة مصر الخير

قدم بنك مصر الدعم لصغار الحرفيين والسيدات المعيالت 
مزار  وبني  مغاغة  وهي:  المنيا،  بمحافظة  مدن  أربعة  في 
تمويل  بتخصيص  مصر  بنك  قام  وقد  والعدوة.  وملوي 
 50 تمويل  خالل  من  القرى  لتطوير  جنيه  مليون   18 بقيمة 
مشروع متناهي الصغر و300 مشروع لسيدات معيالت و500 
صوبة زراعية، باإلضافة إلى استصالح 200 فدان وتنشيط عمل 

جمعيتين تعاونيتين زراعيتين. 

كما مول بنك مصر برامج التدريب المهني لـ 300 فرد، وتدريب 
150 آخرين تدريًبا فندقًيا. 

• جمعية األورمان:

التمويلية  الفرص  من  أكبر  عدد  لتوفير  مصر  بنك  سعى 
لسكان محافظة المنيا، وتحديًدا بأربع قرى، وهي: أشروبة، 
مصر  بنك  قدم  وقد  والسوبي.   الحطب،  وابجاج  وأباظة، 
لسكان  المعيشة  مستوى  تحسين  بهدف  التمويالت  تلك 
بنحو  أولية  تمويالت  بتوفير  مصر  بنك  قام  ولهذا،  القرى. 
 21,000 بقيمة  ميسرة   قروض  إلى  باإلضافة  جنيه،  ماليين   4

جنيه مصري لكل مستفيد.

• المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة )النداء(:

لعقد  مصري  جنيه  مليون   3.244 نحو  مصر  بنك  خصص 
ورش تدريبية عن حرفتي الكليم والنحاس بمحافظة قنا، 
الشيخ  وقرية  الجزايرية،  وقرية  المعنا،  قرية   : في  وتحديًدا 

عيسى.

تمويالت  المجتمع   لتنمية  مصر  بنك  مؤسسة   قدمت 
إلنشاء مشروعات حرفية في إطار مبادرة »صنع في مصر«، 
للربح  الهادفة  غير  المنظمات  من  عدد  مع  تعاونت  كما 
واألماكن  الريفية  المناطق  في  الدخل  محدودي  لدعم 

النائية بمصر.

• جمعية مصر المحروسة بلدي

و  وأصفون  طفني  في  القرى   سكان  إلى  خدمات  تقديم 
الغريرة - مركز اسنا، االقصر:

على  شاب   30 وتدريب  النجارة  عن  عمل  ورشتي  تقديم   -
دعًما  تلقوا  المتدربين  من   10 بينهم  من   ، النجارة  اعمال 

لتنفيذ المشروعات الخاصة بهم.

- تنفيذ 198 مشروع لتربية الماشية والماعز والدواجن.

للشباب  اقتصادي  مشروع   150 تنفيذ  وتمويل  تدريب   -
والسيدات فى شكل مشروعات فردية او تضامنية

وتربية  الحديثة  الزراعة  أساليب  عن  مزارع   150 توعية   -
الماشية واالرشاد الزراعى

ببذور  بدعمهم  مزارع   40 لـ  المعيشة  مستوى  تحسين   -
سالالت البلح البرحى

وعرب  السالم  ودار  البساتين  حي  لسكان  خدمات  تقديم 
المعادي بمحافظة القاهرة:

- تنظيم ورش عمل للخياطة

- تقديم دورات حاسب آلي

مشروعات  تأسيس  على  السيدات  من  العديد  مساعدة   -
خاصة بهن

بمحافظة  منوف  مدينة  سكان  إلى  خدمات  تقديم 
المنوفية

- تنفيذ مشروعات لتربية الماشية لـ98 أسرة

المحمول  - تنفيذ دورة تدريبة للشباب على صيانة أجهزة 
والدش

كوم  مركز   - العدوة  قرية  سكان  إلى  خدمات  تقديم   -
أمبو بمحافظة أسوان

- تقديم تمويالت لعدد 6 مزارع وتوفير شتالت النخيل

القرى  سكان  من  فرد   35 إلى  الفني  الدعم  تقديم   -
إلنشاء مشروعاتهم

- تحسين مستوى معيشة 200 فرد من سكان القرى
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• جمعية الصعيد للتربية والتنمية

تقديم خدمات لسكان  قرى الهماص والحريزات والزوك 

- تقديم تدريبات حرفية في مجاالت المشغوالت اليدوية 
والنول و الخياطة وتصميم اإلكسسوارات 

- تنفيذ مشروعات صغيرة لعدد 132 مستفيد

- تنفيذ مشروعات صغيرة لـ 90 اسرة

- تنفيذ برامج تدريبات حرفية

• جمعية عمر بن عبد العزيز الخيرية

من  المحرومة  للفئات  اقتصادي  375مشروع  تنفيذ    -
الشباب واألسر

- تنفيذ ورش عمل لتدريب  20 فتاة على الخياطة 

- تنفيذ ورش عمل لتدريب  20 شباب على االعمال الكهرباء

• جمعية الفيوم للتنمية والزراعات العضوية “فاودا«

ومنشية  ودمشقين  هوارة  قرى   لسكان   خدمات  تقديم 
ديمود في محافظة الفيوم:

- تنفيذ مشروعات لتربية الماشية لـ284 أسرة

الطبقات  من  أسرة   20 لـ  حيوي  غاز  وحدة   20 إنشاء   -
والفقيرة المتوسطة 

- تدريب وتطوير  مهارات 150 فرد وتوفير فرص عمل لنسبة 
75٪  من المتدربين

المشغوالت  على  سيدة   200 لتدريب  عمل  ورش  تنظيم   -
اليدوية

التدريب  برنامج  اجتزن  الالتي  من  متدربة   20 أختيار    -
األساسي  ليحصلن على تدريب إضافي على أيدي مدربين 

محترفين  في سوق العمل

• جامعة بنها

تقديم خدمات  ألهالي قرى ميت كنانه  ومشتهر والمنزلة  
القليوبية  بمحافظة  طوخ  بمركز  وقرقشندة  وترسا 

بالتعاون مع  كلية زراعة :

- تطوير تربية وإنتاج األرانب المحسنة وراثيا

إلنشاء  خريج   890 إلى  والدعم  التدريب  تقديم   -
الخاصة مشروعاتهم 

ارانب  - تسليم المتدربين بطاريات االرانب وعدد )3 امهات 
وذكر( والعلف الالزم لبداية التغذية

القليوبية  بمحافظة  طوخ  مركز  ألهالي  خدمات   تقديم 
بالتعاون مع  كلية الطب البيطرى:

عالية  وراثية  تراكيب  ونشر  الحيوانية  بالثروة  النهوض   -
االنتاجية لألبقار والجاموس  من خالل:

- عمل خريطة مرضية لألبقار والجاموس والمسح الشامل 
ضد االمراض التناسلية

- تنفيذ برنامج التلقيح االصطناعى

- زيادة وعى الفالح بأهمية النهوض بالثروة الحيوانية

- تقديم خدمات  ألهالي مركز طوخ بمحافظة القليوبية 
الزراعة  وكلية  البيطرى  الطب  كلية  مع   بالتعاون  المنفذ 

لطائر السمان 

على  مربيين  كصغار  والفتيات  الشباب  من   100 تدريب   -
اكتساب مهارات تربية وانتاج السمان

القيمة  من   ٪  65 بنسبة  والفتيات  الشباب  من   100 دعم   -
االعالف(   - البطاريات   - )السمان  للمشروع  الرأسمالية 

وتوفير الرعاية البيطرية خالل اشهر المشروع

- نشر تراكيب وراثية عالية من السمان في الريف وتحويلها 
لقرى منتجة للحوم البيضاء بأسعار تناسب المستهلك

• رابطة المرأة العربية

بمحافظة  عامر  بيشة  قرية  لسكان  خدمات  تقديم 
الشرقية:

اليدوية  الحرف  لتعليم  ومشغل  عمل  ورش  تنظيم   -
والخياطة للسيدات المعيالت

الحاسب  مهارات  على  للشباب  تدريبية  دورات  تقديم   -
اآللي

• جمعية نهوض وتنمية المرأة

القديمة-  -مصر  غراب  بكوم  لسكان  خدمات  تقديم 
القاهرة محافظة 

- تنظيم ورش لألعمال الحرفية لعدد 100 شاب

تلقين  ممن  أبنائها  سيدة/   100 لعدد  عمل  فرص  توفير   -
التدريب الحرفي

نقادة  ومركز  الجيزة  محافظة  لسكان  خدمات  تقديم 
بمحافظة قنا

- تنظيم ورش لألعمال الحرفية لعدد 75 سيدة

كمصدر  الحرفية  األعمال  بأهمية  الوعي  مستوى  -رفع 
دخل مستدام

نقادة   ومركز  الجيزة  بمحافظة  البطالة  محاربة   -
بمحافظة قنا، إلى جانب تركيز االهتمام على دعم األسر 

التي تعيلها النساء

- تدريب سيدات ليصبحوا مدربات بالمستقبل

- تقديم خطط تمويلية للمتدربات بصفة دورية

- مساعدة المتدربات على استكمال األوراق الرسمية

• جمعية جنات الخلود الخيرية

ورش  لتجهيز  التمويل  بتقديم  مصر  بنك  مؤسسة  قامت 
تدريبة حرفية لمنطقة الدويقة بمحافظة القاهرة لتدريب 
300 على بعض المنتجات الحرفية )المالبس والمفروشات-
والهدايا(  والمدرسية-الحرف  الجلدية  الشنط  اعمال 
اإليجابية  التربية  عن  عمل  ورش  تنظيم  الى  باإلضافة 
امهات  من  ام   50 سلوك  تعديل  برامج  على  واإلشراف 

الدويقة.

- غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية

- تقديم خدمات لسكان قرية جراجوس  بمحافظة قنا

- تنظيم ورش عمل عن صناعتي الخزف والفخار

- دعم تصدير المشغوالت اليدوية من الخزف والفخار

- تجهيز ورشتي عمل لصناعة الخزف
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تطوير منظومة شاملة 
للتعليم

يولي بنك مصر اهتماًما بتمويل المبادرات الخاصة بقطاع  التعليم، بدًءا 
عن  فضاًل  البالغين،  تعليم  إلى  ووصواًل  األساسي  التعليم  مرحلة  من 
تركيز االهتمام على دعم األفراد ممن يعانون من صعوبات التعلم أو 
إيجاًبا على  التأثير  إلى  بإعاقات جسدية. وتهدف تلك الجهود  مصابون 

الترابط المجتمعي، وتحديًدا التنمية المجتمعية المستدامة.

ساهم البنك في دعم عدد من المشروعات، والتي تضم:

االحتياجات  ذوي  لمدارس  األول  العربي  المؤتمر   •

الخاصة 

الخاص  اليدوية  الحرف  معرض  برعاية  مصر  بنك  قام 

والدول  مصر  في  الخاصة  االحتياجات  ذوي  باألطفال 

المشاركة. العربية 

• مؤسسة »التعليم أوال«

معلم   4000 تدريب  مشروع  تمويل  في  مصر  بنك  ساهم 

رياضيات في 721 مدرسة رسمية للغات )التجريبية ( بجميع 

محافظات مصر.

• مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا 

مصري  جنيه  مليون   25 مبلغ  بتخصيص  مصر  بنك  قام 

لتطوير مبنى للخدمات الطالبية.

كل  تفعيل  عن  المسئول  المكان  عو  الجديد  المبنى  ويعد 

المبنى طفرة حقيقية فيما  الدراسات االستراتيجية؛ ويمثل 

الطلبة  ارشاد  خالل  من  والتدريب  المهني  باإلرشاد  يتعلق 

االكاديمية.  رحلتهم  اختيار  في  ودعمهم  العمل  لسوق 

هذا باإلضافة إلى توفير منح تدريبيبة داخل مصر وخارجها. 

الطالب  من  العديد  بوابة  بمثابة  الجديد  المبنى  ويعد 

قطاع  بين  الصدع  رأب  في  يساهم  بما  العمل،  سوق  إلى 

التعليم وسوق العمل.  فضاًل عن وجود وحدة خاصة داخل 

المبنى يطلق عليها الشراكات وتطوير األعمال؛ وهي وحدة 

هدفها دعم وتطوير المجتمع من خالل توفير استشارات 

للشركات وحلول لتحديات قطاع الصناعة.

للعلوم  زويل  لمدينة  مصر  بنك  دعم  ويأتي  هذا 
العلم  أهمية  بمدى  إيمانه  من  انطالقا  والتكنولوجيا، 
عليها  تقوم  التي  المحاور  أهم  من  كونهما  والتعلم؛ 
خالل  المدينة  ساهمت  حيث  المجتمعات؛  وحضارة  تقدم 
الفترة السابقة بعدد 750 بحث دولي في الدوريات العلمية 

الخارجية وعدد  12 براءة اختراع.

• وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري

جنيه   مليون   200 بقيمة  تمويل  تقديم  في  مصر  بنك  شارك 
على مدار عامين لدعم البرامج الدراسية والتدريبية الهادفة 

إلى رفع مستوى كفاءة القطاع اإلداري للحكومة.

• وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مليون   300 بقيمة  تمويل  تخصيص  في  مصر  بنك  ساهم 
جنيه سنوًيا لدعم بعثات بحثية وعلمية

• مؤسسة دار المعارف

قام بنك مصر بالتعاون مع مؤسسة دار المعارف للطباعة 
المدارس  أطفال  بين  القراءة  ثقافة  تعزيز  بهدف  والنشر 
قصص  منحهم  خالل  من  الثقافية  مداركهم  وتوسيع 

وكتب. 

• إنجاز مصر

تهدف  والتي  »صنعتي«،  مبادرة  برعاية  مصر  بنك  قام   

على  وبناًءا  الشباب.  األعمال  رواد  من  جديد  جيل  خلق  إلى 
اتفاقية التعاون التي تم توقيعها مع مؤسسة إنجاز مصر، 
قام المدربين المتطوعين بالمؤسسة بتدريب العديد طالب 
مشروعاتهم  إنشاء  كيفية  على  الفني  التعليم  مدارس 

الخاصة.

المجتمع  مع عدد من  لتنمية  بنك مصر  تعاونت مؤسسة 
التعليم  جودة  تحسين  في  للربح  الهادفة  غير  المنظمات 

في القرى الفقيرة واألماكن النائية بمصر:

• جمعية مصر المحروسة بلدى

وطفنيس  صفون  قرى  لسكان  خدمات  تقديم   -
والغريرة بمركز اسنا في محافظة األقصر:

دراسيًا  للمتعثرين  فصل   55 وإعداد  معلم   150 تدريب 
ليستفيد من الفصول حوالي 730 طفل سنويًا

- تجهيز وتأسيس 35  فصل رياض اطفال وتوفير الخامات 
والمستلزمات الدراسية الالزمة
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- إنشاء وتطوير 3 مدارس ابتدائية )مدرسة اصفون االبتدائية 
الحديثة ومدرسة ساحل الطومية( بما يتضمنه من اعمال 
رياض  وفصول  األلى  للحاسب  معامل  وتجهيز  انشائية 
االطفال(. هذا إلى جانب بناء وتجهيز فصلين بمدرسة نجع 

محمد عامر االبتدائية 

- تطوير مكتبة ثقافية ومركز معلومات

- تقديم خدمات لسكان مركز منوف بمحافظة المنوفية:

- تطوير مدرسة العامرة االعدادية 

- تنفيذ برامج تدريب لمعلمات رياض االطفال

من  16فصل  لعدد  التحتية  للبنية  شامل  وتطوير  تجهبز   -
اجهزة  وتوفير  الحكومية  بالمدارس  االطفال  رياض  فصول 
المدارس  من  بالعديد  ألعاب  مناطق  وإنشاء  الى  حاسب 

الحكومية.

ومعسكر  ثقافية  ومسابقات  طالبية  مبادرات  دعم   -
لألطفال

- تقديم خدمات لسكان قرية العدوة بمحافظة أسوان

- تنفيذ اعمال الترميم لمدرسة ابتدائية

- تجهيز 8  فصول لرياض االطفال 

- دعم 200 تلميذ من المعرضين للتسرب من التعليم بدفع 
المصروفات الدراسية وتوفير الزي المدرسي لعدد منهم

البساتين- دار السالم-عرب  تقديم خدمات لسكان منارة 
المعادي:

- فتح فصول تقوية لطالب المرحلة االبتدائية واالعدادية 

- فتح فصول محو أمية لألمهات المعيالت

- فتح فصول للمتعثرين دراسًيا 

- تنفيذ عدد من االنشطة التعليمية والتربوية

• جمعية الصعيد للتربية والتنمية

والحريزات  والهماص  الزوك  قرى  لسكان  خدمات  تقديم 
بمحافظة سوهاج:

االمية  محو  وفصول  تحصيليا  للضعاف  فصول  فتح   -
والمدرسة الموازية للمتسربين من التعليم

- تفعيل االنشطة المدرسية لعدد 5 مدارس يستفيد منها 
حوالي 500 طفل سنويا

- عقد دورات تعليم اللغة االنجليزية ودورة تعليم الخياطة 
بالمركز االستكشافي لطالبات المدرسة االعدادية

- تأثيث فصول رياض االطفال بالمدارس الحكومية

- صيانة وترميم منشآت للتعليم األساسي

للغير  دراسية  ومنح  تحصيليًا  للضعاف  فصول  توفير   -
قادرين

- تأثيث معامل للحاسب اآللي وتحسين المالعب بمدرستين 
حكوميتين

- تنظيم فصول محو األمية

- تقديم برامج تدريبية للمدرسين

• جمعية عمر بن عبد العزيز الخيرية

- إنشاء 5 قاعات رياض اطفال بالمدارس الحكومية 

- تطوير البنية التحتية لعدد 33 مدرسة ابتدائية حكومية

حكومية  مدارس   5 بعدد  آلى  حاسب  معامل   5 تجهيز   -
وتدريب 100 معلم على استخدام الحاسب اآللي في التدريس

خالل  من  تحصيليا  للضعاف  التحصيلي  المستوى  رفع   -
نشاط فصول التقوية بعدد 10 مدارس ابتدائي وأعدادي

مشروعات  تنفيذ  على  الصناعية  المدارس  طلبة  تدريب   -
انتاجية في مجال المصنوعات الخشبية

• رابطة المرأة العربية

بمحافظة  عامر  بيشة  قرية  لسكان  خدمات  تقديم 
الشرقية

- دعم فصول محو أمية للمرأة المعيلة

والجامعات  المدارس  لطلبة  معسكرات   3 تنظيم   -
والعمل  المجتمعية  المشاركة  مفهوم  عن  لتدريبهم 

الجماعي

• جمعية نهوض وتنمية المرأة

 – القديمة  بمصر  غراب  كوم  لسكان  خدمات  تقديم 
محافظة القاهرة:

- محو أمية عدد 80 شاب

- إعادة إدراج 100 تلميذ معرض للتسرب من التعليم« من أبناء 
السيدات المعيالت في المدارس 

• جمعية جنات الخلود الخيرية

بمحافظة  الدويقة  منطقة  لسكان  خدمات  تقديم 
القاهرة:

- توفير االدوات واالحتياجات المدرسية لعدد 100 طالب

- فتح فصول لتنمية مهارات طالب المدارس

- فتح فصلين لمحو أمية السيدات المعيالت



تقرير االستدامة السنوي 2017 / 2018 142143 تقرير االستدامة السنوي 2017 / 2018

دعم حياة صحية أفضل

تماشًيا مع جهود الحكومة لضمان حياة صحية أفضل للمصريين، قام 
خدمات  من  أكبر  قدر  لتوفير  الهادفة  المبادرات  من  عدد  بدعم  بنك 

الرعاية الصحية والمشاركة في األنشطة الرياضية.

إتاحة الرعاية الصحية على نطاق أكبر

األوضاع  لتحسين  الطبية  خدمات  توفير  إلى   البنك  يهدف 

التغطية  وحمالت  المبكر  التدخل  خالل  من  الصحية 

بهدف  الهيئات  من  عدد  مع  البنك  تعاون  وقد  الوقائية. 

توفير الرعاية الصحية لجميع المصريين، أال وهي: 

• جمعية األورمان الخيرية

ساهم بنك مصر بمبلغ 300 مليون جنيه الستكمال المرحلة 

الثالثة من مستشفى شفاء األورمان بهدف تخفيف األعباء 

المادية والمعنوية على المرضى و أقاربهم الذين يضطرون 

إلى السفر لمسافات طويلة إلى القاهرة لتلقي العالج.

• مؤسسة مجدي يعقوب للقلب

لعالج  جنيه  مليون   5 بمبلغ  العام  هذا  مصر  بنك  ساهم 

للمؤسسة  قوًيا  داعًما  مصر  بنك  وظل  الحرجة.  الحاالت 

منذ إنشاءها في عام 2013.

• برنامج نور الحياة

قام بنك مصر بدعم مبادرة نور الحياة من خالل تخصيص 

بتوفير  االبصار  فقدان  لمكافحة  جنيه  مليون   80 مبلغ 

يزيد  ما  واجراء  مواطن  مليون   2 لحوالي  الطبية  النظارات 

عن 200 ألف تدخل جراحي مع العالج والمتابعة.

التبرعات  من  بالعديد  البنك  ساهم  الماضي،  العام  وخالل 

لدعم األبحاث الطبية في أمراض الدم والقلب، إلى جانب 

توفير عالج للمرضى وشراء المعدات الطبية المطلوبة.

• مستشفيات جامعة المنصورة

األبحاث  لتطوير  جنيه  مليون   6 بمبلغ  مصر   بنك  ساهم 

الطبية بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية حول عالجات 

أمراض السكر وعالج مرض السكر بالخاليا الجذعية.

• مستشفيات جامعة القاهرة

الحملة  لتمويل  جنيه  مليون   10 بقيمة  تبرع  مصر  بنك  قدم 

دور  لها  والتي  العيني،  القصر  لمستشفيات  اإلعالنية 
أساسي في توفير خدمات الرعاية الصحية بالمجان لكافة 

المواطنين بكافة أنحاء جمهوية مصر العربية.

• الجمعية المصرية لصحة المرأة

يعتبر الفقر أحد أهم العوائق لتحقيق نتائج صحية إيجابية 
للرجل والمرأة على حٍد سواء،

إال أنه يشكل عبء أكبر على حساب صحة المرأة والفتيات 
نتيجة لعدة عوامل منها على

سبيل المثال: الممارسات الغذائية الخاطئة )سوء التغذية( 
واستخدام زيوت طبخ ضارة

لصحة  المصرية  الجمعية  مصر  بنك  دعم  لذا  بالصحة، 
المرأة بمبلغ 250,000 جنيه مصري.

مع  بالتعاون  المجتمع  لتنمية  مصر  بنك  مؤسسة  قامت 
الرعاية  لتحسين  للربح  الهادفة  غير  المنظمات  من  عدد 

الصحية في القرى الفقيرة والمناطق النائية بمصر:

• جمعية مصر المحروسة بلدى

سكان  لخدمة  الطبية  القوافل  بتمويل  المؤسسة  قامت 

االقصر.  محافظة   – اسنا  بمركز  وأصفون  طفنيس  قريتى 

الطبى  حرب  طلعت  مركز  بتجهيز  المؤسسة  قامت  كما 

مريض   300 إلى  الطبية  الخدمة  تقديم  بهدف  المتخصص 

شهرًيا. ويضم المركز عيادات طبية متخصصة في أمراض 

وطب  القلب  وأمراض  الباطني   والطب  والتوليد  النساء 

األطفال والجراحة والمسالك البولية.

الوعي  مستوى  رفع  المؤسسة  جهود  إلى  باإلضافة  هذا 

من  للحماية  الجيدة  األساليب  بشأن  القرى  سكان  لدى 

الحرائق في قرية العدوة بمحافظة أسوان. 

الطبية  الفحوصات  تمويل  في  أيًضا  المؤسسة  وساهمت 

المؤسسة  قامت  كما  العدوة.  بقرية  والعالج  والتشخيص 

الغريرة  القوافل الطبية بقرية  بالمساهمة في توفير  أيًضا 

قيام  عن  فضاًل  هذا  األقصر.  بمحافظة  أسنا  مركز  في 
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الطالب  على  الدوري  الكشف  حمالت  بتمويل  المؤسسة 

ندوات  وتنظيم  المزمنة  لألمراض  العالج  وتوفير  االيتام 

المعادي  وعرب  السالم  بدار  البساتين  بمنارة  صحية  توعية 

في محافظة القاهرة.

• جمعية الصعيد للتربية والتنمية

- ساهمت مؤسسة بنك مصر في تمويل القوافل الطبية 

سكان  لخدمة  طبي  بمستوصف  القرية  مركز  وتجهيز 

قامت  كما  سوهاج.  بمحافظة  والحريزات  الهماص  قريتى 

المؤسسة أيًضا بتنظيم القوافل الطبية وتطوير الوحدات 

بالمنشأة  الغربية  الزوك  قرية  أهالي  لخدمة  الطبية 

بمحافظة سوهاج.

• جمعية عمر بن عبد العزيز

لرفع  والندوات  الطبية  القوافل  تمويل  المؤسسة  تولت 

ساهمت  كما  شيوًعا.  األكثر  الصحية  القضايا  بشأن  الوعي 

أيًضا في تجهيز المركز الطبي، والذي يضم عيادات األمراض 

الجلدية ، وجراحة العظام ، وطب األطفال وكذلك معمل 

األشعة السينية وخدمات فحص الدم.

• جمعية الفيوم لتنمية الزراعات العضوية

وندوات  طبية  قوافل   10 تمويل  في  المؤسسة  ساهمت   -

طبية لخدمة سكان قرية هوارة بمحافظة الفيوم.

• رابطة المرأة العربية

بمحافظة  عامر  بيشة  قرية  لسكان  خدمات  تقديم 

الشرقية:

الصحية  المشاكل  حول  التوعية  لرفع  ندوات  تنظيم   -

الشائعة والناجمة عن العادات االجتماعية السلبية

- تنظيم قوافل طبية بالتعاون مع وزارة الصحة

- استخراج 300 بطاقة رقم القومي للسيدات

• جمعية نهوض وتنمية المرأة 

عن  القرى  سكان  الوعي  رفع  في  المؤسسة  تساهم 

الموضوعات  مثل  تهمهم  التي  والقضايا  الموضوعات 

كل  في  القانونية  بحقوقهم  وتوعيتهم  الثقافية  البيئية، 

محافظة  في  القديمة   مصر  بمنطقة  غراب  كوم  من 

القاهرة ومحافظة الجيزة ومركز نقادة بمحافظة قنا.

بمحافظة  الدويقة  منطقة  لسكان  خدمات  تقديم 

القاهرة:

وعالج  وملبس  مأكل  من  االساسية  االحتياجات  توفير   -

لعدد 50 اسرة بالدويقة

- توفير الرعاية الصحية الشاملة لعدد 50 اسرة

- دعم الوحدات الطبية بالمستشفيات العامة والجامعية 

في  المجتمع  لتنمية  مصر  بنك  مؤسسة  ساهمت   -

والجامعية.  العامة  بالمستشفيات  طبية  وحدة   38 تطوير 

جنيه  مليون   35.5 بمبلغ  المؤسسة  ساهمت  وقد 

الطبية  الوحدات  من  بالعديد  الطبية  المعدات  لتوفير 

بالمستشفيات الجامعية والحكومية في عدة محافظات 

خالل العام المالي 2018/2017.

اإلسهاماسم المستشفى 

توريد جهازي  كبسوالت تعقيم غرف العملياتمعهد جنوب مصر لألورام - جامعة أسيوط

توريد المعدات الطبيةمستشفيات محافظة أسوان 

الزقازيق تطوير عدد من الوحدات:مستشفيات جامعة 
وحدة مناظير و جراحات االنف و االذن

وحدة الرعاية المركزة لألطفال
وحدة الكشف المبكر عن السرطان

وحدة أمراض القلب
قسم الحوادث والطوارئ

تطوير وحدة األطفال المبتسرين وحديثي الوالدةمستشفى جامعة قنا - جامعة جنوب الوادي 

توريد معدات طبية لقسم األشعة التشخيصيةكلية الطب - جامعة القاهرة 

توريد 10 معدات وكراسي  لقسم الغسيل الكلوي مستشفى جامعة أسيوط

PCR و مراقبة الفعالية العالجية مركز أورام المنيا توريد جهاز متطور إلجراء تحليل 
لألدوية

تجهيز غرفتي عملياتمستشفى الفيوم العام 

المركزي توريد جهاز تنفس صناعي مستشفى المحمودية 

توريد جهاز أشعة سينية محمولالمركز القومى لالبحاث الحساسيه والصدر

توريد جهاز قياس تنفس/ مقياس التنفسوحدة التأهيل - جامعة القاهرة .

تغطية تكاليف قسم التمريض للعام الرابع على التوالي وحدة العناية المركزة - مستشفى الجراحة بجامعة عين شمس

تغطية تكاليف قسم التمريض للعام الرابع على التواليوحدة العناية المركزة - مستشفى أبو الريش اليابانى لألطفال

ويعرض الجدول التالي إسهامات المؤسسة خالل العام الماضي.
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دعم برامج الرعابة الصحية

• مشروع حق االبصار للجميع ومكافحة العمى

للعام الرابع على التوالي، استمرت مؤسسة بنك مصر لتنمية 
المجتمع في دعمها لمشروع حق االبصار للجميع ومكافحة 
وقد  الجامعي.  الفيوم  مستشفى  مع  بالتعاون  العمى  
تكاليف  لتغطية   525,000 بقيمة  دعًما  المؤسسة  قدمت 

الجراحة والعالج لعدد من المرضى غير القادرين.

• مؤسسة أهل مصر للتنمية

للعام الثاني على التوالي، استمرت مؤسسة بنك مصر لتنمية 
المجتمع في دعمها لمؤسسة أهل مصر للتنمية لعالج ضحايا 
الحوادث والحروق من خالل التبرع بمبلغ 300,000 جنيه لتغطية 

تكاليف الجراحات والعالج للمرضى من الفئات المحرومة. 

مستشفى أبو الريش اليابانى لألطفال

تكاليف  لتغطية   495,000 بقيمة   تبرًعا  المؤسسة  قدمت 
الجراحات بمستشفى أبو الريش اليابانى لألطفال. 

مشروع جراحات العيون

شاركت  الروتارية،  لألندية  النوعي  االتحاد  مع  بالتعاون 
المؤسسة في تغطية تكاليف جراحات العيون.

)فيروس  الوبائي  الكبدي  توعية ومكافحة االلتهاب  برنامج 
سي(

حول  الوعي  مستوى  للرفع  المبذولة  الجهود  ظل  في 
المؤسسة  عقدت  للبيئة،  والصديقة  الصحية  السلوكيات 

لألسر  سي  فيروس  مكافحة  عن  التوعوية  الندوات  من  عدد 
بمحافظتي فيوم وأسوان.

الوبائي  الكبدي  االلتهاب  لعالج  القومي  بالبرنامج   •
)فيروس سي(

لعالج  القومي  البرنامج  لدعم  المؤسسة  جهود  استمرت 
المؤسسة  قدمت  وقد  مصر.  في  الوبائي  الكبدي  االلتهاب 
فئة  من  للمرضى  العالج  تكاليف  لتغطية  جنيه   300,000 مبلغ 
محدودي الدخل، وذلك بالتعاون مع المعهد القومي للكبد 

و الجهاز الهضمي واألمراض المعدية.

• القوافل الطبية

قامت مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع برعاية بمحافظتي 
بني سويف والفيوم، وذلك بالتعاون مع كلية الطب بجامعة 
الفحص  خدمات  الطبية  القوافل  وفرت  وقد  شمس.  عين 
الطبي والعالج وإحالة المرضى الذين بحاجة إلى إجراء عمليات 

جراحية إلى المستشفيات.

• برنامج التوعية الصحية

حمالت  برعاية  المجتمع  لتنمية  مصر  بنك  مؤسسة  قامت 
التوعية بالمدارس حول الكشف المبكر وعالج االمراض السارية 

بين اطفال المدارس. 

• برنامج العالج الطبيعي

إلعادة  الطبيعي  العالج  جلسات  بتكاليف  المؤسسة  تكفلت 
ذوى  األطفال  رعاية  مركز  في  المعاقيين  األطفال  تأهيل 
للطفولة  العليا  الدراسات  لمعهد  التابع  الخاصة،  االحتياجات 

بجامعة عين شمس.

تشجيع النشاط  الرياضي

البدنية  اللياقة   بأهمية  مصر  بنك  إيمان  من  انطالًقا 
إتاحة  وعدم  الصحة.  على  والفعال  اإليجابي  وتأثيرها 
البدنية  األنشطة  لممارسة  المواطنيين  ألغلبية  الفرصة 
ال  أيًضا  ولكن  الترفيه  في  الحق  من  فقط  يحرمهم  ال 
تبني  الرياضة  إن  صحتهم.  لتحسين  الفرصة  لهم  يتيح 
مجتمعات أقوى وأكثر صحة ونشاًطا، وذلك ألن الرياضة 
بما  الرفاهية،  وتحقيق  أفضل  صحي  مستوى  تكفل 
يحقق أسلوب صحي وإيجابي لألطفال والشباب ويدفع 
عجلة الشمول وتشجيع السياحة والمساهمة في دعم 

االقتصاد ككل.

وقد شارك البنك في عدد من المبادرات لتعزيز ثقافة الرياضة، 
أال وهي:

• صندوق الرياضة المصري

صندوق  أول  المصري،  الرياضة  صندوق  بإطالق  مصر  بنك  قام 
إدارة  وتتولى  المصرية،  الرياضة  نهضة  لدعم  خيري،  استثمار 
الصندوق  ويهدف  مصر.  بلتون-  مصر  شركة  الصندوق  هذا 
مصري  شاب   70 إلى  البرنامج  هذا  من  المستفيدين  لوصول 

خالل الثالث سنوات األولي من اطالقه.

• دعم مراكز الشباب

تمويل  خالل  من  الشباب  لمراكز  الدعم  مصر  بنك  يقدم 
األنشطة  استمرارية  وضمان  المراكز  هذه  إنشاء  تكاليف 
تطوير  في  الممنوحة   التمويالت  تساهم  كما  بها.  المقدمة 

المنشآت أو توفير المعدات المطلوبة.

من  عدد  مع  المجتمع  لتنمية  مصر  بنك  مؤسسة  تعاونت 
في  الرياضية  األنشطة  لدعم  للربح  الهادفة  غير  المؤسسات 

القري المصرية الفقيرة والمناطق النائية.

• التعاون مع مؤسسة مصر الحروسة بلدي

قامت المؤسسة بتطوير مركزي شباب و ملعب رياضي 
متعدد األغرا، وذلك لخدمة سكان قرى طفنيس وأصفون 
المؤسسة  قامت  كما  األقصر.  بمحافظة  اسنا  بمركز 
بتمويل تطوير مركز شباب ليتضمن حديقة و مركز تنمية 
 . أسوان  محافظة  في  العدوة  بقرية  لالطفال  المواهب 
كما قامت المؤسسة أيًضا بإنشاء مركز تنمية المواهب 
وحديقة  لالطفال داخل مركز شباب قرية الغريرة بمركز 

اسنا بمحافظة األقصر.

• جمعية الصعيد للتربية والتنمية

قرية  شباب  مركز  تطوير  عملية  بتمويل  المؤسسة  قامت 
والحريزات  الهماص  قرى  سكان  خدمة  بهدف  الحريزات 

بمحافظة سوهاج.
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 توفير سكن مالئم

   أبدى بنك  مصر التزامه بتحقيق شراكات استراتيجية بكافة قطاعات 
أعماله  لتوفير  سكن آمن وصالح للمعيشة وبتكلفة يسيرة دون الخوف 

من التعرض لإلخالء الجبري.

وتوفير  تطوير  بهدف  الهيئات  من  عدد  مع  مصر  بنك  تعاون 
بمصر،  والفقيرة  المتوسطة  الفئات  من  لألسر  مناسب  سكن 

وتحديًدا:

• البنك المركزي المصري )مبادرة التمويل العقاري(

يهدف هذا البرنامج لدعم حق السكن  للمواطنين من الفئات 
الفقيرة والتوسطة والغنية. 

بإجراءات  المدى  طويلة  عقاري  تمويل  برامج  مصر  بنك  قدم 
ميسرة. كما أن مساهمة بنك مصر في مبادرة  البنك المركزي 
سجلت  كما  اآلن.  حتى  جنيه  مليار   4 إلى  قيمتها   وصلت 
محفظة البنك للتمويل العقاري ضمن مبادرة البنك المركزي 
بزيادة   ،2018 يونيو   30 في  جنيه   مليار   2.69 إجمالي  المصري 
يونيو   30 في  المحفظة  بقيمة  مقارنًة  جنيه،  مليار   1.48 قدرها 

2017، لتحقق بذلك نسبة نمو قدرها ٪81.75.

• صندوق تحيا مصر

تحسين  بهدف  األسمرات  لمشروع  الدعم  مصر  بنك  قدم 

المناطق  سكان  من  فرد   15000 من  يقرب  لما  المعيشة  أوضاع 
المالي  العام  خالل  خيراهلل.  وعزبة  ناصر  بمنشية  العشوائية 
لتمويل  جنيه  مليون   160 بمبلغ  مصر  بنك  ساهم   ،2017/2016
المناطق  سكان  لنقل  األسمرات  حي  مشروع  لتمويل 
جنيه  مليون   25 مبلغ  بتخصص  البنك  قام  كما  العشوائية. 

لتجهيز وتوفير األثاث لتلك الوحدات السكنية.

• التعاون  بين وزارة الدفاع واإلنتاج الحربي و محافظة 
اإلسكندرية

قام بنك مصر بدعم مشروعات بشاير الخير لإلسكان بهدف 
المقيمين  من  المحرومة  للفئات  مالئم  مسكن  توفير 
بالمناطق العشوائية بغرب اإلسكندرية، وتحديًدا في منطقتي 
مأوى الصيادين ونجع العرب. وقد ساهم بنك مصر بمبلغ 300 
المشروع.  لتطوير  متتالية  أعوام  ثالث  مدار  على  جنيه  مليون 
كما ساهم بنك مصر أيًضا بتبرع قيمته 150,000 جنيه خالل حدث 
التبرعات  جمع  بهدف  المصرية  األوبرا  بدار  أقيم  ضخم  خيري 
ساهم  كما  الخير.  بشاير  مشروع  من  الثالثة  المرحلة  لتمويل 

البنك أيُضا بميلغ 30 مليون جنيه لتطوير القرى المصرية.

• هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة المصرية

التي  100 مليون جنيه في المشروعات  ساهم بنك مصر بمبلغ 

تهدف إلى تطوير المناطق العشوائية بالبالد.

بالتعاون مع عدد  المجتمع  قامت مؤسسة بنك مصر لتنمية 

من المؤسسات غير الهادفة لللربح بهدف دعم القرى الفقيرة 

والمناطق النائية بمصر، والتي من بينها:

• جمعية مصر الحروسة بلدي

قرى  في  وقديم  متهالك  منزل   45 ترميم  المؤسسة  تولت 

الغريرة.  بمحافظة  اسنا  بمركز  والغريرة  وأصفون  طفنيس 

المالي للمؤسسة لتركيب أعمدة  هذا باإلضافة إلى اإلسهام 

اإلنارة وتوفير مياه شرب نظيفة. وقد قامت المؤسسة بإصالح 

البنية التحتية لـ 52 منزل متهالك إضافًة إلى إنشاء شبكة لمياه 

الشرب تخدم 30 منزل بقرية العدوة بمحافظة أسوان.

• جمعية الفيوم للتنمية والزراعات العضوية » فاودا«

الفيوم  إلى جمعية  المالي  الدعم  بتقديم  المؤسسة  قامت 
وإنشاء  تسقيف  في  للمساهمة  العضوية  والزراعات  للتنمية 

حمامات في 90 منزل.
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تقديرالتراث الثقافي

الشاملة  الرؤية  من  جزًءا  باعتبارها  الترميم  مشروعات  البنك  يدعم 
إلكتشاف  السائحين  من  أكبر  عدد  وجذب  العريقة  المباني  إلحياء 
التراث والحضارة المصرية بما يساهم بالنهاية في تعزيز نمو االقتصاد 

المصري.

حكومية،  وهيئات  للربح  هادفة  غير  منظمات  مع  بالتعاون 
التي  المشروعات  من  عدد  لدعم  تمويالت  مصر  بنك  قدم 
و  بمصر  األثرية  والمواقع  الحضاري  التراث  حماية  على  تعمل 

علىها. الحفاظ 

• إعادة إحياء القاهرة الخديوية

الخديوية،  القاهرة  تطوير  مشروع  تمويل  في  البنك  شارك 
بالتعاون  القاهرة  محافظة  أطلقته  الذي  المشرع  وهو 
اللجنة  رعاية  تحت  الحضارى  للتنسيق  القومى  الجهاز  مع 

القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية.

• تطوير منطقة البورصة

خصص بنك مصر تموياًل بقيمة 2 مليون جنيه لتطوير منطقة 

 – البلد  60,000 متر مربع بوسط  التي تقع على مساحة  البورصة 

القاهرة، حيث تمتد شمااًل من شارع شريف إلى شارع طلعت 

حرب وتمتد شرًقا بين شارع صبري أبو عالم وشارع قصر النيل.

• ميدان الكربة

لترميم  جنيه  مليون   3 مبلغ  بتخصيص  مصر  بنطك  قام 

المباني التاريخية بميدان الكوربة في مصر الجديدة- القاهرة.

• مسرح طلعت حرب الثقافي

لتجديد مسرح  بتخصيص مبلغ 8 مليون جنيه  بنك مصر  قام 

طلعت حرب الثقافي بجامعة عين شمس.

• إنشاء كوبري للمشاه

تمثل  الطرق  على  السالمة  بأن  مصر  بنك  إيمان  من  إنطالًقا 
اولوية من أولويات حقوق اإلنسان، قام البنك بالتعاون مع حي 
النزهة الجديدة وتخصيص مبلغ 3.7 مليون جنيه إلنشاء كبري 

مشاه فوق محور جوزيف تيتو بالنزهة الجديدة- القاهرة.
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رعاية/رفاهية اجتماعية 
مستدامة 

يستمر بنك مصر في تنمية مبدأ التضامن االجتماعي لتحسين مستوى 
جودة الحياة، وذلك من خالل جعل األفراد هم ركيزة أنشطتنا. هذا إلى 
جانب أن مبدأ التضامن االجتماعي يركز على تحقيق الترابط بين األفراد 
والمجتمع بما يتيح لألفراد الشعور بأنهم قادرين على تحسين مستوى 
على  القائم  الجماعي  للعمل  الرئيسي  المبدأ  يعد  وهذا  حياةاآلخرين. 

القيم والمعتقدات المشتركة بين مختلف فئات المحتمع.

دعم اليتامى

يبدي بنك مصر التزاًما بدعم مبدأ االحتواء االجتماعي وتحقيق 
الحرمان  قضايا  معالجة  خالل  من  اليتامى  لألطفال  الرفاهية 
احتفاالت  بعقد  ومؤسسته  البنك  يقوم  والتمييز.  االجتماعي 
سنوية لليتامى. تقام االحتفاالت في ثماني محافظات: القاهرة 

، اإلسكندرية ، المنيا ، قنا ، األقصر ، البحيرة، الشرقية.

• المساعدات المادية

على مدار العام ، قام بنك مصر والمؤسسة التابعة له بتوفير 
الشهرية  والمساعدات  الشتوية  والمالبس  المدرسية  اللوازم 
بطانيات  توزيع  المؤسسة   تتولى   ، ذلك  إلى  إضافًة  لأليتام. 
على األسر الفقيرة في المنيا وسوهاج واألقصر والشرقية. كما 
شارك البنك عدد من المؤسسات لتعزيز التماسك االجتماعي ، 

بما في ذلك:

ببنك  السابقين  للعاملين  حرب  طلعت  جمعية   •
مصر:

قام البنك بتخصيص مبلغ 55,000 جنيه مصري لدعم موظفيه 
المحالين على المعاش.

• شنط رمضان

الداخلية  لوزارة  رمضانية   شنطة   1000 بنك  قدم  العام،  هذا 
المصرية.

مبدأ  بدعم  أيًضا  المجتمع  لتنمية  مصر  بنك  مؤسسة  تلتزم 
من  اليتامى  لألطفال  الرفاهية  وتحقيق  االجتماعي  االحتواء 
خالل التعاون مع عدد من المنظمات غير الهادفة للربح  لدعم 
القرى الفقيرة والمناطق النائية بمصر. ومن بين هذه المنظمات:

• رابطة المرأة العربية

قامت المؤسسة باستخراج 300 بطاقة رقم القومي للسيدات 
المقيمات بقرية بيشة عامر في محافظة الشرقية. 

• جمعية نهوض وتنمية المرأة

تقديم خدمات لسكان كوم غراب -مصر القديمة – محافظة 
القاهرة:

150 شهادة ميالد  150 بطاقة رقم قومي وعدد  - إصدار عدد 
ألفراد األسر المستهدفة

- تقديم قروض لعدد 50 فرد من أفراد األسر )سيدة/ أبناء(

• جمعية جنات الخلود

تقديم خدمات لسكان منطقة الدويقة بمحافظة القاهرة:

300 أسرة  لـ  األساسية من طعام ومالبس  المتطلبات  توفير   -
بمنطقة الدويقة

- تنظيم ورش عمل عن التربية اإليجابية لألمهات

- رعاية برنامج تعديل سلوكي لـ 300 ام  بمنطقة الدويقة

• التدريب المهني

بالتعاون مع كل من مؤسسة غبور للتنمية و جمعية أصدقاء 
المجتمع  لتنمية  مصر  بنك  مؤسسة  قامت  اليتيم،  كفالة 
إلصالح  مهني  تدريب  بمركز  األيتام  لصالح  منحة   15 بتوفير 

السيارات في إمبابة ومحرم بك وكفر الزيات.

• سداد مصروفات المدارس والجامعات

طالب  لـ400  التعليم  مصروفات  بتغطية  المؤسسة  قامت 
بجامعة جنوب الوادي و50 آخرين بجامعة أسيوط. كما قامت 
بتمول المنح الدراسية لـ86 طالب بثالث مدارس في محافظة 

أسيوط. 

• برنامج المواهب

قامت المؤسسة أيًضا بتطوير برنامج متكامل لدعم أصحاب 
المواهب، حيث يدعم البرنامج الشعراء والمؤلفين والمبتكرين 

والعلماء والموهوبين في مجال تكنولوجيا المعلومات.
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على  حتشبسوت  للملكة  الجنائزي  المعبد  ُشّيد 
الضفة المقابلة لمنحدرات من الحجر الجيري.  وقد 
يتعلق  فيما  واالبتكار  لإلبداع  نموذًجا  المعبد  صار 
التفاصيل  على  عالوة  ككل  المعماري  بالتصميم 
في  حتشبسوت  الملكة  بدأت  الدقيقة.  الزخرفية 
عقب  مباشرًة  االقداس  قدس  مقصورة  تشييد 
نهاية   وفي  1473ق.م.(.  )عام  العرش  اعتالئها 
يوجد  الثاني،  األعمدة  صف  من  الجنوبي  الجانب 
كان  بينما   ، حتحور  اآللهة  لعبادة  مخصص  هيكل 
آمون.  اإلله  لعبادة  مخصًصا  الرئيسي  المعبد 
المعبد  جدران  على  والنقوش  الرسوم  وتعرض 
طقوس تقديم القرابين لحياة الملكة األخرى بعد 
االقداس  قدس  مقصورة  ُخصصت  وقد  البعث. 
من  أفراد  لدفن  العليا  الشرفة  رواق  من  وأجزاء 
خالل  منتو  اإلله  وكهنة  والنبالء  الحاكمة  األسرة 

الفترة االنتقالية الثالثة )1069- 664 ق.م(. 

(Pawlicki,2017) (Galán, Bryan, & Dorman, 2010) 

(Naville, Litt.,& Phil., 1891) (Naville E., 1907).

معبد 

حتشبسوت

الترويج
 لكنوز

 مصر القديمة

معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحرى-  األقصر
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 صورة من داخل الهيكل ناحية الشمال ُمكرسة لعبادة آلهة تاسوع طيبة العظيم. باإلضافة إلى قبة مستديرة الشكل تقع بالحائط الخلفي ومزينة بنقوش 

تظهر اإللهين آمون وآتوم  متوجان وهما يقفان  بشكل متقابل. ويعرض السجل السفلي على الحائط منظر لإلله آتوم وبصحبته اإلله منتو، إله مدينة طيبة. 

تزال تحتفظ  بكافة تفاصيلها  المقدس: منظر للملك تحتمس األول والتي ال  الجدار الشمالي لفناء مقصورة استراحة للمركب  المنشأة في وسط  الكوة 

تقريًبا محفورة على الحائط الجانبي للكوة. وفي الحائط المقابل، نجد صورة ابنته الملكة حتشبسوت. وخالل العصر البطلمي، تم سد الكوتين اللتين تم 

إنشاؤهما بمنتصف الخبيئة، ولم يتم إعادة فتحهما إال في عام 1981 من قبل البعثة المصرية – البولندية. يجلس الملك على طاولة القرابين وأمامه  القرابين 

النقبة ذات  تلك  أعلى حاجبيه. عادًة ما تكون  الحامية  األفعى  تزينها  األصفر  باللون  الملكية  الملك وهو مرتدي قلنسوة  أفقي. ويظهر  موضوعة بشكل 

طيات، إال أن تفاصيل تلك الطيات لم يظهر منها إال أثار بسيطة باللون األحمر. وال تزال آثار اللون األزرق ظاهرة على لحية الملك المستعارة والقالدة العريضة 

التي تزين رقبته. وتظهر النقبة التي يرتديها ذات ثنيات طولية باللون األصفر. وتبدو مالمح الشبة  بين مظهر الملكين تحتمس الثاني وتحتمس الثالث واضحة، 

والتي تظهر في األنف المستقيمة  واالبتسامة الخفيفة اآلسرة والعيون اللوزيه. ويبدو هذا الشبه واضًحا بشكل كبير على الصور المرسومة والمحفورة لكل 

منهما. كما أن العرش الملكي مزين بمجموعة من الخطوط باللوني األزرق واألحمر. ويظهر في الجزء السفلي بكال جانبي  العرش رمز سما – تاوى الذي يرمز 

إلى اتحاد مملكتي الشمال والجنوب. كما أن رمز االتحاد المتمثل في الزخرفة التي تمثل التفاف نباتي اللوتس والبردي قد اندثر.

(Pawlicki, 2017).

  (Pawlicki 2017).
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باللون  مطلي  والسقف  المقصورة.  داخل  القبة  شكل  تأثير  لمنح  بإفريز  مزين  المقصورة   اسفل  مجوف  سرداب  

اللون  إلى  لونها  تغير  الصفراء  النجوم  فإن  المرتفعة،  الحرارة  درجات  وبسبب  السخام.  من  بطبقة  ومغطى  األزرق 

األحمر.  وهذه اآلثار يرجع تاريخها إلى العصور البيزنطية.  )ما بين أقصى اليسار والمنتصف( يقع هيكل تاسوع طيبة 

العظيم  والذي يضم غرفة لتمثال اإلله ومقصورة سابقة لقدس األقداس. وخالل العصر البطلمي، تم إزالة كتل 

الحجر الجيري بهذه الغرفة واستبدالها بأخرى من الحجر الرملي. 

حتى  الملكي  الصل  الملكة  جبهة  ويعلو  األبيض:  باللون  »الخات«  رأس  غطاء  مرتدية  حتشبسوت  للملكة  صورة 

حاجبيها ويغطي ذيله المتموج رأسها،  كما أنه ال يوجد أي أثر لوجود حزام لربط الذقن باللحية المستعارة إال أن حفر 

انثوية   اللحية المستعارة ال يزال موجوًدا. وعلى الرغم من المظهر الرجالي بالملبس، إال أن الصورة تعكس مالمح 

مميزة.  ومن أبرز هذه المالمح هي العين الواسعة لوزية الشكل والمزينة  بخط كحل طويل وتظهر ابتسامة خفيفة  

والتي تبرز من خالل فتحة الثغر. ولكن األغرب هو استخدام اللون الوردي أو المائل للحمرة لجلد الملكة على غرار 

اللون  األصفر الذي شاع استخدامه لرسم النساء. 

المركب  بنهاية  المثبت  آمون  كبش  صورة  يحمل  لدرع  بالمقصورة  الشمالي  الجدار  على  ومزخرف  محفور  نقش 

المقدس. وعادًة ما كان يتم تزيين نهايات المراكب المقدسة بدرع مثبت يحمل صورة اإلله. ودرع اإلله آمون  كان 

يحمل الصورة الوحيدة لإلله  وسط موكب احتفالي لرحلته من الكرنك للدير البحري. لذا، فإن هذه الصورة  تمثل 

المقدس  صورة كبش بقرون ضخمة وملتفة، والتي  الكائن  تجسيًدا لإلله في موكبه االحتفالي، حيث يتخذ هذا 

على األرجح تعكس  الطاقة اإلنجابية الهائلة  لإلله الكامن داخل  المقصورة المقدسة. ويرتدي اإلله  تاج اآلتف الملون 

ومزين بقرون ورأس األفعى وقرص الشمس. وفي نهاية النقش تظهر صورة  القالدة المعروفة بإسم »أوسخ«، والتي 

ال تزال تحتفظ  بأغلب تفاصيلها. كانت هذه القالدة هي القالدة المفضلة  لدى أغلب اآللهة والملوك. وحتًما، فإن  

الدرع الذي يتخذ صورة كبش له وظائف تتعلق بالتكاثر واستعادة الشباب. وهذا الدرع مثبت  بشكل حشرة الجعران 

في منتصف الدرع، والذي كان رمًزا للخلود واإلعادة للحياة. 

احتفال  خالل  البحري  بالدير  األقداس  قدس  داخل  المقدسة  للمقصورة  منظر 

الناووس قاعدة يستقر عليها زالجة تحمل تمثال  الوادي. وفي منتصف مقصورة 

يزال  ال  والذي  حورمحب،  الملك  عهد  في  النقش  هذا  تجديد  تم  وقد    . اإلله 

اسمه محقوًظا بين تمثالين لآللهة المجنحة ماعت ) أحد التمثالين  يوجد بأعلى 

اليسار(. وأسفل الناووس، يوجد مجموعة من التماثيل الراكعة  لعبادة اإلله آمون 

وهذه  تفاصيلها،  من  بقدر  تحتفظ  تزال  ال  التماثيل  وهذه  المقدسة.  بمقصورته 

االحتفال   مشاهد  بعض  أن  كما  و«نخن«.   »بي«  أرواح  إلى  ترمز  الراكعة  التماثيل 

مرسومة على الحائطي الشرقي والشمالي  للفناء العلوي. 

الحائط الشمالي من غرفة  لتمثال اإلله:  الملك تحتمس الثالث  يقدم لإلله آمون رع 

خمس قطع من حجر النطرون المستخرج من  منطقة مصر العليا وخمس قطع 

آخرى مستخرجة من منطقة مصر السفلى .

(Pawlicki, 2017).

(Pawlicki, 2017).

(Pawlicki, 2017).

(Pawlicki, 2017).

(Pawlicki, 2017).
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الحائط الشمالي من رواق قدس األقداس 

يظهر أعادة حفر إلسم اإلله ولقبه »ملك 

من  وضوًحا  أقل  بشكل  األرضين«  تاجي 

القرابين  يعرض   الذي  اآلصلي   النقش 

المقدمة إلى اإلله آمون رع.

مروحة  يحمل  وهو  الملك  تمثال   

رواق  في  رع  آمون  اإلله  ناووس  أمام 

المقصورة المقدسة. ويحمل هذا اإلله 

لقب ملك اآللهة.

الملكة  كانت  التي  اإلله   تمثال  غرفة 

الدينية  الشعائر  بها  تمارس  حتشبسوت 

على  المياه  تصب  كانت  حيث  اليومية، 

تمثال اإلله. 

نقش على الحائط الشرقي للمقصورة: 

راكًعا  الثالث  تحتمس  الملك  صورة 

ويظهر بلحية بيضاء. 

من  لعدد  صورة  فوق   محفورة  القرابين  من  لقائمة  نقش 

القرابين بالحائط الشمالي لرواق المقصورة المقدسة. 

سطح القوصرة الغائر بالحائط الغربي لرواق المقصورة:  صورة اإلله آمون رع متوًجا والتي تم 

فوق  منسدلة  مسطحة  قلنسوة  رأسه  ويزين  العمارنة.   حقبة  بعد  ما  فترة  خالل  ترميمها 

ويظهر  عريضة  قالدة  المعبود  صدر  ويزين  العاليتين.   النعام  بريشتي  ومزخرفة  المعابد، 

النقبة  اللحية األلهية المعقوفة. كما كان مرتدًيا  إلى  بيديه وقدميه باإلضافة  مرتدًيا أساور 

ذات الثنيات الطولية باللون األصفر. 

(Pawlicki, 2017).

(Pawlicki, 2017).

(Pawlicki, 2017).
(Pawlicki, 2017).

(Pawlicki, 2017).

(Pawlicki, 2017).
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اإللهة  لعبادة  المكرس  العظيم  المعبد  هذا 
بحيرة  بمياه  محاطة  جزيرة  على  إنشاؤه  تم  إيزيس 
المعالم  أكثر  من  المعبد  هذا  ويعد  بأسوان.   ناصر 
هناك  إلى  تصل  حين  خاصًة  الرومانسية،  المصرية 

على ظهر مركب.

البطلمي،  العصر  إلى  المعبد  هذا  بناء  تاريخ  ويرجع 
الثاني،  بطلميوس  حكم  فترات   خالل  وتحديًدا 
أبيفانس  الخامس  بطلميوس  و  فيالدلفوس 
إلى  باإلضافة  فيلوماتور،  السادس  وبطليموس 
آثار تعود ألباطرة رومان. ويتميز المعبد بوجود  بقايا 
متنوعة  حقب  إلى  تاريخها  يرجع  أثرية  منشآت 
بالتاريخ المصري، بدًءا من عصر الفراعنة وحتى عصور 

القياصرة.

من  ق.م.(   362   -308( األول  أنبو  نخت  كشك  ويعد 
من  بالمعبد  متصل  وهو  بالمعبد،  المنشئات  أقدم 

خالل رواق يضم صفين من األعمدة.

 في األصل، تم تشييد معبد إيزيس على جزيرة فيلة 
إحدى  أنها  ُيعتقد  والتي  بيجة،  لجزيرة  المواجهة 
مواقع دفن إلجزاء من جسد أوزوريس. وفي الوقت 
الذي اقتصر دخول جزيرة بيجه على الكهنة، أقيمت 

كافة مراسم االحتفاالت الدينية على جزيرة فيلة.

المعبد  األول، تعّرض  إنشاء سد أسوان  أعقاب  وفي 
السبعينيات  وخالل  أشهر.  ستة  قرابة  الغرق  لخطر 
لخطر  بالكامل  المعبد  تعّرض  العشرين،  القرن  من 
الغرق تحت الماء. ولذلك، اتخذت منظمة اليونسكو 
أجزاء  لنقل   جدية  خطوات  المصرية  والحكومة 
المعبد بالكامل إلى جزيرة أجيليكا المجاورة، والتي 

تم تجهيزها لتضاهي جزيرة فيلة.

(AUC Egypt) (Kockelmann, 2012) (Zaki, 2012).

معبد 

إيزيس

الترويج
 لكنوز

 مصر القديمة

معبد إيزيس بأسون 
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الرئيسي  للصرح  إلى  المؤدية  األولى   البوابة 
وبوابة  برجين  الصرح  ويضم  بالمعبد. 
تم  وقد  متر،   18 ارتفاع  على  الصرح  تتوسط 
أنبو.   نخت  الملك  عهد  في  بنقوش  زخرفتها 
الجنوبي  بالبرج  مدخل  إلى  باإلضافة  هذا 
الملك  عهد  في  ُحفرت  بارزة  نقوش  عليه 
تؤدي  البوابة  وهذه  السادس.  بطليموس 

مباشرًة إلى  بيت الميالد.
وقديًما، كان أمام هذه البوابة تقف مسلتان 
الملك  عهد  في  شيدتا  الجرانيت  من 
من  أسدين  على  عالوة  التامن  بطليموس 
تمتاز  بوابة  الشرقي  بالبرج  ويتصل  الجرانيت. 
بنقوشها البارزة التي ُحفرت في فترتي حكم 
البوابة(   عتبة  )على  الثاني  بطليموس  الملك 
البوابة(.  تيبريوس )على عضادات  واإلمبراطور 
وتستند البوابة التي شيدها الملك  بطليموس 

.)Lee( الثاني على جدار من الطوب

من  بعدد  مروًرا  إيزيس:   اآللهة  أقداس  قدس 

تجد  ضيقة،  جانبية  بغرف  المحاطة  األروقة 

نافذتين  عبر  الضوء  يأتية  الذي  األقداس  قدس 

بهذا  الجرانيتية  القاعدة  أن  وُيعتقد  صغيرتين. 

الثالث  بطليموس  الملك  قدمها  )والتي  المكان 

المركب  عليها  يرتكز  كان  برنيس(  وزوجته 

وعلى  إيزيس.  اإللهة  صورة  حاماًل  المقدس 

تضم  صغيرة  غرفة  يوجد  األول،  الرواق  يسار 

حضرة  في  الملك  لصورة  بارزة  نقوش  جدرانها 

إيزيس. وعلى الجانب الغربي للغرفة، يوجد باب 

للخروج من المعبد إلى بوابة اإلمبراطور الروماني 

.)Lee( .هادريان

الصرح يضم  الحجم وبهو األعمدة. وفي األصل، كان  إلى ساحة مفتوحة صغيرة  بالمعبد، والمؤدي  الرئيسي  بالفناء األمامي للصرح  الثانية  البوابة 
مجموعة من األعمدة  المصفوفة على كل من الجانبي الشرقي والغربي للممر، إال أنه لم يبقى منها سوى عشرة أعمدة.  كما أن األعمدة مطلية 
بألوان رائعة، ومزينة بمجموعة من النقوش على شكل مجموعة متنوعة من الزهور والنباتات. و ُيعتقد أن تلك النقوش تمثل أولى النباتات التي نمت 

على التل. كما أن سقف بهو األعمدة مزينه برسم يرمز إلى اإللهتين: نخبت التي تتخذ شكل النسر، ووادجت التي تتخذ  شكل الحية )واللتان يمثالن 
)Lee( .ومراكب الشمس لرحالت الليل والنهار ،)مصر العليا ومصر السفلى
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التكنولوجيا 

تبديل وتوجيه الشبكة )السويتش والرواتر( وأجهزة الكمبيوتر الشخصية وماكينات الطباعة والمسح الضوئي )االسكانر( 
وأنظمة نظام االتصال الهاتفي المرتكز على بروتوكول اإلنترنت وكاميرات المراقبة. كما تضمنت عملية التحديث إنجاز أول 
مرحلتين من تحويل الكابالت النحاسية إلى كابالت األلياف الضوئية عالية السرعة لدى 208 فرًعا من فروع البنك. كما أعد 
البيانات«  المعروف باسم »متجر  البيانات المحدد الغرض  التقارير باستخدام نظام مستودع  إلكترونًيا إلنشاء  البنك نظاًما 
مهمة  بيانات  قواعد  عدة  تحديث  من  البنك  انتهى  وكذلك  المالية.  القوائم  إعداد  في  منه  لالستفادة  وذلك   DataMart
 .Oracle Enterprise Manager وترقيتها إلى أحدث اإلصدارات باستخدام برنامج إدارة شبكة تقنية المؤسسات من أوراكل
الدفع  بطاقات  بيانات  أمن  في  الدولي  االعتماد  شهادة  على  المعلومات  تكنولوجيا  قسم  حاز  الجهود،  لهذه  ونتيجة 

االلكتروني للمرة الخامسة على التوالي. 

أنظمة المعلومات

لم يتوقف بنك مصر عند هذه المرحلة، بل واصل تطوير أنظمته المعلوماتية القائمة والتي ساهمت بدورها في تقديم 
خدمات  الكرام  لعمالئنا  نقدم  كي  جهدنا  قصارى  نبذل  فنحن  العمالء.  شرائح  جميع  تالئم  متنوعة  مصرفية  خدمات 

مصرفية تحوز على رضائهم. 

عبر  المستندات  توجيه  خالل  من  المصرفية  العمليات  ميكنة  إلى  يهدف  مشروع  بتنفيذ  البنك  قام  المنطلق،  هذا  ومن 
الكفاءة  وزيادة  العمالء  خدمة  مستوى  في  كبير  تحسن  إحداث  على  سيعمل  والذي  عليها،  للموافقة  محددة  مسارات 
األولى من  المرحلة  اإلنتاجية. وقد تضمنت  الوقت والجهد وزيادة  المشروع سيسهم في توفير  أن هذا  التشغيلية. كما 

المشروع خدمات مقاصة الشيكات الواردة وطلبات التحويل الخارجية وصناديق االستثمار غير النقدية. 

الشركات  لعمالء  يتيح  والذي  النقدي،  التحصيل  لمراقبة  إلكترونًيا  نظاًما  مصر  بنك  أدخل   ،2018/2017 المالي  العام  وخالل 
العمالء.  بسجالت  المدفوعات  هذه  تصنيف  على  بناًء  وكذلك  السداد  نوع  حسب  اإلنترنت  على  ودائعهم  حركة  متابعة 
كما يسمح هذا النظام للعمالء بالتحقق من حالة الشيكات والفواتير واألوراق التجارية المتاحة للتحصيل من قبل البنك 

باستخدام عدة طرق، ومنها رقم الحساب أو قيمة الورقة أو نوعها.

آليات العمل بالخاصة بقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك  وفي نفس العام، تمكن بنك مصر من ميكنة 
التمويل متناهي الصغر، وذلك في سبيل تقليل الوقت المستغرق لمنح القروض للعمالء، إلى جانب خفض تكاليف عملية 
التنفيذ. باإلضافة إلى هذا أدخل البنك نظاًما من شأنه مساعدة قسم الخزانة لتوفير الوقت الذي يستغرقه تنفيذ طلبات 
العملة لدى الفروع. ويتيح هذا النظام متابعة آنية لحالة كل مرحلة من مراحل طلب إدارة العملة. هذا باإلضافة إلى إطالق 
الخدمة المميزة BMVIP PLUS إلدارة المنتجات والخدمات المقدمة لكبار العمالء. كما يعمل البنك على تقديم تقنيات 
مبتكرة تتيح توفير الخدمات من خالل عدة قنوات عبر اإلنترنت والهاتف المحمول بما يلبي احتياجات عمالء البنك من األفراد 

والشركات. 

استمرارية األعمال 

تمكن بنك مصر من تأمين البيانات التشغيلية المهمة ضد الكوارث الطبيعية من خالل استخدام أحدث الحلول التكنولوجية 
للتعافي من الكوارث إلى جانب تكوين عملية تعافي متكاملة. فقد أسس البنك موقع للتعافي من الكوارث، والذي ُيعتبر 
جزًء ال يتجزأ من خطة استمرارية األعمال لدى البنك. كما أجرى البنك اختبارات النقطاع الخدمة لتحديد أقصر المدد الزمنية 

الممكنة الستعادة النظام، وذلك بهدف ضمان استمرارية أعمال التشغيل.  

في ضوء سعي بنك مصر نحو االحتفاظ بمكانته التنافسية في القطاع المصرفي، يولي البنك اهتماًما بالًغا بتطوير البنية 
التكنولوجية لمواصلة الكفاءة والفاعلية في تعزيز الخدمات  البنك الوسائل  الداعمة لخدماته. كما يسخر  التكنولوجية 
جميع  في  وسالسة  بسهولة  تعمل  تشغيلية  أنظمة  توفير  إلى  البنك  ويهدف  المصلحة.  ألصحاب  مضافة  قيمة  وخلق 
أوقات االستخدام، بما في ذلك أثناء إجراء التحديثات. كما يحرص البنك على تبني أحدث الحلول التكنولوجية للتأكد من 
أن جميع البيانات المدخلة إلى النظام كاملة ودقيقة وكذلك ضمان أن تكون جميع المعامالت صحيحة ومصرح بها على 
نحو سليم. ويقدم بنك مصر كافة العمليات الرئيسية للخدمات المصرفية عبر اإلنترنت، مع توظيف الحلول التكنولوجية 
والبنية  اإللكترونية  المدفوعات  ومعالجة  المخاطر  وإدارة  اإللكتروني  باألمن  المتعلقة  المسائل  مع  للتعامل  المتقدمة 

التكنولوجية وإدارة البيانات. 

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

واإلقليمي.  المحلي  المستويين  على  أعماله  أنشطة  نمو  في  كبيرة  طفرة  البنك  شهد  الزمان،  من  قرن  قرابة  مدار  على 
ومع مواصلة توسيع نطاق حضور البنك، تجلت الحاجة نحو تكوين بنية تكنولوجية موحدة أكثر فاعلية. وعليه، فقد قام 
التوحيد  عملية  ساهمت  وقد  التكنولوجية.  والحلول  والعمليات  األفراد  نطاق  على  المستخدمة  الوظائف  بتوحيد  البنك 
البنك نحو تحقيق وفورات في التكلفة ورفع مستوى رضاء المتعاملين، فضاًل عن تعزيز مكانته  بدوًرا أساسًيا في دعم 
التنافسية. وقد قام البنك باعتماد المنظومة المصرفية األساسية »فليكس كيوب« Flexcube   وهو نظام عالمي طرحته 
شركة »أوراكل«، يدعم اتساق العمليات التشغيلية والقدرة على التنبؤ بها وضمان تجانسها ومرونتها. كما أن النظام المتبع 
يعمل على تقليل المعوقات التي تواجه البنية التحتية التقليدية وخلق تكامل تلقائي لألنظمة المتباينة وكذلك مشاركة 
قواعد البيانات من خالل بنية تحتية تتسم بالمرونة وسهولة عمليات التحديث. كما وقع بنك مصر »اتفاقية تراخيص غير 
محدودة« مع شركة أوراكل، وهي عبارة عن عقد محدد المدة يتيح االستخدام غير المحدود لمجموعة فرعية من منتجات 

أوراكل. 

من  التعافي  ومواقع  الرئيسي  البيانات  بمركز  تطبيقها  تم  والتي  االفتراضية،  الخوادم  تكنولوجيا  على  البنك  ويعتمد 
في  ملحوًظا  دوًرا  له  كان  والذي  واحد،  مادي  جهاز  في  افتراضية  خوادم  عدة  دمج  على  التقنية  هذه  وتقوم  الكوارث. 
خفض عدد الخوادم، وهو ما ساهم بدوره في تقليل مساحة الحيز وترشيد تكاليف استهالك الطاقة، إلى جانب تحسين 
مدى توفر الخادم واستمرارية العمل وتعزيز اإلمكانيات المتاحة في سبيل موازنة التحميل بالشبكة، وبالتالي تقديم أداء 
وخدمة أفضل لعمالء البنك. وعالوة على ذلك، يعكف البنك حالًيا على تحديث تقنيات التخزين والخوادم في مركز البيانات 
الرئيسي ومواقع التعافي من الكوارث. وتشتمل هذه التحديثات على توظيف »نظام إدارة المباني« وتطوير المرحلة الثالثة 

من الكابالت النحاسية إلى كابالت األلياف الضوئية عالية السرعة على مستوى شبكة فروع بنك مصر. 

كما أدخل البنك أيًضا برمجيات وسيطة تتيح لعمالئه القدرة على تنفيذ المعامالت المالية في وقت أسرع وأكثر سهولة 
إلى  الوصول  إمكانية  التطبيقات  لهذه  وتتيح  المختلفة  البنكية  التطبيقات  بين  الربط  على  البرمجيات  هذه  وتعمل  وأمًنا. 
الوظائف والبيانات المتاحة باألنظمة المختلفة. وقد ساهم االستخدام التجريبي لمنصة هذه البرمجيات الوسيطة في 
كما  اإلنترنت،  عبر  المصرفية  وخدماته  للبنك  األساسية  المصرفية  المنظومة  بين  وسلسة  ُمحكمة  تكامل  أوجه  تحقيق 
أنها ستكون بمثابة الركيزة األساسية لتصميم واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بإتاحة »النظام المصرفي المفتوح« والذي 

يواصل البنك العمل عليه في الوقت الراهن.

وقد أجرى البنك كذلك تحديثات للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات على مستوى شبكة فروعه، بما في ذلك أجهزة 
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قطاع ائتمان الشركات

والقروض المشتركة

البنك بترتيب قرض مشترك بإجمالي 902 مليون جنيه مصري خالل العام المالي 2018/2017، لصالح  وقد قام 
شركة متعددة الجنسيات تعمل في مجال الطاقة الشمسية وذلك من أجل توفير مصدر مستدام للطاقة 
الحكومة  وقعتها  والتي  سنة،   25 لمدة  الطاقة  شراء  اتفاقية  تمويل  في  أيًضا  البنك  شارك  كما  النظيفة. 
المصرية من أجل من توليد 400 ميجاوات من الكهرباء من خالل 6 محطات طاقة شمسية، ويأتي هذا التمويل 
بنبان، والتي ستكون من أكبر محطات الطاقة الشمسية في  لصالح تطوير محطة الطاقة الشمسية في 
العالم، في إطار المرحلة الثانية ببرنامج التغذية التعريفية. وقام بنك مصر بدور المرتب الرئيسي األول للقرض 

ووكيل التسهيل ووكيل الضمانة نيابة عن البنوك األجنبية المشتركة في التمويل.

التميز فى قطاع الشركات

حاز بنك مصر على العديد من الجوائز المحلية والدولية وذلك تقديًرا لجهود فريقه المتواصلة في مجاالت 
ائتمان الشركات، واالستحواذات، والتمويل، والتي تشمل التالي:

المركز  البنك على  الثالث من عام 2018، حصل  الربع  العالمية خالل  بلومبرج  • وفًقا لتصنيف مؤسسة 
كما  األفريقية،  القارة  مستوي  على  المشروعات  وتمويل  المشتركة  بالقروض  رئيسي  كمرتب  الثاني 
ُصنف البنك ضمن أفضل المؤسسات المالية بالنسبة لمديري القروض المشتركة في الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا. 

على  المشروعات  تمويل  في  بنك  أفضل  جائزة  مصر  بنك   EMEA Finance مؤسسة  منحت  كما   •
مستوى القارة اإلفريقية للعام الثالث على التوالي، وذلك تقديًرا وتتويًجا وجهوده المبذولة في القارة 
تمويلية  عملية  أفضل  جائزة  منها:  الجوائز  من  العديد  على  الحصول  في  البنك  نجح  كما  اإلفريقية. 
لمشروع توسعات الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وجائزة أفضل عملية تمويلية لمشروع مول طنطا 
لصالح شركة مراكز، وجائزة أفضل عملية تمويلية لمشروع محطة الكهرباء لصالح الشركة القابضة 
لكهرباء مصر، وجائزة أفضل عملية تمويلية لقطاع التنمية المجتمعية لصالح شركة تنمية لخدمات 
تمويل المشروعات متناهية الصغر. كما منحت المؤسسة أيًضا مشروع شركة شركة سكاتك سوالر 
أفضل  جائزة  الكهرباء  من  ميجاوات   400 إلنتاج  مصر  في  شمسية  طاقة  محطات   6 إلنشاء  النرويجية 
ومتعددة  تجارية  مصارف  مع  بالتعاون  تمويله  في  مصر  بنك  شارك  وقد  متجددة،  طاقة  مشروع 

األطراف. كما حاز المشروع أيًضا على جائزة أفضل مشروع طاقة شمسية. 

انطالًقا من استراتيجية البنك التي ترتكز على الشباب، يخطط بنك مصر لتقديم الدورة التدريبية السادسة 
لالئتمان خالل عام 2019، وكان قد قدم البنك خمس دورات تدريبية خالل أعوام 2009، و2011، و2014، و2016، و2017. 

لتحقيق  سعًيا  مصر  في  والخاص  العام  القطاعين  وتمويل  في،  واالستثمار  إقراض،  في  مصر  بنك  يساهم 
والمجتمعات  والشركات،  المصرية،  الحكومة  البنك  يدعم  حيث  واالستدامة،  اإلجتماعية  العدالة  من  مزيد 
من أجل تحقيق تنمية مستدامة وعادلة للموارد تشمل جميع المواطنين في مصر وبالتالي تعزيز مستوى 
الموارد، والهدف من ذلك هو تحقيق  ندرة  التي تتحدى  المشروعات  بتمويل  بنك مصر  معيشتهم. ويقوم 

تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة. 

تمويل المستقبل

يلعب بنك مصر دوًرا حيوًيا في تمويل المشروعات القومية العمالقة التي تساهم بشكل كبير في التنمية 
التمويلية  العمليات  أبرز  البنك خبرة قوية في قيادة وترتيب واالشتراك في  للدولة، حيث يمتلك  المستدامة 
في فترة زمنية وجيزة للغاية. خالل السنوات القليلة الماضية، قام بنك مصر بدعم الحكومة في مواجهة 
والطاقة،  النفط،  قطاعات  في  التنموية  المشروعات  من  العديد  تمويل  خالل  من  السكانية  الزيادة  ضغوط 
والكهرباء، والغاز، واالتصاالت، والطيران، والسياحة، والتشييد، كما خصص البنك التمويالت لتطوير العاصمة 
اإلدارية الجديدة، ومشروع محور قناة السويس، وغيرها من المشروعات القومية التي تهدف لتنمية سيناء، 
وبناء وتطوير الشبكة القومية للطرق، وإمداد بالكهرباء، وتشييد وحدات سكنية بأسعار مقبولة، وباإلضافة 

إلى مبادرات أخرى مشابهة. 

االئتماني،  للتصنيف  متميزة  معدالت  على  الحفاظ  في  المشتركة  والقروض  الشركات  ائتمان  قطاع  نجح 
حيث قام البنك بإتمام 18 قروض مشتركة جديدة خالل عام 2018، وبإجمالي حجم تمويل بلغ 113 مليار جنيه 
مصري. ومع نهاية عام 2018، ارتفعت إجمالي محفظة القروض بالبنك إلى 221 مليار جنيه مصري. وتوافقت 
مستويات التركز الخاصة بالتسهيالت االئتمانية في محفظة القطاع  في 30 يونيو 2018، مع نسب التركز طبًقا 
يبذلها  التي  الحثيثة  الجهود  إلى  باإلضافة  هذا  البنك،  إدارة  مجلس  عليها  صّدق  التي  االئتمانية  للسياسات 
التركز  نسب  تقليل  بهدف  الواعدة  القطاعات  من  المزيد  في  االئتمانية  التسهيالت  منح  في  للتوسع  البنك 

للتسهيالت االئتمانية داخل محفظة القطاع. 

تمويل المشروعات الخضراء

من  للبيئة  صديقة  مستدامة  تنمية  لمشروعات  والترويج  المصرية  البيئة  على  للحفاظ  البنك  مساعي  تعد 
الطاقة  لمشروعات  تمويالته  البنك  يوجه  حيث  المناخ،  أجل  من  بالعمل  مصر  بنك  اللتزام  المهمة  األبعاد 
بتغير  المتعلقة  التحديات  مواجهة  في  المساهمة  بهدف  الطاقة  كفاءة  لتحسين  ومشروعات  المتجددة 
المناخ وخدمة شريحة أكبر من المجتمع. كما يقوم البنك بتفقد جميع المشروعات للتأكد من أنها تتوافق 

مع لوائح وزارة البيئة. 

إجمالي محفظة 
القروض

221 مليار جنيه 
مصري
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قطاع

التجزئة المصرفية

على  الودائع  البنك  ويوفر  باستمرار.  الحالية  المنتجات  محفظة  وتعزيز  السوق  احتياجات  لتلبية  جديدة 

بالجنيه  حرب  طلعت  شهادة  بإصدار  مؤخًرا  البنك  وقام  العمالت،  بمختلف  والطويل،  القصير  المديين 

للغاية.  تنافسي  تتمتع بمعدل عائد  المصري، وهى شهادة ادخار 

)BMVIP( خدمة كبار العمالء

BMVIP كبار العمالء  انطالًقا من من حرص بنك مصر لتقديم قيمة مضافة لعمالءه، أطلق البنك خدمة 

الوقت والجهد لعمالئنا.  إلى توفير  لتلبية جميع احتياجاتهم، والتي تهدف  البنك   تخدم كبار عمالء 

استثنائية  تجربة  لخلق  جديدة  رؤية  لتمثل  ماستركارد،  مع  بالتعاون  الجديدة  الخدمة  البنك  أطلق  وقد 

 BMVIP خدمة  وتقدم  احتياجاتهم.  جميع  تلبي  حصرية  وخدمات  منتجات  تقديم  خالل  من  لعمالئها 

ألول  تقدم  عديدة  مزايا  مع  ماستركارد  إيليت  وورلد  ورلد  المباشر  الخصم  بطاقة  لعمالئها  العمالء  كبار 

استثنائية  تجارب  إلى  باإلضافة  المزايا  كافة  توفير  في  التميز  لعمالئها  الخدمة  وتضمن  مصر،  في  مرة 

خدمة  بمركز  اتصال  قناة  تخصيص  مع  العالقات  مديري  من  متخصص  عمل  فريق  خالل  من  ُتنسي  ال 

من  الواردة  النصية  الرسائل  استقبال  إلى  باإلضافة  العمالء،  من  الشريحة  هذه  لخدمة   19888 العمالء 

البريد اإللكتروني. العمالء والرد عليها من خالل  العمالء، واستقبال مراسالت 

االمتيازات من ضمنها أماكن خدمة مميزة داخل فروع مختارة  المزيد من  الخدمة لعمالئها  كما تضمن 

عمالء  حصول  أيًضا  االمتيازات  وتتضمن  تامة.  استفادة  بالخصوصية  لالستفادة  الجمهورية  مستوى  على 

مميز  عائد  بسعر  الحساب  لرصيد  وفًقا  التصاعدي  اليومي  العائد  ذو   VIP بيوم  يوم  حساب  على   BMVIP

باإلضافة إلى إعفائهم من رسوم إصدار دفتر الشيكات ومن بعض العموالت والمصاريف المحصلة.

Lounge Key لصاالت المطارات، باإلضافة إلى ليالي  كما يحصل العمالء على عضوية مجانية في برنامج 

 BMVIP أقامة مجانية في مجموعة فنادق ومنتجعات سلسلة فنادق ستاروود العالمية. ويحصل عمالء 

خالل  من  والدولية   المحلية  الكونسيرج  الشخصية  المساعدة  خدمات  في  مجانية  عضوية  على  أيًضا 

حجز  تتضمن  )التي  السفر  ترتيبات  الكونسيرج  خدمة  وتتضمن  الحجوزات.  لتسهيل  بسيط  موبايل  تطبيق 

المسارح  حجوزات  إلى  )باإلضافة  الفندق  إلى  والوصول  المطار،  في  واالستقبال  السفر،  وتذاكر  الفندق، 

)متوافرة  الهدايا  وشراء  واختيار  والتجميلية،  الصحية  والمراكز  والمطاعم،  الثقافية،  والحفالت  والسينما، 

في القاهرة واالسكندرية(، وغيرها من الخصومات والمزايا في العديد من المطاعم والفنادق والخدمات. 

خالل  من  والجودة  السالمة  معايير  أعلى  توفير  مع  العمالء  توقعات  وتجاوز  تلبية  على  مصر  بنك  يحرص 

المبتكرة.  والخدمات  المنتجات  من  واسعة  مجموعة  تقديم 

العام  خالل   ٪25 إلى  يصل  سنوي  نمو  معدل  مصر  بنك  في  المصرفية  التجزئة  محفظة  سجلت  وقد 

 22.6 ارتفعت المحفظة إلى  البنك، حيث  المتزايدة على منتجات  2018/2017، ليعكس بذلك الطلبات  المالي 

18.1 مليار جنيه مصري بالعام السابق، ليعكس زيادة سنوية قدرها 4.5 مليار  مليار جنيه مصري، مقارنة ب 

مصري.  جنيه 

للعمالء: استثنائية  تجربة  تقديم 

تلبي كافة االحتياجات للعمالء وتيسر حياتهم. يحرص بنك مصر على تطوير حلول مصرفية 

الشخصية القروض 

وفي إطار التزام البنك تجاه تلبية كافة احتياجات العمالء من خالل توفير مجموعة متنوعة من القروض 

التجديدات  وقروض  العقاري،  التمويل  وقروض  السيارات  قروض  البنك  فيقدم  تنافسية،  عائد  بمعدالت 

مؤخًرا  تقديمه  إلى  باإلضافة  هذا  السياحية،  الرحالت  وقروض  المعمرة،  السلع  وقروض  والتجهيزات، 

وكذلك  التعليمية  والمعاهد  والجامعات  المدارس  طالب  احتياجات  لتلبية  التعليمية  القروض  مجموعة 

في  االستثمار  على  المصريين  لتشجيع  البنك  مساعي  ضمن  ذلك  يأتي  حيث  العلمية،  الشهادات  أصحاب 

التعليم.  مجال 

األقصي  الحد  يصل  حيث  تنافسية،  عائد  بمعدالت  الشخصية  القروض  من  المجموعة  تلك  البنك  ويوفر 

البنك على  120 شهر. وحرًصا من  إلى  1 مليون جنيه مصري مع فترات سداد مرنة تصل  إلى  القرض  لقيمة 

لم  حيث  الشخصية،  القروض  على  الحصول  شروط  بتبسيط  قام  عمالءه،  على  التمويلية  اإلجراءات  تيسير 

الهيئات  مثل:  القطاعات  مختلف  في  العاملين  العمالء  قبل  من  البنك  على  الراتب  تحويل  مطلوًبا  يعد 

وشركات  والبتروكيماويات،  البترول  وشركات  الخاص(،  والقطاع  العام  )القطاع  والبنوك  الحكومية، 

الحرة من )األطباء، والصيادلة، والمهندسين، وإلخ(.  االتصاالت، وكذلك أصحاب المهن 

البنك ودائع 

يقدم بنك مصر مجموعة واسعة من الودائع تالئم جميع احتياجات العمالء، وقام البنك بإطالق منتجات 

محفظة التجزئة 
المصرفية

22.6 مليار جنيه 
مصري،

بمعدل نمو سنوي 
%25

ودائع التجزئة 
المصرفية

507 مليار جنيه 
مصري،

بمعدل نمو سنوي 
%34
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DCC الديناميكي للعمالت  التحويل  خدمة 

خدمة  مصر  بنك  أطلق  والسياحة،  اإللكترونية  التجارة  تعزيز  في  البنك  استراتيجية  من  كجزء 

سداد  إمكانية  البطاقات  لحاملي  تسمح   مالية  خدمة  وهي   ،  DCC للعمالت  الديناميكي  التحويل 

البيع. أنواع نقاط  المحلية على كافة  بالعملة  البالد  معامالتهم في مختلف 

الرواتب ميكنة 

في  السوق  حصيلة  من   ٪48 على  مصر  بنك  يستحوذ  نقدي،  غير  مجتمع  إلى  مصر  تحويل  بهدف 

وحافظ  به.  الخاصة  اآللي  الصراف  ماكينات  خالل  من  الحكومة  في  العاملين  رواتب  ميكنة  مجال 

بنك مصر على صدارته في هذا المجال خالل األعوام الثالث عشر الماضية على التوالي، حيث يخدم 

المرتبات  الموظفين. وسجلت قيمة  رواتب  1,767 شركة حكومية وخاصة في تحويل  البنك حوالي 

المميكنة 75.3 مليار جنيه مصري خالل العام المالي 2018/2017، ُموزعة على 3.34 مليون بطاقة في 

القطاعين العام والخاص، عالوة على 55,144 حساب. 

المحافظ

BM Wallet في فبراير 2017، بهدف تعزيز الشمول المالي  أطلق بنك مصر خدمة محفظة بنك مصر 

البنك  عمالء  من  لكل  المحمول  التليفون  على  تطبيق  طريق  عن  الدفع  تطبيق  تقديم  خالل  من 

تحويل  الخدمة  هذه  تتيح  المصرفية.  الخدمات  من  متنوعة  مجموعة  لتقديم  العابرين  والعمالء 

األموال من حساب محفظة هاتف محمول الي حساب محفظة هاتف محمول آخر، ودفع الفواتير، 

واستقبال التحويالت الخارجية بأكثر الطرق أماًنا وسهولة، باإلضافة إلى استقبال األموال على مدار 

24 ساعة كل أيام األسبوع مباشرًة من خالل هواتفهم المحمولة في أي مكان في العالم.

اإللكتروني السداد  تيسير خدمات 

البيع  اآللي ونقاط  الصراف  للفروع، وماكينات  أكبر شبكة  امتالك وتشغيل واحدة من  بنك مصر في  نجح 

الجمهورية.  أنحاء  جميع  في 

المالي الشمول 

المالي  النظام  سالمة  لدعم  وسيلة  أفضل  يعد  المجتمع  من  جديدة  شرائح  ضم  أن  مصر  بنك  يؤمن 

االقتصادي  النشاط  على  ألعماله  اإليجابية  اآلثار  لتعزيز  البنك  ويسعي  الخدمات.  وتعزيز  وتوسيع  للبنك 

المالية  الموارد  تعبئة  يضمن  مما  واالستثمارات،  المدخرات  حجم  بزيادة  البنك  قام  لذا  البالد،  في  العام 

معدالت  زيادة  إلى  يؤدي  إنه  إذ  االقتصاد،  على  إيجابًيا  ينعكس  بدوره  وهذا  الرسمية،  القنوات  خالل  من 

البطالة. الفقر ومعدالت  النمو والحد من 

نحو تقديم خدمات غير نقدية 

يرى بنك مصر في الشمول المالي حجر الزاوية لتحقيق االستقرار المالي واالجتماعي، وتعزيز فرص النمو، 

وخلق نمو شامل ومستدام في وطننا، لذا يسعى البنك لتقديم خدمات مالية وبنكية متنوعة من أجل 

والتحول  المالي  الشمول  لتحقيق  الدولة  أهداف  خدمة  أجل  من  المجتمع  قطاعات  من  المزيد  جذب 

نقدي.  غير  لمجتمع 

خدمات السداد اإللكتروني

السداد  من  تّمكن  خدمة  بإضافة  وذلك  اإللكتروني،  للسداد  خدماته  بتحديث  أيًضا  البنك  قام 

والفواتير.  والجمارك،  للضرائب،  اإللكتروني  السداد  على  عالوة  االجتماعي،  للتأمين  اإللكتروني 

السداد  قبول  نطاق  توسعة  أجل  من  الهيئات  من  العديد  مع  تعاون  اتفاقيات  بتوقيع  البنك  وقام 

اإللكتروني على مستوى البالد. وقام البنك بإتاحة خدمة السداد اإللكتروني في 337 فرع موزعين 

في أنحاء مصر، ليصل اإلجمالي إلى أكثر من 22.5 مليار جنيه مصري خالل العام المالي 2018/2017.  

المرتبة  البنك  الجمارك، كما شغل  الحكومية وتحصيل  السداد  بنك مصر في صدارة خدمات  وجاء 

الثانية من حيث إجمالي عدد بطاقات الدفع اإللكتروني المصدرة والتي وصلت إلى 6.32 مليون في 

30 يونيو 2018. 

خدمات مدفوعات الشركات

والرسوم  الضرائب،  دفع  للعمالء  تتيح  والتي  الشركات  مدفوعات  خدمة  أيًضا  البنك  يقدم  كما 

الجمركية، والتأمين االجتماعي، وغيرها من الرسوم الحكومية من مكاتبهم دون الذهاب إلى البنك. 

الرواتب التي تصرف 
عبر ماكينات الصراف 

اآللي

75.3 مليار جنيه 
مصري
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الدخل( العقاري )محدودي ومتوسطي  المركزي للتمويل  البنك  مبادرة 

المالي.  الشمول  لتحقيق  رئيسًيا  محرًكا  العقارية  التمويالت  تعد  المالية،  المنتجات  يخص  وفيما 

األفراد  تشجيع  خالل  من  القومي  االقتصاد  على  ألعماله  اإليجابية  اآلثار  لتعزيز  مصر  بنك  ويسعي 

الرسمية.   القنوات  المالية من خالل  الموارد  المدخرات وضمان تعبئة  على االستثمار في 

للوحدات  المشترين  لتمويل  المدى  طويلة  قروًضا  مصر  بنك  يقدم  المركزي،  البنك  لمبادرة  ووفًقا 

الدخل.  متوسطي  وفوق  ومتوسطي  محدودي  إلى  الموجهة  اإلسكان  مشروعات  ضمن  السكنية 

الجديدة في قطاع اإلسكان.  المحلية واألجنبية  المبادرة لجذب االستثمارات  وتهدف تلك 

ساهم بنك مصر حتى اآلن بمبلغ 4 مليار جنيه في مبادرة البنك المركزي، وقد بلغت قيمة محفظة 

البنك وفًقا لمبادرة البنك المركزى 2.69 مليار جنيه مصري في 30 يونيو 2018، مما يمثل زيادة سنوية 

قدرها 1.48 مليار جنيه مصري، وبنسبة نمو ٪81.75. 

 دعم العمالء وحماية البيانات 

مخاطر  من  عمالئه  لحماية   PCI DSS نظام  متطلبات  باستيفاء  يقوم  مصري  بنك  أول  مصر  بنك  يعد 

القرصنة اإللكترونية. ويتعهد البنك بالعمل على استحداث نظمه باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، 

للعمالء  ومالئمة  أماًنا  واألكثر  المحسنة  البنكية  اإلنترنت  خدمات  مجموعة  إلطالق  البنك  يخطط  كما 

التعامالت. الورق المستخدم في  القادمة. وستحد الخدمات الجديدة من  الفترة  خالل 

الصراف اآللي ماكينات 

بالتوسع  قام  كما  البالد،  أنحاء  جميع  في  جديدة  فروًعا  البنك  افتتح  التوسعية،  البنك  الستراتيجية  وفًقا 

2018. كما  2,292 ماكينة في يونيو  إلى  اآللي حتى وصل عددها  الصراف  المتطورة لماكينات  الشبكة  في 

خدمات  إلى  باإلضافة  اآللى  الصراف  لماكينات  الجديدة  الخدمات  من  العديد  بإضافة  أيًضا  البنك  قام 

فوري  شركة  مع  بالتعاون  البنك  أطلقها  التي  الخدمات،  تلك  تشمل  حيث  األساسية،  واإليداع  السحب 

باإلضافة  الدفع،  بطاقات  دون  األفراد  بين  النقدية  التحويالت  اإللكتروني،  الدفع  حلول  في  المتخصصة 

المختلفة.  االئتماني، ورسوم االشتراكات  الفواتير، والتبرعات، وخدمات االستعالم  إلي خدمة دفع 

البيع  أجهزة نقاط 

التي   )POS( البيع  نقاط  أجهزة  خالل  من  التجار  عمليات  تحصيل  نشاط  في  الثاني  المركز  مصر  بنك  احتل 

حجم  وبلغ   ،2018/2017 يونيو  في  الجمهورية  أنحاء  مختلف  في  منتشرة  جهاز   15,404 إلى  عددها  وصل 

13.4 مليار جنيه مصري خالل العام المالي 2018/2017.  المعامالت 

من أجل اقتصاد شامل 

يؤمن بنك مصر أن خلق فرص اقتصادية عادلة للمهمشين هو خطة أساسية لتشجيع إجراءات اإلصالحية 

المستدامة. السوق  اقتصاديات  ودعم  الوطنية  للصناعة 

المصريين أمان  شهادة 

المصري،  بالجنيه  ادخارية لمدة ثالث سنوات  المصريين، وهي شهادة  أمان  بنك مصر شهادة  أطلق 

القاهرة.  المصري، وبنك  الزراعي  المصري، والبنك  للتأمين، والبنك األهلي  بالتعاون مع شركة مصر 

والمزارعين  والمؤقتة،  الموسمية  للعمالة  تأمينية  حماية  توفير  المصريين  أمان  شهادة  وتستهدف 

من  العائد  ويصرف  الحياة،  على  تأمين  وثيقة  مع  الشهادة  وتقدم  المحدود.  الدخل  ذوي  والعمال 

الشهادة  تتيح  كما   .Mobile Wallet محفظة  أو  للعميل   Prepaid مقدًما  الدفع  بطاقات  خالل 

ووصلت  الضرائب.  من  خالية  مصري  جنيه   10,000 واقع  سنوى  ربع  سحب  في  الفوز  فرصة  للعمالء 

30 يونيو 2018.  قيمة محفظة البنك من شهادة أمان المصريين 262 مليون جنيه مصري في 

خدمات السداد 
اإللكتروني

22.5 مليار جنيه 
مصري
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قطاع المشروعات

الصغيرة والمتوسطة والتمويل منتاهي الصغر

التنمية  بعجلة  ودفع  عمل،  فرص  وخلق  مصر،  في  أعمالهم  نمو  دعم  إلى  باإلضافة  الشريحة،  تلك  إلى 

الخدمات  إتاحة  بهدف  الدولية  التمويل  مؤسسة  مع  اتفاقية  بتوقيع  مصر  بنك  قام  لذا  االقتصادية. 

ضمن  النساء  تقودها  التي  الشركات  عدد  نمو  على  والعمل  البالد،  في  األعمال  رائدات  لجميع  المالية 

مجموعة الخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خالل تقديم التمويالت والخدمات 

المصرفية.  غير 

للعمالء: والتنمية  التدريب  فرص 

التنموية  البرامج  يوفر بنك مصر لعمالئه من الشركات الصغيرة والمتوسطة أفضل األدوات الممكنة من 

رواد  ليساعد  سنوي  بشكل  تدريبية  عمل  ورش  البنك  يقدم  لذا  أعمالهم.  نمو  استقرار  ضمان  أجل  من 

العديد  مع  بالتعاون  العمل  ورش  البنك  فينظم  أعمالهم.  نمو  وكيفية  مهاراتهم  تطوير  على  األعمال 

واإلدارة.  للتمويل  فرانكفورت  وكلية  والتنمية،  للتعمير  األوروبي  البنك  مثل:  والدولية  المحلية  الهيئات  من 

كافة  احتياجات  وتلبية  المالي  الشمول  لتحقيق  المبذولة  الجهود  بأهمية  مصر  بنك  إيمان  من  وانطالًقا 

الصغيرة  المشروعات  أصحاب  التدريبية  الورش  تّمكن  حيث  مصر،  في  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 

اليومية. المالية  التحديات  اتخاذ قرارات واعية والتعامل مع  والمتوسطة من 

والجوائز: التكريمات 

تقديًرا لجهود بنك مصر في مجال تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حاز 

البنك هذا العام على العديد من الجوائر في هذا المجال:

انترناشيونال  مجلة  من  وذلك   2018 مصر   - والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  تمويل  في  بنك  أفضل   •

بيزنس

• البنك األسرع نمًوا في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة - مصر 2018  وذلك من مجلة إنترناشيونال 

فاينانس

البريطانية. 2018 من مجلة  ذا يوروبيان  • أفضل بنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 

األوسط  الشرق  منطقة  في   -  2018 لعام  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  تمويل  في  بنك  أفضل   •

آند فاينانس. وشمال أفريقيا من مجلة ويلث 

يؤمن بنك مصر بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة التنمية االقتصادية، والمساهمة 

في  الرائدة  البنوك  أحد  لكونه  ونظًرا  مصر.  في  التوظيف  معدالت  ورفع  المستدامة،  التنمية  تحقيق  في 

التمويلية  االحتياجات  كافة  تلبية  على  مصر  بنك  يحرص  والمتوسطة،  الصغيرة  المشروعات  تمويل  مجال 

دعم  أجل  من  العامل  المال  لرأس  تمويلية  حلول  توفير  في  متمثلة  والخدمات  البرامج  توفير  خالل  من 

خطط  دعم  أجل  من  األجل  متوسطة  قروض  إلى  باإلضافة  والمتوسطة،  الصغيرة  الشركات  أعمال  نمو 

تعزيز روؤس أموالهم. 

المستدامة  التنمية  مبادرات وبروتوكوالت من أجل تحقيق 

يحرص بنك مصر على المشاركة  الفعالة في مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  أداء  لتعزيز  بسيط  بعائد  تمويلية  مصادر  توفير  خالل  من  والمتوسطة 

للدولة.  الرسمي  االقتصاد  انتقالهم تحت مظلة  والمساعدة في 

التي  المصري، يوفر بنك مصر تمويالت قصيرة ومتوسطة األجل للشركات  المركزي  البنك  ووفًقا لمبادرة 

المصريون  الصناع  جمعية  ألعضاء  مصر  بنك  يوفر  كما  والزراعة.  والخدمات،  الصناعة،  مجاالت  في  تعمل 

صناعة  وتطوير  دعم  في  مصر  بنك  دور  من  وانطالًقا  و٪7.   ٪5 قيمتها  متناقصة  بسيطة  بفائدة  تمويالت 

األثاث بمصر، قام البنك بترتيب تمويالت قدرها 1.5 مليار جنيه مصري لتطوير مدينة دمياط لألثاث، كما وّقع 

بروتوكول تعاون مع شركة مدينة دمياط لألثاث من أجل تمويل أصحاب الورش بمدينة األثاث الجديدة. 

مدينة  في  الجلود  مدابغ  نقل  لتمويل  والصناعة  التجارة  وزارة  مع  تعاون  اتفاقية  أيًضا  البنك  ووّقع 

هذا  وبدر.  السادات  بمدينتي  الصناعية  المجمعات  في  المستثمرين  صغار  وتمويل  للجلود،  الروبيكي 

مستوى  على  المنتشرة  المحلية  بالوحدات  الواحد  الشباك  خالل  من  تمويلية  حلول  توفير  إلى  باإلضافة 

ألف فرصة عمل من خالل   12 أكثر من  238 وحدات محلية، ليساهم بذلك في خلق  والبالغة  الجمهورية 

البرامج.  تلك 

قام بنك مصر بتوفير إجمالي تمويالت لصالح 86 ألف مشروع صغير ومتوسط تقريًبا، وهو ما يمثل معدل 

نمو 32٪ في يونيو 2018، كما ارتفعت محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل منتاهي 

 .٪131 10.9 مليار جنيه مصري، بمعدل زيادة سنوية  الصغر إلى 

الوصول  إلى  مصر  بنك  يهدف  لذا  مصر،  في  األعمال  مؤسسات  من  كبيًرا  جزًءا  األعمال  رائدات  تشكل 

محفظة تمويل 
المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة 
ومتناهية  الصغر

10.9 مليار جنيه 
مصري، بمعدل نمو 

سنوي %131

تمويل عدد 85,760

شركة صغيرة 
ومتوسطة
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قطاع

األسواق المالية واالستثمار

وتقديًرا لجهوده المتواصلة لتقديم ما هو أفضل واألحدث لجميع عمالئه، حاز بنك مصر على جائزة من 

إلدارة  بنك  كأفضل  العالم،  في  المتخصصة  المالية  المجالت  أكبر  إحدى  وهي  فينانس،  جلوبال  مجلة 

أسواق  صناديق  إلدارة  بنك  وأفضل  و2010،   2009 لعامي  األوسط  والشرق  إفريقيا  في  النقد  أسواق  صناديق 

النقد في الشرق األوسط ألعوام 2008، و2012، و2013، و2014، و2015، وعلى جائزة أفضل بنك في إدارة صناديق 

أسواق النقد واالستثمارات قصيرة األجل ألعوام 2016، و2017، و2018. 

المحافظ: إدارة 

البورصة المصرية بلغت  البنك في األسهم المدرجة في  المالية واالستثمار محافظ  يدير قطاع  األسواق 

1 مليار جنيه  بنحو  إيرادات تقدر  نتج عنها تحقيق  4.5 مليار جنيه مصري،  2018 نحو  قيمتها في نهاية يونيو 

في  مصري  جنيه  مليار   2.2 نحو  قيمتها  بلغت  المحلية  الثابت  للدخل  أدوات  محافظ  يدير  كما  مصري، 

بالبنك وبالبنوك األخرى. البنك في صناديق االستثمار الخاصة  2018، فضاًل عن إدارة استثمارات  نهاية يونيو 

المباشرة: االستثمارات  مساهمة مصرفنا في 

الهدف،  هذا  تحقيق  على  العمل  ويواصل  المصري،  القومى  االقتصاد  دعم  بهدف  مصر  بنك  تأسس 

في  المباشرة  المساهمة  خالل  من  مصر،  في  الخاصة  األسهم  مستثمري  وأنشط  أكبر  من  واحًدا  لكونه 

الحيوية.   االقتصادية  القطاعات  في  الشركات 

بما  القطاعات  المالية واالستثمار بمحفظة أسهم مباشرة متنوعة في مختلف  ويحتفظ قطاع األسواق 

في ذلك السياحة، والخدمات، والتشييد، واإلسكان، والزراعة، والغذاء، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

وغيرها. يمتلك البنك حصًصا في 158 شركة بإجمالي رؤوس أموال تصل إلى 427 مليار جنيه مصري وذلك 

في 30 يونيو 2018. 

األسهم  محفظة  نطاق  ضمن  شركات   10 أموال  رؤوس  في  مصري  جنيه  مليون   360 البنك  ضخ  كما 

الرأسمالية  األرباح  بلغت  الوقت،  نفس  وفي  لديها.  المال  رأس  هيكل  تعزيز  في  منه  مساهمًة  المباشرة، 

من بيع حصص في بعض الشركات 2 مليار جنيه مصري خالل العام المالي 2018/2017.

السوق  في  للبنك  الرائدة  المكانة  على  الحفاظ  إلى  مصر  ببنك  واالستثمار  المالية  األسواق  قطاع  يهدف 

المصرى، حتى يكون دائًما الخيار االول  للمستثمرين من األفراد أو الشركات في مجال خدمات  االستثمار 

استثماراته.  على  للبنك  المحقق  العائد  تعظيم  القطاع  يستهدف  كما  المتخصصة. 

 52.4 2018، مقارنة ب  يونيو  بنهاية  56.5 مليار جنيه مصري  القطاع  المدارة من خالل  وبلغت قيمة األصول 

أنشطة  دخل  إجمالي  بلغ  كما   .٪8 إلى  يصل  سنوي  نمو  بمعدل  السابق،  العام  في  مصري  جنيه  مليار 

إلى  تصل  نمو  ونسبة  مصري  جنيه  مليار   1.3 قدرها  سنوية  زيادة  يمثل  مما  مصري،  جنيه  مليار   8 القطاع 

  .٪19.4

الخمس  السنوات  خالل  القطاع  بأنشطة  الخاصة  للدخول  السنوي  النمو  معدل  متوسط  بلغ  وبالتالي، 

مليار   7.3 القطاع  خالل  من  المدارة  لألصول  العادلة  القيمة  احتياطي  رصيد  بلغ  حين  في   ،٪33 الماضية 

جنيه مصري في 30 يونيو 2018. 

الخبراء: مجموعة 

تستطيع  البنك  داخل  الخبرات  من  متنوعة  مجموعة  على  االستثمار  و  المالية  األسواق  قطاع   يعتمد 

الخاصة،  الملكية  إدارة مساهمات  التي تشمل  المتكاملة  المالية  الخدمات  تقديم مجموعة واسعة من 

بالشركات،  الخاصة  االستشارات  تقديم  فضاًلعن  السندات،  ومحفظة  المدرجة،  األسهم  ومحافظ 

االستثمار  صناديق  خدمات  المالية،  األوراق  وتداول  االستثمار(،  أمناء  )خدمات  المصرفية  والمعامالت 

المتنوع. 

المالية واالستثمار: أنشطة وخدمات يقدمها قطاع األسواق 

االستثمار: صناديق 

عام  تأسس  حيث  األوسط،  الشرق  منطقة  في  واألقدم  األكبر  مصر  ببنك  االستثمار  صناديق  مركز  يعد 

1994 وأطلق ثمانية صناديق استثمار متنوعة، تشمل صناديق أسواق النقد، والصناديق المتوازنة، وصناديق 

المختلفة،  العمالء  احتياجات  تلبى  بحيث  اإلسالمية،  والصناديق  المضمون،  المال  رأس  وصناديق  األسهم، 

على مستوى األفراد والشركات. 

إجمالي العائد 
من أنشطة قطاع 
االستثمار وأسواق 

المال

8 مليار جنيه مصري

حجم األصول 
المدارة

56.5 مليار جنيه 
مصري
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ولقد قام البنك ببيع عدد من أصوله، وهي أصول ال تدر إيرادات، بقيمة بيعية بلغت 1.5 مليار جنيه مصري 

خالل العام المالي 2018/2017، مما تحقق عنه أرباح رأسمالية بلغت قيمتها 794 مليون جنيه مصري من بيع 

هذه األصول، مقارنًة ب 479  مليون جنيه مصري في العام السابق.

خدمات أمناء حفظ األوراق المالية:

وأهداف  احتياجات  جميع  لتلبية  الخدمات  من  مجموعة  مصر  ببنك  المالية  األوراق  حفظ  أمناء  يقدم 

عمالئنا الكرام. وهذا يتضمن شراء وبيع األوراق المالية، واالكتتاب في األسهم والسندات العامة نيابة عن 

العمالء، وكذلك إصدار كشوف الحسابات، و تحصيل كوبونات األوراق المالية، وتقديم خدمات الشركات 

لألفراد والمؤسسات، باإلضافة إلى خدمات أمين الحفظ  .

االستثمار: بنوك  خدمات 

الريادي في دعم االقتصاد المصري، يلعب بنك مصر دوًرا حيوًيا في دعم أدوات الدين  انطالًقا من دوره 

لتوفير  جهودها  وتنشيط  الدولة  استثمارات  لتمويل  األساسية  الركيزة  بمثابة  أيًضا  وُيعتبر  السوق،  في 

للمستثمرين.  الواحد  الشباك  خدمة 

االقتصادي  المستويين  على  رئيسًيا  العًبا  يعد  حيث  الدولة،  مع  وشامل  ُمفّصل  إطار  في  البنك  ويعمل 

والحكومة  والمؤسسات  للشركات  أيًضا  واالستثمار  المالية  األسواق  قطاع  يقدم  كما  والجزئي،  الكلي 

مجموعة واسعة وشاملة من الخدمات المالية المبتكرة، لُتمكنهم من تحقيق أهدافهم المالية وتنفيذ 

واالستحواذ،  االندماج  عمليات  في  االستثمار  بنوك  خدمات  تتمثل  كما  األجل.  وطويلة  قصيرة  خططهم 

والطرح  الخصخصة،  وعمليات  التوريق(،  وسندات  الشركات  )سندات  والسندات  الملكية،  حقوق  وانتقال 

الشركات.  المالي إلعادة هيكلة  المستشار  االولى، والتخارج، والقيام بدور 

ونظًرا ألن مؤسستنا تحرص على التكامل والتعاون على حد السواء، فان قطاع األسواق المالية واالستثمار 

استراتيجية  مالية  حلول  وتقديم  تطوير  في  للمساعدة  المختلفة  القطاعات  مع  جنب  إلى  جنًبا  يعمل  

لعمالئنا. صعوبة  القضايا  ألكثر  متكاملة 

الخاصة باألسهم والسندات،  الدين  المال وأدوات  أيًضا بنشاط في مجال أسواق رأس  القطاع  كما يعمل 

منفًذا بذلك دور البنك في المعامالت مع التركيز على إصدار، وهيكلة، وتسعير، وضمان االكتتاب، وجمع 

األموال في األوراق المالية ذات العائد الثابت، هذا باإلضافة إلى طرح منتجات توريق لعمالئنا من الشركات 

والمؤسسات من خالل االعتماد بشكل أساسي على قدراتنا الكبيرة  وشبكة الفروع واسعة االنتشار. وقد 

اجمالي  من  مصري،  جنيه  مليار   4.5 قيمتها  بلغت  توريق  سندات  إصدارات   4 طرح  إدارة  في  البنك  شارك 

 ،2018/2017 4.8 مليار جنيه مصري خالل العام المالي  5 عمليات منفذة  في السوق المصري بلغت قيمتها 

 1.4 حوالي  في  واالكتتاب  مصري  جنيه  مليار   2 حوالي  تغطية  بضمان  قام  قد  مصر  بنك  أن  بالذكر  وجدير 

مليار جنيه مصري.  

العقارية: الخدمات 

العقارية  األصول  محفظة  إدارة  بمسئولية  أيًضا  المالية  واألسواق  االستثمار  قطاع  عمل  فريق  يضطلع 

نيابة عن عمالئنا. أنواع مختلفة من العقارات  للبنك، والتي تنطوي على شراء وبيع 

الصناعية والسياحية.  للمشروعات  والترويج  تنظيم مزادات تسويقية عقارية  الفريق على   كما يعمل 

إدارة طرح أربعة 
إصدارات سندات 

توريق

 بإجمالي 4.5 مليار 
جنيه مصري
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قطاع

األموال والمراسلين

وانطالًقا من دور مصرفنا الوطني من خالل إدارة األموال، تقوم إدارة األموال بإدارة السيولة في إطار تدعيم 
اقتصاد الدولة ويأتي هذا من خالل تمويل عمليات الدين العام سواء من السوق األولي والسوق الثانوي، وكذا 
من خالل القيام دور محوري في تخفيف تأثير األزمات المالية مثل األزمة المالية العالمية في 2008 وما أعقبها 
من تداعيات تأثير ثورة يناير 2011 والتي أسفرت عن ركود اقتصادي أدى إلى هبوط حاد في مؤشرات االقتصاد 

المصري.

وسعًيا لمساندة جهود الدولة الستقرار االقتصاد المحلى، قام بنك مصر باالكتتاب في الطروحات المعلنة 
من قبل وزارة المالية المصرية ألدوات الدين الحكومي ووصلت نسبة حصة بنك مصر في تلك العطاءات إلى 
26.36٪، وعلى الصعيد المحلي يمتلك بنك مصر متوسط محفظة من أدوات الدين الحكومي تصل إلى 349.3 

مليار جنيه مصري خالل السنة المالية 2018/2017، محقًقا إيرادات بأجمالي 60.3 مليار جنيه مصري.

هذا وتقوم إدارة األموال بإدارة استثمارات البنك بهدف تحقيق أعلى العوائد وبأقل المخاطر.

أما فيما يخص عمليات االعتمادات المستندية من سداد التزامات التجارة الخارجية وعمليات استبدال العمالت 
األجنبية المختلفة، يلتزم بنك مصر بتسهيل حركة ومعامالت استيراد السلع والخدمات االستراتيجية، حيث 
قام بنك مصر بتمويل اعتمادات مستندية ومستندات تحصيل بقيمة تصل إلى 7.1 مليار دوالر أمريكي خالل 
عام 2018، ووصل حجم عمليات استبدال العمالت إلى قيمة إجمالية قدرها 26.6 مليار دوالر أمريكي عن نفس 

العام.

ويتطلع بنك مصر دوًما الستحداث المزيد من الحلول المصرفية وذلك في إطار نشر رؤية البنك االستراتيجية 
وقيّمه األساسية بالقطاع المصرفي المصري حيث تعمل إدارة األموال بمصرفنا على خلق وتقديم األفكار 
المبتكرة، والتطبيقات التكنولوجية المتطورة والخبرة المتعمقة لمساعدة عمالءنا على البقاء في الصدارة 
و   "  Credit linked Note" مثل  الهيكلية  المنتجات  في  االستثمار  في  البنوك  أوائل  من  مصرفنا  يعتبر  حيث 

"First To Default” مما يساهم في تحسين أرباح البنك بشكل عام.

حيث  البنكية،  التعامالت  في  جديدة  أفاق  وفتح  جديدة  تحديات  في  للدخول  دوًما  مصر  بنك  يسعى  كما 
تحسين  بهدف   ،2004 عام  نشأت  والتي  الدوالرى  اإلنتربنك  سوق  آلية  إلى  انضمت  التي  البنوك  أوائل  من  كان 
إدارة سيولة العملة األجنبية بالسوق المصرفي باإلضافة إلى إعادة تقديم خدمات تصدير شحنات العمالت 
األجنبية عام 2017 والتي ازدادت منذ ذلك الحين ووصل حجم عمليات التصدير إلى 1.5 مليار دوالر أمريكي خالل 

عام 2018.

تراث  بالبنك على  المحلى وتطويره، يعتمد بنك مصر وإدارة األموال  وباعتباره أحد أهم أذرع دعم االقتصاد 
قائم على الثقة والتفوق لشركائنا محلًيا وعالمًيا.

المراسلين شبكات 

تتزايد أهمية إدارة المراسلين والمؤسسات المالية خاصة في مثل هذه البيئة العالمية سريعة 
الفروع  من  مختارة  شبكة  لدية  ان  في  يتمثل  كبير  دولي  تواجد  مصر  بنك  ويمتلك  التغير 
الخارجية والبنوك التابعة، فضال عن عدد كبير من البنوك المراسلة وتبلغ عدد البنوك المراسلة 
بين  المعامالت  سالسة  يضمن  ما  وهو  دولة   53 نحو  في  مراسل  بنك   306 حوالي  مصر  لبنك 

العمالء ونظرائهم في المناطق المختلفة حول العالم.

البنوك  وكذا  التابعة  والبنوك  الخارجية  الفروع  خالل  من  العالم  انحاء  جميع  في  تواجدنا  إن 
المراسلة يساعدنا في توفير أسرع الخدمات المصرفية وأكثرها كفاءة لتلبية احتياجات عمالئنا 

الحالية والمستقبلية.

وبالتعاون مع البنوك المراسلة، قام بنك مصر بتوفير مصادر تمويلية بالعملة األجنبية من خالل 
قروض قصيرة ومتوسطة األجل، وقد تخطت آليات تمويل العمليات التجارية والقروض قصيرة 

ومتوسطة األجل 2 مليار دوالر أمريكي للسنة المالية 2018/2017. 

كما قام بنك مصر أيًضا بدعم القطاعين العام والخاص في استيراد السلع االستراتيجية مثل 
البترول والسلع الغذائية األخرى. 

إدارة األموال

      يعد بنك مصر أحد أكبر وأكثر البنوك جدارة بالثقة بين مقدمي الخدمة بالقطاع المصرفي 
وتقوم إدارة األموال ببنك مصر بتقديم خدمات سواء على المستوى المحلى والدولي لعمالء 
أفراد أو شركات على حد سواء، وتأتى في مقدمة تلك الخدمات إدارة النقد وتدعيم عمليات 

التجارة الخارجية والقيام بعمليات االستبدال للعمالت المختلفة.

وإيماًنا بدور إدارة األموال ببنك مصر القيادي والرئيسي في تقديم خدمات المراسلين وخدمات 
إدارة األموال على مستوى عالمي لعمالئها، تقوم إدارة األموال بابتكار حلول من شأنها توفير 
المصرفية  للصناعة  تحدث  التي  السريعة  التغيرات  مواكبة  إطار  في  وذلك  واألموال  الوقت 
والعمل على إيجاد كافة الحلول التي من شأنها مساعدة عمالء البنك على تحقيق غايتهم 

وأهدافهم داخلًيا وخارجًيا.

هذا باألضافة إلى دورها الهام واالستراتيجي في هيكل قطاعات البنك المختلفة، تسعى إدارة 
األموال إلى تقديم حلول على كافة المستويات سواء في إطار إدارة السيولة الالزمة لوحدات 
األعمال المختلفة وتوفيرها لسداد االلتزامات المستحقة وعمليات استبدال العمالت، وكذلك 

إدارة الموارد ودعم التجارة الخارجية.

شبكات البنوك 
المراسلة

بإجمالي 306

خدمة استبدال 
العمالت

26.6 مليار دوالر
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قطاع

الصيرفة والمعامالت اإلسالمية 

االرتقاء إلى مستوى توقعات العمالء:

المصرفية  المبادئ  تطبيق  على  البنك  يحرص  اإلسالمية،  الشريعة  بتعاليم  مصر  بنك  إلتزام  من  انطالًقا 

المصرفية.   للتجزئة  خدماتها  مع  تتكامل  وأن  اإلسالمية 

التجزئة  منتجات  من  متنوعة  حزمة  تقديم  في  مصر  ببنك  اإلسالمية  المعامالت  وحدات  وتستمر 

السلع  ومرابحة  السيارات،  مرابحة  تشمل  والتي  اإلسالمية،  الشريعة  أحكام  مع  المتوافقة  المصرفية 

)المرابحة(. التمويل اإلسالمية  بند صيغة  تندرج تحت  التي  المنتجات  المعمرة، وغيرها من 

صيغة  استخدام  في  اإلسالمية  الشريعة  أحكام  مع  المتوافقة  المصرفية  التجزئة  مجموعة  وتستمر 

الرحالت  )مرابحة  السياحية  والرحالت  والعمرة(  الحج  )مرابحة  الحج  رحالت  لتمويل  اإلسالمية  المرابحة 

طرح  كما  التعليم.  مرابحة  مثل  المتنوعة  المنتجات  من  عدٍد  إلى  باإلضافة  العمالء،  لبعض  السياحية( 

البنك أيًضا بطاقات كنانة االئتمانية للمعامالت اإلسالمية التي تتمثل في صيغة تمويل العميل من خالل 

الطوارئ.  النقدي في حاالت  بالوكالة والتي توفر للعميل إمكانية السحب  المرابحة 

وانطالًقا من سعينا لتقديم أعلي مستوي من الجودة للخدمات المصرفية باعتبارها أولوية قصوى لدى 

والخدمات  المنتجات  من  المزيد  لتضم  للبنك  اإلسالمية  الصيرفة  محفظة  نطاق  توسيع  تم  مصر،  بنك 

شركات  كبرى  من  واحدة  مع  شراكة  مصر  بنك  عقد  لذا  التكافلي.  البنكي  التأمين  خدمة  مثل  المميزة 

التجزئة  منتجات  بمحفظة  الخاصة  الربحية  لتعظيم  البنك  مساعي  ضمن  مصر  في  التكافلي  التأمين 

التأمين  لخدمة  إطالقه  ومع  لذا  نفسه.  الوقت  في  عمالئه  احتياجات  تلبية  مع  اإلسالمية  المصرفية 

مجموعة  مصر  بنك  يقدم  حياة،   - التكافلى  للتأمين  المصرية  الشركة  مع  بالشراكة  التكافلي  البنكي 

التأمين  والتأمينية في جميع فروعه اإلسالمية. وتتكامل خدمات  االستثمارية  البنك  متنوعة من منتجات 

واالدخارية.  االستثمارية  البنك  منتجات  مع  التكافلي 

)منتجات  يسمى  االستثمارية  المنتجات  من  جديد  نوع  بتطوير  مصر  بنك  قام  سبق،  ما  إلى  وباإلضافة 

قطاع األموال اإلسالمية( وذلك بالتعاون مع وحدة المعامالت اإلسالمية بالبنك ووفًقا ألحكام الشريعة 

جنيه  مليار   14.2 بمبلغ  حكومية  خزانة  أذون  لتوفير  مصرفية  محفظة  إنشاء  في  نجحنا  كما  اإلسالمية. 

مصرى في نهاية يونيو 2018، مقارنًة ب 10.3 مليار جنيه مصري في نهاية يونيو 2017.

أول  كان  حيث  االسالمية،  المصرفية  والخدمات  المنتجات  تقديم  في  ريادته  تأكيد  في  مصر  بنك  يستمر 

بنك قطاع عام ينشيء فروًعا خاصة بالمعامالت اإلسالمية، ويطلق على تلك الفروع اسم »كنانة«، والتي 

يتم اإلشراف عليها من قبل هيئة شرعية تتكون من أبرز األساتذة من األزهر الشريف ودار اإلفتاء المصرية، 

والمجلس األعلى للشئون اإلسالمية. ويتم فصل أموال هذه الفروع عن الفروع األخرى في بنك مصر. 

القائمة  المستدامة  التنمية  على  يعتمد  إطاًرا  مصر  لبنك  اإلسالمية  والمعامالت  الصيرفة  قطاع  يتبنى 

المستقبلية،  األخطار  لتجنب  النتائج  على  يركز  نهج  واتباع  واألخالق،  المساءلة،  اإلسالمية:  المبادىء  على 

والخدمات  المنتجات  إلى  باإلضافة  التجارية،  األنشطة  من  مجموعة  تقديم  على  القطاع  يعمل  كما 

التي  بالمزايا  المهتمين  العمالء  احتياجات  لتلبية  بدقة  والمصممة  اإلسالمية  الشريعة  مع  المتوافقة 

اإلسالمية.  الصيرفة  قطاع  يعرضها 

العمالء: التركيز على تجربة 

إذا أخذنا في االعتبار قاعدة عمالئنا المتنوعة التي تضم مختلف شرائح المجتمع، نحن فخورون في بنك 

والخدمات  الحلول  من  المزيد  تقديم  خالل  من  المصرفية  منتجاتنا  نطاق  توسيع  في  باستمرارنا  مصر 

جميع  في  ومكتًبا  فرًعا   39 من  تتكون  شبكة  خالل  من  اإلسالمية  الشريعة  مع  المتوافقة  المصرفية 

أنحاء مصر. ويحرص بنك مصر أيًضا على أن يتوافر في كل فرع من فروعه الخاصة بالمعامالت اإلسالمية 

عمالءه.  احتياجات  لتلبية  اإلسالمية  المالية  المعامالت  كافة 

خالل  من  مصر  في  اإلسالمية  الشريعة  مع  المتوافقة  المصارف  بين  ريادته  على  مصر  بنك  حافظ  لقد 

الجمع بين التراث الفريد والتقاليد، مع تطبيق أحدث التقنيات المصرفية المدعومة بالتكنولوجيا واالبتكار 

الوقت نفسه.   في 

خدمات  لتوفير  المتقدمة  الكمبيوتر  أنظمة  اإلسالمية  بالمعامالت  الخاصة  فروعنا  جميع  وتستخدم 

تطوير  رواد  من  مصر  بنك  ليصبح  والخارج،  مصر  في  األخرى  البنوك  مواكبة  أجل  من  مبتكرة  مصرفية 

اإلسالمية،  الصيرفة  بقطاع  الخاصة  االئتمان  محفظة  بشأن  أما  مصر.  في  اإلسالمية  المالية  المنظومة 

يونيو   30 في  مصري  جنيه  مليار   5.8 ب  مقارنًة   ،2018 يونيو   30 في  مصري  جنيه  مليار   7.8 إلى  ارتفعت  فقد 

 .2017

محفظة االئتمان 
الخاصة بقطاع 

الصيرفة اإلسالمية

7.8 مليار جنيه 
مصري

محفظة أذون خزانة 
حكومية

14.2 مليار جنيه 
مصري
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ولقد تم منح القطاع اإلسالمي العديد من الجوائز خالل السنوات القليلة 
الماضية بما في ذلك ما يلي: 

مصر 2018 من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك البريطانية  – • جائزة أفضل بنك للمعامالت اإلسالمية 

إنترناشيونال فاينانس 2018 من مجلة  – مصر  • جائزة أفضل بنك للمعامالت المصرفية اإلسالمية 

2017 IFN Dubai لصفقة تمويل بصيغة المشاركة لصالح شركة المراسم الدولية للتطوير لعام  • جائزة 

العين السخنة للصلب  IJ Global Award للمعادن والتعدين في الشرق األوسط لصفقة مصنع  • جائزة 

لعام 2015

 2014 التحتية لمصنع الشرقية للسكر لعام  IFN Dubai Awards لصفقة تمويل المشروع والبنية  • جائزة 

• جائزة IFN Dubai لصفقة تمويل بصيغة المضاربة لصالح شركة شركة شرق الدلتا إلنتاج الكهرباء لعام 2013

لتعريف  طبًقا   – التي  والمتوسطة  الصغيرة  للمشروعات  اإلسالمي  التمويل  بتوفير  مصر  بنك  يقوم  كما 

جانب  إلى  هذا  مصري،  جنيه  مليون   200 السنوية  مبيعاتها  إيرادات  يتعدى  –ال  المصري  المركزي  البنك 

قطاع  لتمويل  الموجهة  للمبادرات  وفًقا  وذلك  الصغر،  متناهية  مشروعات  تمويل  منتجات  أيًضا  تقديمه 

ودور  للبالد  االستراتيجي  الهدف  لدعم  تهدف  والتي  الصغر  ومتناهية  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات 

بنك مصر الوطني في دعم االقتصاد المصري.

المشروعات  تمويل  مرابحة  منتجات:  ثمانية  العام  هذا  مصر  ببنك  اإلسالمية  المعامالت  وحدة  وقدمت 

 500,000 150,000 جنيه مصري، ومرابحة تمويل المشروعات الصغيرة )Checklist( حتى  المتناهية الصغر حتى 

مليون   5 حتى  ومرابحة  مصري،  جنيه  مليون   4 حتى  الصغيرة  المشروعات  تمويل  ومرابحة  مصري،  جنيه 

والجامعات  والمدارس  للمصانع،  والمعدات  واآلالت  الطبية،  واألجهزة  المعدات  لتمويل  مصري  جنيه 

العامل للشركات والمصانع.  المال  بالنشاط، ورأس  الخاصة  النقل  الخاصة، ووسائل 

دعم  االقتصاد الوطني:

مصر  لبنك  اإلسالمية  الصيرفة  قطاع  قام  الوطني،  االقتصاد  وتعزيز  لدعم  الشديد  التفاني  من  انطالًقا 
خالل العام المالي 2018/2017 بقيادة مجموعة من البنوك المصرية لتوفير قرض معبري يقوم على صيغة 
وذلك  مصري،  جنيه  مليون   500 مصر  بنك  مساهمة  بلغت  حيث  مصري،  جنيه  مليون   900 بقيمة  المشاركة 
لتمويل بناء مجمعين إحداهما سكني واآلخر تجاري في القاهرة الجديدة لصالح شركة عقارية، بإجمالي 
خمس  على  المشروع  تطوير  يتم  أن  المقرر  ومن  مصري.  جنيه  مليار   18 حوالي  إلى  تصل  متوقعة  قيمة 

مراحل خالل 7 سنوات ونصف بدًءا من عام 2018. 

تساهم  والتي  القطاعات  جميع  في  القومية  المشروعات  تمويل  في  حيوًيا  دوًرا  مصر  بنك  يلعب  كما 
وتمويل  المصري  االقتصاد  بناء  في  بالمشاركة  البنك  قام  لذا  للدولة،  المستدامة  التنمية  تحقيق  في 

2018/2017 مثل: المالي  المشروعات القومية خالل العام 

830 مليون جنيه مصري - مشروعات الطرق والكباري، بإجمالي تسهيالت تصل إلى 

- مشروعات في قطاع اإلسكان، بإجمالي تسهيالت تصل إلى 407 مليون جنيه مصري

200 مليون جنيه مصري  - مشروع العاصمة اإلدارية الجديدة، بإجمالي تسهيالت تصل إلى 

- محطات وشبكات مياه وصرف صحي، بإجمالي تسهيالت تصل إلى 132 مليون جنيه مصري

500 مليون جنيه مصري - مشروعات عقارية، بإجمالي تسهيالت تصل إلى 

منتجات تمويل 
المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة 
ومتناهية الصغر

8
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قطاع المنتجات المصرفية 

للشركات والمؤسسات المالية

التصديرية  المجالس  اتفاقيات تعاون مع  توقيع 

وّقع بنك مصر حديثا اتفاقيات تعاون مع 9 مجالس تصديرية في مصر، والتي بموجبها يتمكن أعضاء هذه 
معدة  مصرفية  خدمات  إلى  باإلضافة  التدريبية،  والدورات  التمويلية،  البرامج  على  الحصول  من  المجالس 
خصيصا لتتماشي مع احتياجاتهم وذلك تماشًيا مع استراتيجية الحكومة لدعم الصادرات المصرية بهدف 

تعزيز احتياطي النقد األجنبي للبالد.

تقديم حلول جديدة ومبتكرة

تماشيا مع األدوار الريادية لبنك مصر، يضم قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية فريق 
إلدارة  الحلول  من  مجموعة  القطاع  استحدث  حيث  والقّيمة،  الجديدة  األفكار  لتقديم  يتفانى  الخبراء  من 
أنظمة  بين  المباشر  الربط  خدمة  تقديم  تم  وكذلك  الكترونيا  لعمالئنا  والمتحصالت  والمدفوعات  النقدية 
العميل وأنظمة البنك، حيث قام القطاع في اآلونة األخيرة بتصميم عدد )2 تطبيق( لتلبية الطلبات التقنية 

لعمالئنا.

الموظفين وتثقيف  تنمية 

قام البنك بتحديث البرامج التدريبية المقدمة للعاملين، وبناءا عليه تم تقديم خطة تدريبية تهدف الي تطوير 
مؤسسات  تقدمها  والتي  المتخصصة  الدورات  التدريبية  الخطة  تضم  حيث  بالقطاع  العمل  فريق  وصقل 
محلية ودولية معتمدة، باإلضافة إلى دورات تدريبة لتعزيز المهارات الشخصية والتي يتم تقديمها من قبل 

أفضل المؤسسات التدريبية العاملة في مصر.

وتهدف الخطة التدريبية إلى تزويد فريق العمل بالمعارف والخبرات الالزمة لتحويل بنك مصر لبيت خبرة في 
مجال تقديم المعامالت المصرفية للشركات والمؤسسات المالية فضال عن اجتذاب أفضل الكوادر المهنية 

في مصر. ويركز التدريب أيًضا على خلق أجيال جديدة وفريق عمل متنوع الخبرات.

الدولية الجوائز 

حاز بنك مصر على جائزتين دوليتين في مجاالت تقديم المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية 
وهما:

البنك األسرع نمًوا في مجاالت إدارة النقد في مصر لعام 2018 من مجلة جلوبال بانكينج اند فاينانس ريفيو

البنك األسرع نمًوا في مجاالت تمويل التجارة في مصر لعام 2018 من مجلة جلوبال بانكينج اند فاينانس ريفيو

تمثل تلك الجوائز إنجاًزافريدا بالنسبة إلدارة جديدة تم استحداثها منذ عام ونصف فقط، ليضع بنك مصر 
كأسرع بنك نمًوا في مجال تقديم المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية.

في  مصر  ببنك  استحداثه  تم  جديد  قطاع  هو  المالية  والمؤسسات  للشركات  المصرفية  المنتجات  قطاع 
الحلول  أحدث  تقديم  خالل  من  والشركات  المؤسسات  من  العمالء  خدمة  يستهدف  والذي   ،2017 أكتوبر 
درجات  وبأعلى  تامة  بسهولة  المصرفية  أنشطتهم  إدارة  من  العمالء  لتمكن  المبتكرة  الرقمية  المصرفية 

األمان.

الركائز األساسية هي:

إدارة النقدية والحلول الرقمية 

توفر إدارة النقدية والحلول الرقمية مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية لتلبية الطلبات المتعلقة 
بإدارة النقد لعمالئنا على المستويين المحلي والدولي، من خالل تقديم مجموعة من المنتجات فائقة 
الجودة من أجل إدارة فعالة للمعامالت المصرفية وتقليل التعامالت النقدية وذلك باستخدام أحدث 

الوسائل التكنولوجية.

900الف  بإجمالي  عميل   82 عدد  لصالح  المدفوعات  رقمنة  من  العمل  فريق  تّمكن  االدارة  انشاء  ومنذ 
عمليات مدفوعة بقيمة بلغت 4.2 مليار جنيه مصري.

تمويل عمليات التجارة ورأس المال العامل

تقدم إدارة تمويل عمليات التجارةورأس المال العامل كافة الخدمات لمعامالت التجارة الدولية والتي 
رأس  منتجات  إلى  باإلضافة  الضمان،  وخطابات  المستنديه،  االعتمادات  التحصيل،  مستندات  تتضمن 

المال العامل، كما توفر االدارة أيًضا مجموعة من الحلول التي تناسب احتياجات عمالئنا.

وساهمت اإلدارة في زيادة الحصة السوقية لبنك مصر عن عمليات االستيراد لتصل إلى 10.50 % بداًل من 
%5.85 بنسبة نمو تصل الي 80 ٪.

توطيد العالقات مع المؤسسات الحكومية

تماشًيا مع استراتيجية الحكومة المصرية لتطوير ورقمنه الحكومة ووحدات القطاع العام، قام بنك 
أساسي  بشكل  تستهدف  الحكومية،  المؤسسات  مع  العالقات  إلدارة  خاصة  ادارة  باستحداث  مصر 
عن  هذا  أسفر  وقد  الحكومية،  والمتحصالت  المدفوعات  عمليات  لميكنة  الرقمية  الحلول  تقديم 
يتم  التي  الحلول  الي تقديم مجموعة من  باإلضافة  العام  للقطاع  زيادة خدماته  القطاع في  نجاح 

تصميمها حسب احتياجات الجهة.

خدمة عمالء الشركات 

يسعى القطاع إلى زيادة كفاءة العمليات التشغيلية والتميز في تقديم خدماته للعمالء، لذا تم استحداث 
خدمة عمالء الشركات في 82 فرع باإلضافة الي انشاء مركز إقليمي بمدينة اإلسكندرية كمرحلة اولي ضمن 

مساعي القطاع بالتواجد قرب عمالئه بهدف تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للعمالء.
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المعابد  من  عدًدا  الكرنك  معابد  مجمع  يضم 
المكان  هو  المعبد  وكان  أخرى.  وبنايات  واألبهية 
الرئيسي لعبادة اإلله آمون رع. وقد بدأ تشييده في 
االسرة  ملوك  من  الثاني،  أنتف  الملك  عهد  عهد 
الحادية عشر. إال أن علماء المصريات ظنوا في بداية 
القديمة.  الدولة  عصر  خالل  مشيد  المعبد  أن  األمر 
كان هذا المعبد في األصل معبًدا صغيًرا مخصًصا 
األسر  من  العديد  قامت  ثم  آمون،  اإلله  لعبادة 
التوسعات  بإنشاء  بعد  فيما  الحاكمة  المصرية 
الذي  األول-  سنوسرت  الملك  من  بدايًة  المعمارية، 
 1926 وحتى   1971 بين  ما  الفترة  خالل  الحكم  تولى 

ق.م-، وحتى عهد بطليموس الثامن.

من  فريدة  فلكية  بظاهرة  المعبد  هذا  ويتميز 
شروق  إبان  الشمس  أشعة  تعامد  وهي  أال  نوعها، 
بوابة  إن  حيث  الشتاء،  فصل  ببدء  إيذاًنا  الشمس 
المعبد تعد هي المكان الوحيد الذي تتعامد عليه 
تم  بعدها  النيل.  مجرى  بمحاذاة  الشمس  أشعة 
الرئيسي  المحور  على  وقتها  أخرى  مبان  إضافة 
استمرارية  على  الحفاظ  بهدف  وذلك  للمعبد، 
الكشفية  الظهورات  من  وغيرها  الظاهرة  تلك 

المقدسة.

(Sparavigna, 2016) (Sullivan,2010) (Ahanonu).

مجمع معابد 

الكرنك

الترويج
 لكنوز

 مصر القديمة
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مشهد لمجموعة من الكباش بالبوابة األولى والممر الشرقي والغربي بمعبد آمون رع الكرنك باألقصر
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مشهد للملكة حتشبسوت بقصر ماعت. تظهر صورة الملكة واسمها 

محفور بعناية داخل  خرطوشة باللون األصفر.

 (Sullivan, 2010).

بالكرنك.  المفتوح  بالمتحف  الثاني  أمنحتب  الملك  مقصورة 

المقصورة  جانبي  على  الوردي  الجرانيت  من  قواعد  وُتظهر 

الغرض من إنشاء تلك المقصورة بالساحة االحتفالية.

(Sullivan,2010)

سمة أخرى غير تقليدية يتميز بها معبد 

تحتمس الثالث االحتفالي، وهي أعمدة 

تتخذ شكل أساطين الخيمة الملكية. 

وهذه السمة اشتهر بها هذا الملك 

الفرعوني نظًرا لكثرة معاركه بال شك.

 )Jarvis(.

ظاهرة األنقالب 

الشمسي الشتوي 

بمجمع معابد الكرنك 

(Marie, 2013)
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ُتعرف  هابو  مدينة  كانت  القديمة،  العصور  في 
هذا  أن  قديًما  ُيعتقد  وكان  جانت.  مدينة  باسم 
وقد  آمون.  لإلله  األول  الظهور  مكان  هو  المكان 
تحتمس  والملك  حتشبسوت  الملكة  من  كل  قام 
اإلله  لعبادة  المكان  هذا  في  معبد  بتشييد  الثالث 
رمسيس  الملك  قام  الحقة،  فترة  وخالل  آمون. 
هذا  في  األضخم  الجنائزي  معبده  بتشييد  الثالث 
وقصره  الثالث  رمسيس  معبد  أن  كما  المكان. 
والمدينة بأكملها محاطة بحائط  دفاعي. ودخول 
الحصن  طابع  تحمل  بوابة  خالل  من  يتم  المعبد 

.)salem( اآلسيوي

األعمال  ركيزة  كان  والذي  العظيم،  المعبد  إن 
اليوم  يمثل  الثالث،  رمسيس  للملك  المعمارية 
المعبد  بخالف  هذا  هابو.  لمدينة  السائدة  السمة 
في  تشييدها  تم  المعابد  من  قليل  وعدد  الصغير 
عصور الحقة. وال تزال تفاصيل تصميم هذا المعبد 
األبنية  أكثر  من  يعد  فهو  كبير،  حِد  إلى  هي  كما 

المهيبة التي تم تشييدها من الحجر الرملي.

 (Wilson&  Allen, 1941)

معبد 

رمسيس الثالث 
بمدينة هابو

الترويج
 لكنوز

 مصر القديمة
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معبد رمسيس الثالث في مدينة هابو  بالضفة الغربية من األقصر
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)Wikiwand( . زخرفة السقف ببهو األعمدة )Price( سقف معبد مدينة هابو

(Taylor) منظر من داخل معبد هابو. الفرعون يحكم

)Taylor( منظر من داخل معبد هابو. الحظ األلوان
)Wikiwand( . معبد رمسيس الثالث الجنائزي )Price( تفاصيل لزخرفة إحدى أعمدة مدينة هابو
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إيجابًيا  عاًما  كان  لقد  العام،  لهذا  بأدائنا  للغاية  سعداء  نحن 
شهد فيه بنك مصر نمًوا ملحوًظا في جميع المجاالت. 

مليار   669.6 لتسجل   ٪25.75 بنسبة  العمالء  ودائع  فارتفعت 
 532.5 ب  مقارنًة   ،2018/2017 المالي  العام  خالل  مصري  جنيه 
وبالتالي   .2017/2016 المالي  العام  نهاية  مع  مصري  جنيه  مليار 
استطاع بنك مصر أن يستحوذ حالًيا على حصة تتجاوز 18.8٪ من 
توقعات  مع  المصري،  المصرفي  القطاع  عمالء  ودائع  إجمالي 
بزيادة تلك القيمة مع استمرار تفوق أداء البنك في هذا القطاع 

عام.   بشكل 

جنيه  مليار   97 بواقع  مصر  ببنك  األصول  إجمالي  ارتفع  كما   
مليار   787 ب  مقارنًة  مصري،  جنيه  مليار   884 إلى  ليصل  مصري 
أيًضا  وارتفع  السابق.  العام  من  الفترة  نفس  خالل  مصري  جنيه 
جنيه  مليار   221 إلى  ليصل  للعمالء  والتسهيالت  القروض  صافي 
30 يونيو  179 مليار جنيه في  2018، مقارنًة ب  30 يونيو  مصري في 
 ٪2.85 البنك  2017. كما سجلت نسبة القروض غير المنتظمة لدى 
تغطية  بنسبة  للعمالء  والتسهيالت  القروض  إجمالي  من  فقط 

 .٪130.26

الدخل  صافي  سجل  مصر  بنك  أن  المالية  النتائج  أظهرت  كما 
المقابل،  وفي  مصري،  جنيه  مليار   6.1 إلى  يصل  العائد  من 
4.1 مليار جنيه مصري  أظهرت تلك النتائج تراجع صافي الربح إلى 
ويرجع  مصري.  جنيه  مليار   6.3 بمبلغ  الدخل  ضرائب  سداد  بعد 
السبب في هذا التراجع إلى إصدار بنك مصر لشهادات مرتفعة 
20٪، بإعتبارها جزًءا من اإلجراءات  العائد بفائدة تتراوح من17٪ إلى 
تحرير  تضمنت  والتي  االقتصادي  اإلصالح  لبرنامج  التصحيحية  
بثمارها  اإلجراءات  تلك  أتت  وقد  المصرية.  للعملة  الصرف  سعر 
لقد  بالبالد،  االقتصادية  المؤشرات  جميع  تحسن  في  متمثلة 
تحرير  تأثير  من  الحد  هو  الشهادات  تلك  إصدار  من  الهدف  كان 

التضخمية.  اآلثار  المواطنين وكذلك  الصرف على مدخرات  سعر 
حيث  أخرى؛  مرة  الربحية  معدالت  استعادة  في  بدأ  البنك  أن  إال 
فقد  المساهمين  حقوق  أما  الشهادات.  تلك  استحقاق  بدأ 

ازدادت لتبلغ نحو 65 مليار جنيه مصري. 

علي   - للبنك  المصرفية  التجزئة  محفظة  قيمة  وارتفعت 
مستوي المنتجات البنكية التقليدية – لتصل إلى 22.6 مليار جنيه 
 .٪25 من  يقرب  ما  نحو  زيادة  محققة   ،2018 يونيو   30 في  مصري 
الصيرفة  بقطاع  الخاصة  االئتمان  محفظة  أيًضا  ارتفعت  كما 

اإلسالمية إلى 7.8 مليار جنيه مصري في عام 2018. 

البنكي  االستثمار  مجال  في  خدمات  أيًضا  مصر  بنك  ويقدم 
المركزية  والتداول  اإليداع  خدمات  إلى  باإلضافة  والعقارات، 
مجموعة  فريق  خالل  من  حالًيا  البنك  ويدير  الحفظ.  وخدمات 
لدعم  مخصصة  استثمار  صناديق  ثمانية  المال  رأس  أسواق 
العمالء  احتياجات  لتلبية  وكذلك  المصرية  المالية  السوق 

المختلفة. 

عمليات  المال  رأس  أسواق  مجموعة  استثمارات  تشمل  كما 

التوريق،  وسندات  الشركات  وسندات  واالستحواذ،  الدمج 

فضاًل  والتصفيات،  األولي،  العام  والطرح  الخصخصة،  وصفقات 

المالي إلعادة هيكلة الشركات. البنك بدور المستشار  عن قيام 

جنيه  مليار   8 تخطت  إيرادات  المال  رأس  أسواق  قطاع  وسجل 
1.3 مليار جنيه مصري،  مصري، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 

 .٪19.4 أي بنسبة نمو بلغت 

فريد  تراث  ذات  عريقة  مالية  مؤسسة  بكوننا  فخورون  نحن 

التي  مصر  بنك  إنجازات  بتدعيم  وسنستمر  مشرق،  ومستقبل 

في  ريادتنا  على  للحفاظ  تقريًبا  عام  مائة  مدار  على  تحققت 

المصرفي.  السوق 
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ملخص

القوائم المالية 
30 يونيو 2018 للسنة المالية المنتهية في 

الفهرس

الحسابات مراقبي  تقرير  201

المستقلة الميزانية  202

المستقلة الدخل  قائمة  203

الملكية حقوق  فى  التغير  قائمة  204

النقدية التدفقات  قائمة  ملخص  206

المالية للقوائم  المتممة  اإليضاحات  ملخص  208

الحسابات مراقبي  تقرير 

الملخصة المالية  القوائم  عن 

لبنك مصر في 30 يونيو 2018

الي السادة / مساهمي بنك مصر

  )شركة مساهمة مصرية(

والتي   2018 يونيو   30 في  المنتهية  المالية  السنة  عن  مصرية(  مساهمة  )شركة  مصر  لبنك  المستقلة  المالية  القوائم  راجعنا       

القوانين واللوائح  المصرية وفي ضوء  المراجعة  المرفقة، وذلك طبًقا لمعايير  الملخصة  المستقلة  المالية  القوائم  استخرجت منها 

المستقلة  المالية  القوائم  علي  متحفظ  غير  رأًيا  أبدينا  فقد    2019 فبراير   3 في  المؤرخ  بتقريرنا  وارد  هو  وحسبما  السارية  المصرية 

المرفقة. الملخصة  المستقلة  المالية  القوائم  والتي استخرجت منها   2018 يونيو   30 المنتهية في  المالية  السنة  للبنك عن  الكاملة 

المستقلة  المالية  القوائم  مع   - الهامة  جوانبها  كل  في   - تتفق  المرفقة  الملخصة  المستقلة  المالية  القوائم  أن  رأينا  ومن     

  .2018 30 يونيو  المنتهية في  المالية  السنة  للبنك عن  الكاملة 

المالية  السنة  عن  النقدية  وتدفقاته  أعماله  ونتائج   2018 يونيو   30 في  للبنك  المالي  للمركز  أشمل  تفهم  علي  الحصول  أجل  ومن     

عن  للبنك  الكاملة  المستقلة  المالية  القوائم  إلى  الرجوع  األمر  يقتضي  مراجعتنا،  أعمال  نطاق  عن  وكذا  التاريخ  ذلك  في  المنتهية 

2018 وتقريرنا عليها. 30 يونيو  المنتهية في   المالية  السنة 

القاهرة في 7 /إبريل/2019  

الحسابات مراقبا 

MAZARS - مصطفى شوقي  

ومستشارون قانونيون  محاسبون 

محاسب/ سامح سعد محمد عبد المجيد

للمحاسبات المركزي  الجهاز 
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لبنك مصر المستقلة  المالية  القوائم  ملخص 

30 يونيو 2018 المستخرجة من القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 

30 يونيو 2018 الميزانية المستقلة فى 

القيمة باأللف جنيه

30 يونيو 302017 يونيو 2018إيضاح رقماألصـــــــــــــــــول

62,484,69228,562,842نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية
280,288,925286,437,010أرصدة لدى البنوك

141,507,908111,219,953أذون خزانة
3,558,7554,213,138)5(أصول مالية بغرض المتاجرة

3,345,476608,629)6(قروض وتسهيالت للبنوك
220,992,425179,137,131)7(قروض وتسهيالت للعمالء

استثمارات مالية
34,572,70537,163,514)8(متاحة للبيع

91,757,97899,041,285)8(محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
17,614,19417,299,797إستثمارات فى شركات تابعة وشقيقة

299,168542أصول غير ملموسة
25,441,53221,941,241أصول أخرى
2,203,3551,318,525أصول ثابتة

884,067,113786,943,607إجمالي األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية

    141,821,870 81,681,324أرصدة مستحقة للبنوك
669,592,542532,462,756)9(ودائع العمالء

-179,120مشتقات مالية
46,704,06629,862,619)10(قـروض أخرى

15,917,82213,023,009إلتزامات أخرى
1,210,032  913,622)11(مخصصات أخرى

923,240798,154التزامات ضريبية مؤجلة
3,121,3632,819,973)12(التزامات مزايا التقاعد

819,033,099721,998,413إجمالي اإللتزامات

حقــــوق الملكيـــــة
15,000,00015,000,000)13(رأس المال المدفوع

45,971,44041,768,244)14(إحتياطيات
4,062,5748,176,950أربـاح محتجــزة

65,034,01464,945,194إجمالى حقوق الملكية

884,067,113786,943,607إجمالي اإللتزامات وحقوق الملكية
إلتزامات عرضية وإرتباطات

49,814,65967,176,707إلتزامات مقابل خطابات ضمان وإعتمادات مستندية وإرتباطات أخرى

30 يونيو 302017 يونيو 2018إيضاح رقم

82,831,93454,889,952عائد القروض واإليرادات المشابهة

)39,343,416()76,751,695(تكلفة الودائـــع والتكاليف المشابهة

6,080,23915,546,536صافى الدخـل من العائـــــــد

4,223,3113,481,638إيـــرادات األتعاب والعموالت

)200,240()229,749(مصروفات األتعاب والعموالت

3,993,5623,281,398صافي الدخـل من األتعـاب والعمـوالت

3,437,004652,727توزيعـــات أربـــــــــــــاح

360,056600,160صافـــي دخــــل المتاجـرة

3,066,4552,633,684أرباح اإلستثمارات المالية

)1,268,857()1,090,329(عبء االضمحالل عن خسائر اإلئتمان

)6,078,953()6,611,791(مصروفــات إداريــــــــــة

)1,267,111(1,140,127إيرادات ) مصروفات ( تشغيـل أخرى

10,375,32314,099,584الربح  قبل ضرائب الدخل

)5,922,634()6,312,749(مصروفات ضرائب الدخل

4,062,5748,176,950صافـــي أربــــاح العام

1.162.53)15(ربحية السهم ) جنيه / سهم (

بنك مصر - ش.م.م.

المستقلة الدخل  قائمة 

 عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018

القيمة باأللف جنيه
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إيضاح رقم 
رأس المال 
المدفوع 

إحتياطي 
قانوني 

إحتياطي 
عام 

إحتياطي 
رأسمالي 

إحتياطي 
القيمة 
العادلة 

إحتياطي خاص
إحتياطي مخاطر 

بنكية 
احتياطى 
تدعيمى 

فروق القيمة 
االسمية عن 

القيمة الحالية 
للوديعة 
المساندة

إحتياطي مخاطر 
تدفقات نقدية

احتياطى فروق 
ترجمة قوائم 

مالية
اإلجماليأرباح محتجزة

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 اإلحتياطيات

5,140,114-------5,140,114----صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المالية المتاحة للبيع  - بعد الضرائب

1,095,773-1,095,773---------فروق ترجمة عمالت أجنبية

25,283,404---25,283,404--------التغير في القيمة األسمية عن القيمة الحالية للوديعة المساندة

8,176,9508,176,950-----------صافي أرباح العام

8,176,95064,945,194 1,472,552 -3,710,83925,283,404 1,682,920 6,927 7,052,731 968,122 675,607 915,142   15,000,000 13,14األرصدة في 30 يونيو، 2017

8,176,95064,945,194 1,472,552 -3,710,83925,283,404 1,682,920 6,927 7,052,731 968,122 675,607 915,142   15,000,000 األرصدة في 1 يوليو، 2017

)2,090,757()2,090,757(-----------توزيعات أرباح

-)6,086,193(---852,8633,868,237--)127,458(830,441662,110-المحول إلى اإلحتياطيات

)429,039(-------)429,039(----صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المالية المتاحة للبيع  - بعد الضرائب

4,050-4,050----------فروق ترجمة عمالت أجنبية

)1,420,227(---)1,420,227(--------التغير في القيمة األسمية عن القيمة الحالية للوديعة المساندة

)37,781(--)37,781(---------التغير في التدفقات النقدية

4,062,5744,062,574-----------صافي أرباح العام

1,476,6024,062,57465,034,014)37,781(13,1415,000,0001,745,5831,337,717840,6646,623,6926,9272,535,7837,579,07623,863,177األرصدة في 30 يونيو، 2018

بنك مصر - ش.م.م.
المستقلة الملكية  حقوق  فى  التغير  قائمة 

2018 30 يونيو  المالية المنتهية في  عن السنة 

القيمة باأللف جنيه
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بنك مصر - ش.م.م.
المستقلة النقدية  التدفقات  قائمة  ملخص 

30 يونيو 2018 عن السنة المالية المنتهية في 

30 يونيو 302017 يونيو 2018

175,623,464)51,202,126(صـــافى التدفقات النقدية )المستخدمة في( الناتجة من أنشطة التشغيل 

)844,386(12,672,214صافي التدفقات النقدية الناتجة من )المستخدمة في( أنشطة االستثمار     

13,330,46347,276,461صـــافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل 

222,055,539)25,199,449(صافي )النقص( أو الزيادة في النقدية وما في حكمها خالل السنة  

273,798,72151,743,182رصيد النقدية وما فى حكمها فى أول السنة

248,599,272273,798,721رصيد النقدية وما فى حكمها فى آخرالسنة  

وتتمثل النقدية وما فى حكمها فيما يلى:-  

62,484,69228,562,842نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية 

280,288,925286,437,010أرصدة لدى البنوك

141,507,908111,219,953أذون خزانة

)20,464,662()55,054,438(أرصدة لدى البنوك المركزية فى إطار نسبة اإلحتياطى اإللزامى

)53,179,690()46,207,498(أرصدة لدى البنوك ذات أجل أكثر من ثالثة أشهر   

)78,776,732()134,420,317(أذون خزانة ذات أجل أكثر من ثالثة أشهر   

248,599,272273,798,721 النقدية وما فى حكمها

30 يونيو 302017 يونيو 2018

4,062,5748,176,950صافـــي أربـــاح العـــام 
يضاف )يخصم(: 

127,458)88,350()أرباح( خسائر بيع أصول ثابتة محولة لالحتياطي الرأسمالي  
)852,863()799,087(إحتياطي المخاطـر البنكيـة العـام

3,175,1377,451,545صافي أرباح السنة القابلة للتوزيع
يوزع كاآلتي:

397,422830,441احتياطي قانــوني
277,772662,110احتياطي عــــــام

3,868,237-احتياطي تدعيمي

1,494,858 1,912,400 حصـة الدولة من األرباح

595,899 587,543حصة العاملين من األرباح
7,451,545 3,175,137إجمالي األرباح الموزعة 

القيمة باأللف جنيه القيمة باأللف جنيه

بنك مصر - ش.م.م.
 2018 30 يونيو  المالية المنتهية في  التوزيعات المستقلة المعتمدة لألرباح عن السنة  قائمة 

وفًقا لقرار الجمعية العامة بتاريخ 7 إبريل 2019
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 1. معلومـــات عامـــة

تأســس بنــك مصــر )شــركة مســاهمة مصريــة( كبنــك تجــارى بتاريــخ 3 ابريــل 1920 فــي جمهوريــة مصــر 
العربيــة ويقــع المركــز الرئيســي للبنــك فــي 151 شــارع محمــد فريــد بالقاهــرة.

ــة  ــات الصيرف ــى خدم ــة إل ــتثمار باإلضاف ــة واالس ــة المصرفي ــات والتجزئ ــات المؤسس ــك خدم ــدم البن يق
ــة  ــي دول ــروع ف ــة و5 ف ــر العربي ــة مص ــي جمهوري ــة ف ــدة مصرفي ــا ووح ــالل 618 فرًع ــن خ ــالمية م اإلس
ــيا  ــي روس ــل ف ــي تمثي ــية ومكتب ــة الفرنس ــس بالجمهوري ــة باري ــرع بمدين ــدة وف ــة المتح ــارات العربي اإلم

ــة. ــخ الميزاني ــي تاري ــا ف ــك  16052 موظًف ــف البن ــن ويوظ والصي

تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل الجمعية العامة بتاريخ 7 إبريل 2019. 

2. ملخـص السياسـات المحاسبيـة

      فيمــا يلــي أهــم السياســات المحاســبية المتبعــة فــي إعــداد هــذه القوائــم الماليــة وقــد تــم إتبــاع 
هــذه السياســات بثبــات لــكل الســنوات المعروضــة إال إذا تــم اإلفصــاح عــن غيــر ذلــك . 

أ. أسس إعداد القوائم المالية  :

يتــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة المســتقلة وفًقــا لمعاييــر المحاســبة المصريــة الصــادرة خــالل عــام 
2006 وتعديالتهــا ووفًقــا لتعليمــات البنــك المركــزي المصــري المعتمــدة مــن مجلــس إدارتــه فــي 16 
ديســمبر 2008 المتفقــة والمعاييــر المشــار إليهــا، وعلــى أســاس التكلفــة التاريخيــة معدلــة بإعــادة تقييــم 

األصــول الماليــة بغــرض المتاجــرة، واالســتثمارات الماليــة المتاحــة للبيــع.

ــرض  ــو وتع ــي 30 يوني ــي ف ــو وتنته ــي أول يولي ــة ف ــنة المالي ــدأ الس ــك تب ــي للبن ــام األساس ــا للنظ ووفًق
ــري.  ــه مص ــف جني ــرب أل ــة ألق ــة مقرب ــم المالي القوائ

ب. ترجمة العمالت األجنبية :

ب/1 عملة التعامل والعرض

ــتخدام  ــك باس ــروع البن ــن ف ــرع م ــكل ف ــة ل ــم المالي ــا القوائ ــتمل عليه ــي تش ــود الت ــاس البن ــم قي يت
ــل(. ــة التعام ــاطه )عمل ــرع نش ــا الف ــارس فيه ــي يم ــية الت ــة األساس ــة االقتصادي ــة البيئ عمل

ويتــم عــرض القوائــم الماليــة المســتقلة بالجنيــه المصــري وهــو عملــة التعامــل للفــروع داخــل 
جمهوريــة مصــر العربيــة.

بنك مصر - ش.م.م.
المستقلة المالية  للقوائم  المتممة  اإليضاحات  ملخص 

30 يونيو 2018 عن السنة المالية المنتهية في 

ب/2 المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية

تمســك حســابات كل فــرع بعملــة التعامــل الخاصــة بــه وتثبــت المعامــالت بالعمــالت األخــرى خــالل 
الســنة الماليــة علــى أســاس أســعار الصــرف الســارية فــي تاريــخ تنفيــذ المعاملــة، ويتــم إعــادة تقييــم 
ــة  ــرة مالي ــة كل فت ــي نهاي ــرى ف ــالت األخ ــة بالعم ــة النقدي ــات ذات الطبيع ــول وااللتزام ــدة األص أرص
ــاح  علــى أســاس أســعار الصــرف الســارية فــي ذلــك التاريــخ، ويتــم االعتــراف فــي قائمــة الدخــل باألرب
والخســائر الناتجــة عــن تســوية تلــك المعامــالت وبالفــروق الناتجــة عــن إعــادة التقييــم ضمــن البنــود 

التاليــة:

· صافي دخل المتاجرة لألصول المالية بغرض المتاجرة.	

· إيرادات ) مصروفات ( تشغيل أخرى بالنسبة لباقي البنود. 	

 يتــم تحليــل التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة ذات الطبيعــة النقديــة بالعمــالت 
األجنبيــة المصنفــة ضمــن االســتثمارات الماليــة المتاحــة للبيــع )أدوات الديــن( مــا بيــن فــروق تقييــم 
ــرف  ــعار الص ــر أس ــن تغي ــت ع ــروق نتج ــألداة وف ــتهلكة ل ــة المس ــي التكلف ــرات ف ــن التغي ــت ع نتج
الســارية وفــروق نتجــت عــن تغيــر القيمــة العادلــة لــألداة، ويتــم االعتــراف فــي قائمــة الدخــل بفــروق 
التقييــم المتعلقــة بالتغيــرات فــي التكلفــة المســتهلكة ضمــن عائــد القــروض واإليــرادات المشــابهة 
وبالفــروق المتعلقــة بتغيــر أســعار الصــرف فــي بنــد إيــرادات )مصروفــات( تشــغيل أخــرى، بينمــا يتــم 
ــة   ــة العادل ــي القيم ــة )احتياط ــة العادل ــي القيم ــر ف ــروق التغي ــة بف ــوق الملكي ــن حق ــراف ضم االعت

ــع(.  ــة للبي ــة المتاح ــتثمارات المالي لالس
تتضمــن فــروق التقييــم الناتجــة عــن البنــود غيــر ذات الطبيعــة النقديــة األربــاح والخســائر الناتجــة عــن 
تغيــر القيمــة العادلــة مثــل أدوات حقــوق الملكيــة المحتفــظ بهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح 
والخســائر، ويتــم االعتــراف بفــروق التقييــم الناتجــة عــن أدوات حقــوق الملكيــة المصنفــة اســتثمارات 

ماليــة متاحــة للبيــع ضمــن احتياطــي القيمــة العادلــة فــي حقــوق الملكيــة.

ب/3 الفروع األجنبية

يتــم ترجمــة بنــود قائمــة الدخــل والمركــز المالــي للفــروع األجنبيــة التــي تختلــف عملــة التعامــل لهــا 
عــن عملــة عــرض القوائــم الماليــة المســتقلة إلــى الجنيــة المصــري كمــا يلــي:

· يتــم ترجمــة األصــول وااللتزامــات فــي كل ميزانيــة معروضــة للفــرع األجنبــي باســتخدام ســعر 	
اإلقفــال فــي تاريــخ هــذه الميزانيــة.

· ــرادات والمصروفــات فــي كل قائمــة دخــل معروضــة باســتخدام متوســط أســعار 	 يتــم ترجمــة اإلي
التحويــل إال إذا كان المتوســط ال يمثــل تقريــب مقبــول لألثــر المتراكــم لألســعار الســارية فــي تواريــخ 
المعامــالت، عندهــا يتــم ترجمــة اإليــرادات والمصروفــات باســتخدام أســعار الصــرف فــي تواريــخ 

ــالت. المعام
ــن  ــة( ضم ــالت أجنبي ــة عم ــروق ترجم ــتقل )ف ــد مس ــي بن ــة ف ــة الناتج ــروق العمل ــراف بف ــم االعت ويت

ــة. ــوق الملكي حق
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ج. االعتراف باإليــــــــراد

 ج/1  إيرادات ومصروفات العائد

يتــم االعتــراف فــي قائمــة الدخــل ضمــن بنــد »عائــد القــروض واإليــرادات المشــابهة” أو “تكلفــة 

ــي  ــد الفعل ــة العائ ــتخدام طريق ــد باس ــات العائ ــرادات ومصروف ــابهة” بإي ــف المش ــع والتكالي الودائ

لجميــع األدوات الماليــة التــي يحتســب عنهــا عائــد فيمــا عــدا تلــك المبوبــة بغــرض المتاجــرة، أو التــي 

ــائر. ــاح والخس ــالل األرب ــن خ ــة م ــة العادل ــأتها بالقيم ــد نش ــا عن ــم تبويبه ت

وتتضمــن طريقــة الحســاب كافــة األتعــاب المدفوعــة أو المقبوضــة بيــن أطــراف العقــد التــي تعتبــر 

جــزًءا مــن معــدل العائــد الفعلــي كمــا تتضمــن تكلفــة المعاملــة أيــة عــالوات أو خصومــات. 

ج/2  إيرادات األتعاب والعموالت 

يتــم االعتــراف باألتعــاب المســتحقة عــن خدمــة قــرض أو تســهيل ضمــن اإليــرادات عنــد تأديــة 

ــات  ــروض أو المديوني ــة بالق ــوالت المتعلق ــاب والعم ــرادات األتع ــراف بإي ــاف االعت ــم إيق ــة ويت الخدم

ــة،  ــم المالي ــارج القوائ ــية خ ــجالت هامش ــي س ــا ف ــم قيده ــث يت ــة، حي ــة أو المضمحل ــر المنتظم غي

ويتــم االعتــراف بهــا ضمــن اإليــرادات وفًقــا لألســاس النقــدي عندمــا يتــم االعتــراف بإيــرادات العائــد. 

ــد الفعلــي لألصــل المالــي بصفــة عامــة، يتــم  أمــا بالنســبة لألتعــاب التــي تمثــل جــزًءا مكمــاًل للعائ

ــي. ــد الفعل ــدل العائ ــاًل لمع ــا تعدي ــا باعتباره معالجته

ويتــم االعتــراف باألتعــاب المتعلقــة بــأدوات الديــن التــي يتــم قياســها بقيمتهــا العادلــة ضمــن 

اإليــراد عنــد االعتــراف األولــي ويتــم االعتــراف بأتعــاب ترويــج القــروض المشــتركة ضمــن اإليــرادات عنــد 

اســتكمال عمليــة الترويــج وعــدم احتفــاظ البنــك بــأي جــزء مــن القــرض أو كان البنــك يحتفــظ بجــزء لــه 

ذات معــدل العائــد الفعلــي المتــاح للمشــاركين اآلخريــن. 

ــراف فــي قائمــة الدخــل باألتعــاب والعمــوالت الناتجــة عــن التفــاوض أو المشــاركة فــي  ويتــم االعت

التفــاوض علــى معاملــة لصالــح طــرف أخــر – مثــل ترتيــب شــراء أســهم أو أدوات ماليــة أخــرى أو اقتنــاء 

ــارات  ــاب االستش ــراف بأتع ــم االعت ــة، ويت ــة المعني ــتكمال المعامل ــد اس ــك عن ــآت - وذل ــع المنش أو بي

ــة،  ــدار أداء الخدم ــى م ــبي عل ــي النس ــع الزمن ــاس التوزي ــى أس ــادة عل ــرى ع ــات األخ ــة والخدم اإلداري

ويتــم االعتــراف بأتعــاب خدمــات الحفــظ التــي يتــم تقديمهــا علــى فتــرات طويلــة مــن الزمــن علــى 

مــدار الفتــرة التــي يتــم أداء الخدمــة فيهــا.

ج/3  إيــرادات توزيعات األرباح

يتــم االعتــراف في قائمة الدخل بتوزيعات األرباح عنــد صدور الحق في تحصيلها.

د. أذون الخــــــزانـــــة

يتــم إثبــات أذون الخزانــة بالقيمــة االســمية ويثبــت خصــم اإلصــدار باألرصــدة الدائنــة وااللتزامــات 

األخــرى وتظهــر أذون الخزانــة بالميزانيــة مســتبعًدا منهــا خصــم اإلصــدار.

هـ. اتفاقيات الشــراء وإعادة البيع واتفاقيات البيع وإعادة الشــراء 

يتــم عــرض األدوات الماليــة المباعــة بموجــب اتفاقيــات إلعــادة شــرائها ضمــن األصــول مخصومــة مــن 

ــع  ــادة البي ــراء وإع ــات الش ــرض اتفاقي ــم ع ــة ويت ــرى بالميزاني ــة أخ ــة وأوراق حكومي ــدة أذون الخزان أرص

مضافــة إلــى أرصــدة أذون الخزانــة وأوراق حكوميــة أخــرى بالميزانيــة. ويتــم االعتــراف بالفــرق بيــن ســعر 

ــة  ــتخدام طريق ــات باس ــدة االتفاقي ــدار م ــى م ــتحق عل ــد يس ــه عائ ــى أن ــع عل ــادة البي ــعر إع ــراء وس الش

العائــد الفعلــي.

و. القروض والتســهيالت للعمالء والبنوك:

تمثل أصواًل مالية غير مشــتقة ذات مبلغ ثابت أو قابل للتحديد وغير متداولة في ســوق نشــطة.

ز . اضمحــالل األصول المالية:

ز/1 األصــول المالية المثبتة بالتكلفة المســتهلكة  

· ــالل 	 ــى اضمح ــي عل ــل موضوع ــاك دلي ــا إذا كان هن ــر م ــة بتقدي ــخ كل ميزاني ــي تاري ــك ف ــوم البن  يق

ــن  ــة م ــي أو المجموع ــل المال ــد األص ــة، ويع ــول المالي ــن األص ــة م ــة أو مجموع ــول المالي ــد األص أح

األصــول الماليــة مضمحلــة ويتــم تحمــل خســائر االضمحــالل عندمــا يكــون هنــاك دليــل موضوعــي 

ــل  ــى لألص ــراف األول ــد االعت ــت بع ــي وقع ــداث الت ــن األح ــر م ــدث أو أكث ــة لح ــالل نتيج ــى االضمح عل

)حــدث الخســارة( وكان حــدث الخســارة يؤثــر علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية لألصــل المالــي 

ــا. ــد عليه ــة يعتم ــا بدرج ــن تقديره ــي يمك ــة الت ــول المالي ــة األص أو لمجموع
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· ــرًدا، 	 ــته منف ــم دراس ــي ت ــل مال ــالل أص ــى اضمح ــي عل ــل موضوع ــد دلي ــه ال يوج ــك أن ــدد البن إذا ح
ســواء كان هاًمــا بذاتــه أو ال، عندهــا يتــم إضافــة هــذا األصــل مــع األصــول الماليــة التــي لهــا 
ــدالت  ــا لمع ــالل وفًق ــر االضمح ــا لتقدي ــا مًع ــم تقييمه ــم يت ــابهة ث ــي مش ــر ائتمان ــص خط خصائ

التاريخيــة.  اإلخفــاق 

· إذا حــدد البنــك أنــه يوجــد دليــل موضوعــي علــى اضمحــالل أصــل مالــي، عندهــا يتــم دراســته 	
منفــرًدا لتقديــر االضمحــالل، وإذا نتــج عــن الدراســة وجــود خســائر اضمحــالل، ال يتــم ضــم األصــل إلــى 

ــع. ــاس مجم ــى أس ــا عل ــالل له ــائر اضمح ــاب خس ــم حس ــي يت ــة الت المجموع

· إلــى 	 إذا نتــج عــن الدراســة الســابقة عــدم وجــود خســائر اضمحــالل يتــم عندئــذ ضــم األصــل 
المجموعــة.

· ويتــم قيــاس مبلــغ مخصــص خســائر االضمحــالل بالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لألصــل وبيــن القيمــة 	
الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة، وال يدخــل في ذلك خســائر االئتمان المســتقبلية 
التــي لــم يتــم تحملهــا بعــد، مخصومــة باســتخدام معــدل العائــد الفعلــي األصلــي لألصــل المالــي، 
ــم  ــالل ويت ــائر االضمح ــص خس ــاب مخص ــتخدام حس ــل باس ــة لألص ــة الدفتري ــض القيم ــم تخفي ويت

اإلعتــراف بعــبء االضمحــالل عــن خســائر االئتمــان فــي قائمــة الدخــل.

ز/2 االستثمارات المالية المتاحة للبيع

· ــالل 	 ــى اضمح ــي عل ــل موضوع ــاك دلي ــا إذا كان هن ــر م ــة بتقدي ــخ كل ميزاني ــي تاري ــك ف ــوم البن يق
أحــد أو مجموعــة مــن األصــول الماليــة المبوبــة ضمــن اســتثمارات ماليــة متاحــة للبيــع، وفــي حالــة 
االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة المبوبــة متاحــة للبيــع، يؤخــذ فــي االعتبــار االنخفــاض 
الكبيــر أو الممتــد فــي القيمــة العادلــة لــألداة ألقــل مــن قيمتهــا الدفتريــة، وذلــك عنــد تقديــر مــا إذا 
ــًرا إذا بلــغ 10% مــن القيمــة الدفتريــة، ويعــد  كان هنــاك اضمحــالل فــي األصــل، ويعــد االنخفــاض كبي
ــًدا إذا اســتمر لفتــرة تزيــد عــن تســعة أشــهر، وإذا توافــرت األدلــة المشــار إليهــا يتــم  االنخفــاض ممت
ترحيــل الخســارة المتراكمــة مــن حقــوق الملكيــة ويعتــرف بهــا فــي قائمــة الدخــل، وال يتــم رد 
اضمحــالل القيمــة الــذي يعتــرف بــه بقائمــة الدخــل فيمــا يتعلــق بــأدوات حقــوق الملكيــة إذا حــدث 
ــة  ــة متاح ــن المبوب ــة ألدوات الدي ــة العادل ــت القيم ــا إذا ارتفع ــا أم ــة الحًق ــة العادل ــي القيم ــاع ف ارتف
للبيــع، وكان مــن الممكــن ربــط ذلــك االرتفــاع بموضوعيــة بحــدث وقــع بعــد االعتــراف باالضمحــالل 

ــل . ــة الدخ ــالل قائم ــن خ ــالل م ــم رد االضمح ــل، يت ــة الدخ ــي قائم ف

ح. االستثمارات المالية بغرض المتاجرة

يتــم تقييــم االســتثمارات الماليــة بغــرض المتاجــرة بمــا فــي ذلــك محافــظ االســتثمارات الماليــة التــي 
تــدار بمعرفــة الغيــر ووثائــق صناديــق االســتثمار التــي ال تصدرهــا البنــوك وشـــركات التأميــن المقتنــاه 
بغــرض المتاجــرة فــي نهايــة كل فتــرة ماليــة بالقيمــة العادلــة التــي تمثــل ســعر الســوق وتثبــت فروق 

التقييــم بقائمــة الدخــل.

يتــم تقييــم وثائــق صناديــق االســتثمار التــي تصدرهــا البنــوك وشــركات التأمين بالقيمــة العادلـــة والتي 
تمثــل القيمــة االســتردادية لهــذه الوثائــق فــي تاريــخ التقييــم وتثبــت فــروق التقييــم بقائمــة الدخل.

 ط. االستثمارات المالية المتاحة للبيع

ــاظ  ــة لإلحتف ــك الني ــدى البن ــتقة ول ــر مش ــة غي ــواًل مالي ــع أص ــة للبي ــة المتاح ــتثمارات المالي ــل االس تمث
بهــا لمــدة غيــر محــددة وقــد يتــم بيعهــا اســتجابة للحاجــة إلــى الســيولة أو للتغيــرات فــي أســعار 

ــهم. ــرف أو األس الص

ــاح والخســائر الناتجــة عــن التغيــرات فــي القيمــة  يتــم االعتــراف مباشــرة فــي حقــوق الملكيــة باألرب
العادلــة لالســتثمارات الماليــة المتاحــة للبيــع، وذلــك إلــى أن يتــم اســتبعاد األصــل أو تضمحــل قيمتــه، 
ــا  ــراف به ــبق االعت ــي س ــة الت ــائر المتراكم ــاح والخس ــل باألرب ــه الدخ ــي قائم ــراف ف ــم االعت ــا يت عنده

ضمــن حقــوق الملكيــة. 

ى . االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

يتضمــن هــذا البنــد اســتثمارات ماليــة - بخــالف المشــتقات - يكــون لهــا مبلــغ ســداد محــدد أو 
قابــل للتحديــد وتاريــخ اســتحقاق محــدد ولــدى البنــك النيــة والقــدرة علــى االحتفــاظ بهــا حتــى تاريــخ 

ــتحقاقها.  اس

يتــم تقييــم االســتثمارات الماليــة المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق بالتكلفــة المســتهلكة التــي 
تمثــل القيمــة اإلســمية للســند مضاًفــا إليهــا عــالوة اإلصــدار أو مســتبعًدا منهــا خصــم اإلصــدار، علــى 
أن يتــم اســتهالك عــالوة اإلصــدار بالخصــم علــى قائمــة الدخــل/ أو اســتهالك خصــم اإلصــدار باإلضافة 
إلــى قائمــة الدخــل ببنــد )عائــد أذون وســندات الخزانــة( وباســتخدام طريقــة العائــد الفعلــي وبذلــك 
تصبــح القيمــة الدفتريــة لهــذه الســندات فــي تاريــخ االســتحقاق مســاوية للقيمــة اإلســمية المســتردة.          

ــة  ــخ نهاي ــى تاري ــا حت ــاظ به ــك االحتف ــى البن ــن عل ــي يتعي ــتثمار الت ــق االس ــق صنادي ــم وثائ ــم تقيي  يت
الصنــدوق بإعتبــاره البنــك المنشــئ للصنــدوق بالتكلفــة وفــى حالــة هبــوط القيمــة اإلســتردادية 
لهــذه الوثائــق عــن التكلفــة يتــم تحميــل الفــرق علــى قائمــة الدخــل ببنــد فــروق تقييــم اســتثمارات 
ــبق  ــا س ــدود م ــي ح ــك ف ــد وذل ــى ذات البن ــه إل ــم إضافت ــاع يت ــدوث ارتف ــة ح ــى حال ــرى وف ــة أخ مالي

ــابقة. ــة س ــرات مالي ــن فت ــل ع ــم الدخ ــى قوائ ــه عل تحميل

 ك. الشركات التابعة والشقيقة 

ــك  ــتقلة للبن ــة المس ــم المالي ــذه القوائ ــي ه ــقيقة ف ــة والش ــركات التابع ــن الش ــبة ع ــم المحاس تت
طبقــا لطريقــة التكلفــة، ووفًقــا لهــذه الطريقــة تثبــت االســتثمارات بتكلفــة اإلقتنــاء، وتثبــت توزيعــات 
األربــاح فــي قائمــة الدخــل عنــد اعتمــاد توزيــع هــذه األربــاح وثبــوت حــق البنــك فــي تحصيلهــا، وفــي 
ــة  ــة الدفتري ــض القيم ــم تخفي ــة يت ــة الدفتري ــن القيم ــة ع ــا العادل ــي قيمته ــور ف ــدوث تده ــة ح حال
بــه وذلــك بالنســبة لــكل اســتثمار علــى حــده، وتحميلــه علــى قائمــة الدخــل ببنــد خســائر اضمحــالل 
اســتثمارات ماليــة أخــرى، وفــى حالــة حــدوث ارتفــاع الحــق فــي القيمــة العادلــة يتــم إضافتــه إلــى ذات 

البنــد وذلــك فــي حــدود مــا ســبق تحميلــه علــى قوائــم الدخــل عــن فتــرات ماليــة ســابقة.
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ل. أدوات المشتقات المالية ومحاسبة التغطية 

ــادة  ــم إع ــتقة، ويت ــد المش ــي عق ــول ف ــخ الدخ ــي تاري ــة ف ــة العادل ــتقات بالقيم ــراف بالمش ــم االعت يت
قياســها الحًقــا بقيمتهــا العادلــة. ويتــم الحصــول علــى القيمة العادلــة من األســعار الســوقية المعلنة 
فــي األســواق النشــطة، أو المعامــالت الســوقية الحديثــة، أو أســاليب التقييــم مثــل نمــاذج التدفقــات 
ــن  ــتقات ضم ــع المش ــر جمي ــوال. وتظه ــب األح ــارات، بحس ــعير الخي ــاذج تس ــة ونم ــة المخصوم النقدي

األصــول إذا كانــت قيمتهــا العادلــة موجبــة، أو ضمــن االلتزامــات إذا كانــت قيمتهــا العادلــة ســالبة.

م . األصول غير الملموسة

تتمثــل األصــول غيــر الملموســة فــي تكلفــة اقتنــاء برامــج الحاســب اآللــي والرخــص الخاصــة بهــا وتظهر 
بالتكلفــة التاريخيــة بعــد خصــم مجمــع االســتهالك ومخصــص خســائر االضمحــالل ويتم اســتهالكها 
بطريقــة القســط الثابــت باســتخدام معــدالت اســتهالك بنســب تتــراوح مــن 20% إلــى 100% أو مــدة الرخــص 

للبرامــج أيهمــا اقــل .

ن. األصول الثابتة واإلهالك

تظهــر األصــول الثابتــة بالتكلفــة التاريخيــة بعــد خصــم مجمــع اإلهــالك وخســائر االضمحــالل. ويتــم 
إهــالك األصــول الثابتــة بطريقــة القســط الثابــت باســتخدام معــدالت إهــالك مناســبة يتــم تحديدهــا 

علــى أســاس العمــر اإلنتاجــي المقــدر لــكل أصــل: -

30 يونيو 2018 األصول

5% مباني وإنشاءات       

بنسب تتراوح من 10% إلى%20       أجهـزة ومعـدات

بنسب تتراوح من 10% إلى %100 أثاث

وسائل نقل وانتقال   بنسب تتراوح من  20 إلى %25

بنسب تتراوح من 14.5% إلى %100 نظم آلية متكاملة

بنسب تتراوح من 6.5% إلى %33.5 تجهيزات وتركيبات

  تحسينات عقارات مستأجرة بنسب 12.5% أو مدة االيجار أيهما أقل 

س. النقدية وما في حكمها

ألغــراض عــرض قائمــة التدفقــات النقديــة يتضمــن بنــد النقديــة ومــا فــي حكمهــا ) أرصــدة النقديــة واألرصــدة 
لــدى البنــك المركــزي خــارج إطــار نســبة االحتياطــي اإللزامــي واألرصــدة لــدى البنــوك وأرصــدة أذون الخزانــة( التــي 

ال تتجــاوز اســتحقاقاتها ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ اإلقتنــاء. 

ع. التزامــات مزايا ما بعد انتهاء الخدمة

ــا  ــن المزاي ــا م ــذه المزاي ــر ه ــم وتعتب ــرة خدمته ــاء فت ــد انته ــا بع ــض المزاي ــه بع ــن ب ــر العاملي ــك مص ــح بن يمن

المحــددة التــي يجــب تحميلهــا علــى المصروفــات علــى مــدار ســنوات خدمــة العامــل واالعتــراف بهــا ضمــن 

ــادرة  ــزي الص ــك المرك ــد البن ــام 2006 وقواع ــالل ع ــادرة خ ــة الص ــبة المصري ــر المحاس ــا لمعايي ــات وفًق االلتزام

ــي  ــن ف ــبها العاملي ــي اكتس ــددة الت ــا المح ــم المزاي ــن نظ ــئة ع ــات الناش ــب االلتزام ــمبر 2008. وتحس ــي ديس ف

نهايــة الســنة الماليــة علــى أســاس القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة بمعرفــة 

خبيــر إكتــواري باســتخدام طريقــة الوحــدة االئتمانيــة المقــدرة والتــي تنطــوي علــى افتراضــات تتعلــق بعلــوم 

ــن  ــر العاملي ــك مص ــح بن ــا يمن ــم، كم ــتوى التضخ ــدة ومس ــعار الفائ ــن وأس ــدالت دوران العاملي ــكان ومع الس

داخــل مصــر  وفــروع الخــارج )فــروع الخليــج بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة – فــرع باريــس بفرنســا( مكافــأة 

ــدول. ــك ال ــل بتل ــون العم ــا لقان ــة وفًق ــة الخدم نهاي

ف. المخصصات األخرى

يتــم االعتــراف بالمخصصــات األخــرى عندمــا يكــون هنــاك التــزام قانونــي أو اســتداللي حالــي نتيجــة ألحــداث 

ســابقة ويكــون مــن المرجــح أن يتطلــب ذلــك اســتخدام مــوارد البنــك لتســوية هــذه االلتزامــات، مــع إمكانيــة 

إجــراء تقديــر قابــل لالعتمــاد عليــه لقيمــة هــذا االلتــزام.

وعندمــا يكــون هنــاك التزامــات متشــابهه فإنــه يتــم تحديــد التدفــق النقــدي الخــارج الــذي يمكــن اســتخدامه 

للتســوية باألخــذ فــي االعتبــار هــذه المجموعــة مــن االلتزامــات.

ــغيل  ــات( تش ــرادات )مصروف ــد إي ــن بن ــا ضم ــا أو جزئًي ــا كلًي ــرض منه ــى الغ ــي انتف ــات الت ــم رد المخصص ويت

ــرى. أخ

ــل  ــدادها أج ــدد لس ــات المح ــداد االلتزام ــا لس ــاء به ــدر الوف ــات المق ــة للمدفوع ــة الحالي ــاس القيم ــم قي ويت

بعــد ســنة مــن تاريــخ الميزانيــة باســتخدام معــدل عائــد مناســب لــذات أجــل ســداد االلتــزام – دون تأثــره 

ــب  ــنة تحس ــن س ــل م ــل أق ــود، وإذا كان األج ــة للنق ــة الزمني ــس القيم ــذي يعك ــاري – ال ــب الس ــدل الضرائ بمع

ــزام. ــدرة لاللت ــة المق القيم

ص. ضرائب الدخل 

تتضمــن ضريبــة الدخــل علــى ربــح أو خســارة الســنة كل مــن ضريبــة الســنة والضريبــة المؤجلــة، ويتــم االعتــراف 

بهــا بقائمــة الدخــل باســتثناء ضريبــة الدخــل المتعلقــة ببنــود حقــوق الملكيــة التــي يتــم االعتــراف بهــا مباشــرة 

ضمــن حقــوق الملكيــة.
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ــة  ــعار الضريب ــتخدام أس ــة باس ــع للضريب ــح الخاض ــي الرب ــاس صاف ــى أس ــل عل ــة الدخ ــراف بضريب ــم االعت ويت

ــابقة. ــنوات الس ــة بالس ــة الخاص ــويات الضريبي ــى التس ــة إل ــة باإلضاف ــداد الميزاني ــخ إع ــي تاري ــارية ف الس

ويتــم االعتــراف بالضرائــب المؤجلــة الناشــئة عــن الفــروق المؤقتــة بيــن القيمــة الدفتريــة لألصــول وااللتزامــات 

ــة المؤجلــة  ــد قيمــة الضريب ــة، هــذا ويتــم تحدي ــا لألســس الضريبي ــا لألســس المحاســبية وقيمتهــا طبًق طبًق

بنــاًء علــى الطريقــة المتوقعــة لتحقــق أو تســوية قيــم األصــول وااللتزامــات باســتخدام أســعار الضريبــة 

ــة.  ــداد الميزاني ــخ إع ــي تاري ــارية ف الس

ــق  ــة تحقي ــح بإمكاني ــال مرج ــاك احتم ــون هن ــا يك ــك عندم ــة للبن ــة المؤجل ــول الضريبي ــراف باألص ــم االعت ويت

أربــاح تخضــع للضريبــة فــي المســتقبل يمكــن مــن خاللهــا االنتفــاع بهــذا األصــل، ويتــم تخفيــض قيمــة األصــول 

الضريبيــة المؤجلــة بقيمــة الجــزء الــذي لــن يتحقــق منــه المنفعــة الضريبيــة المتوقعــة خــالل الســنوات التاليــة، 

علــى أنــه فــي حالــة ارتفــاع المنفعــة الضريبيــة المتوقعــة يتــم زيــادة األصــول الضريبيــة المؤجلــة وذلــك فــي 

حــدود مــا ســبق تخفيضــه.

)3( إدارة المخاطـــــــر الماليــــــة  

يتعــرض البنــك نتيجــة األنشــطة التــي يزاولهــا إلــى مخاطــر ماليــة متنوعــة وقبــول المخاطــر هــو أســاس النشــاط 

المالــي ويهــدف البنــك إلــى تحقيــق التــوازن المالئــم بيــن الخطــر والعائــد وإلــى تقليــل اآلثــار الســلبية المحتملــة 

علــى األداء المالــي للبنــك ويعــد أهــم أنــواع المخاطــر خطــر االئتمــان وخطــر الســوق وخطــر الســيولة واألخطــار 

التشــغيلية األخــرى ويتضمــن خطــر الســوق خطــر أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة وخطــر ســعر العائــد ومخاطــر 

الســعر األخــرى.

ــه  ــة علي ــر والرقاب ــدود للخط ــع ح ــا ولوض ــر وتحليله ــد المخاط ــر لتحدي ــات إدارة المخاط ــع سياس ــم وض ــد ت وق

ــأول  ــة أواًل ب ولمراقبــة المخاطــر وااللتــزام بالحــدود مــن خــالل أســاليب يعتمــد عليهــا ونظــم معلومــات محدث

ويقــوم البنــك بمراجعــة دوريــة لسياســات ونظــم إدارة المخاطــر وتعديلهــا بحيــث تعكــس التغيــرات فــي 

األســواق والمنتجــات والخدمــات وأفضــل التطبيقــات الحديثــة.

ــاون  ــة بالتع ــر المالي ــة المخاط ــم وتغطي ــد وتقيي ــدة بتحدي ــات المعتم ــوء السياس ــي ض ــر ف ــم إدارة المخاط وتت

الوثيــق مــع الوحــدات التشــغيلية المختلفــة بالبنــك باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن قطــاع إدارة المخاطــر يعــد مســئواًل 

عــن المراجعــة الدوريــة إلدارة المخاطــر وبيئــة الرقابــة بشــكل مســتقل.

إدارة رأس المــــــــال

يتــم مراجعــة كفايــة رأس المــال واســتخدامات رأس المــال وفًقــا لمتطلبــات الجهــة الرقابيــة )البنــك المركــزي 
ــادات  ــى إرش ــد عل ــاذج تعتم ــالل نم ــن خ ــك، م ــطة إدارة البن ــا بواس ــة( دورًي ــر العربي ــة مص ــي جمهوري ــري ف المص
ــاس  ــى أس ــزي عل ــك المرك ــدى البن ــا ل ــة وإيداعه ــات المطلوب ــم البيان ــم تقدي ــة ويت ــة المصرفي ــازل للرقاب ــة ب لجن

ربــع ســنوي.

ويطلــب البنك المركــزي المصري أن يقوم البنك بما يلي:

- االحتفــاظ بمبلــغ 500 مليون جنيه حــًدا ادني لرأس المال المصدر والمدفوع.

- االحتفــاظ بنســبة بيــن عناصــر رأس المــال وبيــن عناصــر األصــول وااللتزامــات العرضيــة المرجحــة بــأوزان المخاطــر 
تعــادل أو تزيــد عــن %10.

وتخضــع فــروع البنــك التــي تعمــل خــارج جمهوريــة مصــر العربيــة لقواعــد اإلشــراف المنظمــة لألعمــال المصرفية 
فــي البلــدان التــي تعمــل بهــا.

قــد التــزم البنــك بكافــة متطلبــات رأس المــال المحليــة وفــي الــدول التــي تعمــل بهــا فروعــه الخارجيــة خــالل 
ــن. ــنتين الماليتي الس

هــذا وقــد قــرر مجلــس إدارة البنــك المركــزي المصــري بجلســته المنعقــدة بتاريــخ 18 ديســمبر 2012 الموافقــة علــى 
 II التعليمــات الخاصــة بالحــد األدنــى لمعيــار كفايــة رأس المــال فــي إطــار تطبيــق مقــررات بــازل

ــة  ــم المالي ــن القوائ ــال ع ــة رأس الم ــار كفاي ــب معي ــاند ونس ــي والمس ــال األساس ــي رأس الم ــدول التال ــرض الج ويع
للمجموعــة المصرفيــة فــي نهايــة الســنة الحاليــة المنتهيــة فــي 30 يونيـــو 2018 وســنة المقارنــة وفًقــا لقواعــد البنــك 

:II ــازل المركــزي الصــادرة فــي ضــوء مقــررات ب

30 يونيو 302017 يونيو 2018

رأس المال

42,436,566 42,294,398صافي الشريحة األولي

19,634,092 23,848,560صافي الشريحة الثانية

62,070,658 66,142,958إجمالي رأس المال

410,699,666 431,067,703إجمالي األصول واإللتزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطر

%15.11%15.34معيار كفاية رأس المال 

وتبلــغ نســبة الرافعــة المالية طبًقا للقوائم الماليــة للمجموعة المصرفية في 30 يونيو 2018  %3.85.

القيمة باأللف جنيه
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)4( التقديــــرات واالفتراضــــات المحاسبيــة الهامــة

ــر علــى مبالــغ األصــول وااللتزامــات، ويتــم تقييــم التقديــرات  يقــوم البنــك باســتخدام تقديــرات وافتراضــات تؤث

واالفتراضــات باســتمرار علــى أســاس الخبــرة التاريخيــة وغيرهــا مــن العوامــل، بمــا فــي ذلــك التوقعــات لألحــداث 

المســتقبلية التــي يعتقــد أنهــا معقولــة فــي ظــل الظــروف والمعلومــات المتاحــة.

أ –   خســائر االضمحالل في القروض والســلفيات:

ــى  ــنوي عل ــع س ــاس رب ــى أس ــالل عل ــم االضمح ــهيالت لتقيي ــروض والتس ــة الق ــك محفظ ــع البن يراج

عــبء  تســجيل  ينبغــي  كان  إذا  مــا  تحديــد  عنــد  الشــخصي  الحكــم  باســتخدام  ويقــوم  األقــل 

االضمحــالل فــي قائمــة الدخــل وذلــك لمعرفــة مــا إذا كان هنــاك أيــة بيانــات موثــوق بهــا تشــير إلــى 

ــة  ــن محفظ ــة م ــتقبلية المتوقع ــة المس ــات النقدي ــي التدفق ــه ف ــن قياس ــاض يمك ــد انخف ــه يوج أن

ــة  ــك المحفظ ــي تل ــد ف ــرض الواح ــتوى الق ــى مس ــاض عل ــى االنخف ــرف عل ــل التع ــك قب ــروض وذل الق

إلــى حــدوث تغييــر ســلبي فــي قــدرة محفظــة  وقــد تشــمل هــذه األدلــة وجــود بيانــات تشــير 

ــك. ــول البن ــي أص ــر ف ــط بالتعث ــة ترتب ــة أو اقتصادي ــروف محلي ــك أو ظ ــداد للبن ــى الس ــن عل المقترضي

ــرة  ــى الخب ــاًء عل ــرات بن ــتخدام تقدي ــوم اإلدارة باس ــتقبلية تق ــة المس ــات النقدي ــة التدفق ــد جدول عن

الســابقة بخســائر أصــول ذات خصائــص مخاطــر ائتمانيــة فــي وجــود أدلــة موضوعيــة تشــير إلــى 

االضمحــالل مماثلــة لتلــك الــواردة فــي المحفظــة ويتــم مراجعــة الطريقــة واالفتراضات المســتخدمة 

فــي تقديــر كل مــن مبلــغ وتوقيــت التدفقــات النقديــة المســتقبلية بصــورة منتظمــة للحــد مــن أيــة 

اختالفــات بيــن الخســارة المقــدرة والخســارة الفعليــة بنــاًء علــى الخبــرة.

ب – اضمحالل االســتثمارات في أدوات حقــوق ملكية متاحة للبيع

يحــدد البنــك اضمحــالل االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة المتاحــة للبيــع عندمــا يكــون هنــاك 

ــاض  ــا إذا كان االنخف ــد م ــاج تحدي ــة، ويحت ــن التكلف ــة ع ــا العادل ــي قيمته ــد ف ــام أو ممت ــاض ه انخف

ــًدا إلــي حكــم شــخصي. والتخــاذ هــذا الحكــم، يقــوم البنــك بتقييــم – ضمــن عوامــل  ــا أو ممت هاًم

أخــرى – التذبذبــات )volatility( المعتــادة لســعر الســهم باإلضافــة إلــي ذلــك، قــد يكــون هنــاك 

ــتثمر  ــركة المس ــة للش ــة المالي ــي الحال ــور ف ــود تده ــى وج ــل عل ــاك دلي ــون هن ــا يك ــالل عندم اضمح

فيهــا أو تدفقاتهــا النقديــة التشــغيلية والتمويليــة، أو أداء الصناعــة أو القطــاع، أو التغيــرات فــي 

التكنولوجيــا.

)5( أصــول مالية بغرض المتاجرة

30 يونيو 302017 يونيو 2018

أدوات ديــــــن

3,318,9574,029,485أدوات دين أخرى 

3,318,9574,029,485اجمالى أدوات الدين 

أدوات حقوق الملكية 

228,847174,788أسهم محلية

10,9518,865وثائق صناديق االستثمار

239,798183,653اجمالى أدوات حقوق الملكية 

3,558,7554,213,138إجمالى أصول مالية بغرض المتاجرة

)6( قــــروض وتسهيــالت للبنــوك

30 يونيو 302017 يونيو 2018

3,367,577631,890قروض آلجـــــال 

)23,261()22,101(يخصم: مخصص خسائر االضمحالل

3,345,476608,629إجمالى

)7( قــــروض وتسهيــالت للعمـــالء

30 يونيو 302017 يونيو 2018
أفـــــــراد

1,891,6651,377,529حسابات جارية مدينة

435,664319,739بطاقات إئتمان

21,678,33718,045,181قروض شخصية

2,975,8571,904,617قروض عقاريــة

26,981,52321,647,066إجمالي )1(

مؤسسات شاماًل القروض الصغيرة لألنشطة اإلقتصادية

46,546,76951,782,362حسابات جارية مدينة

108,137,36586,427,114قروض مباشرة

46,989,34825,156,175قروض مشتركة

842,9162,138,813قروض أخرى

202,516,398165,504,464إجمالي )2(

229,497,921187,151,530إجمالي القروض والتسهيالت للعمالء )2+1(

)7,757,560()8,104,047(يخصم: مخصص اضمحالل قروض وتسهيالت للعمالء

)256,839()324,554(يخصم: العوائد المجنبة

-)76,895(يخصم : الخصم غير المكتسب

220,992,425179,137,131صافى القروض والتسهيالت للعمالء واألوراق التجارية المخصومة

االجمالى يوزع إلى:

62,812,52755,266,487أرصدة متداولة

166,685,394131,885,043أرصدة غير متداولة 

229,497,921187,151,530اإلجمالي

القيمة باأللف جنيه

القيمة باأللف جنيه

القيمة باأللف جنيه
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مخصص اضمحالل قروض وتســهيالت للعمالء

•  تحليل لحركة حســاب مخصص اضمحالل قروض وتســهيالت للعمالء خالل العام:

30 يونيو 302017 يونيو 2018البيان

القروض غير 
المنتظمة

القروض 
القروض غير اإلجماليالمنتظمة

المنتظمة
القروض 
اإلجماليالمنتظمة

5,945,2771,812,2837,757,5603,509,0051,137,7904,646,795رصيد المخصص فى أول العام

6,0677,2582,92110,179 5,991  76تحويالت

1,080,098)8,474(1,423,0151,229,8721,088,572)193,143(عبء )رد( االضمحالل خالل العام

830,109-494,889830,109-494,889متحصالت من قروض سبق إعدامها

1,227,099680,0461,907,145)41,899(6,150)48,049(فروق إعادة تقييم أرصدة المخصصات بالعمالت األجنبية

 المستخدم من المخصص 
)716,766(-)716,766()1,342,442(-)1,342,442(خالل العام

4,856,6083,247,4398,104,0475,945,2771,812,2837,757,560رصيد المخصص فى آخر العام

تحليل مخصص خســائر اضمحالل قروض وتســهيالت لألفراد

أفرادالبيان

إجمالى أفرادقروض عقاريةقروض شخصيةبطاقات ائتمانحسابات جارية مدينة
3050,09910,029365,47074,339499,937 يونيو 2018

3081,4852,810340,19132,876457,362 يونيو 2017

تحليل مخصص خســائر اضمحالل قروض وتســهيالت للمؤسسات 

أفرادالبيان

إجمالى مؤسساتقروض أخرىقروض مشتركةقروض مباشرةحسابات جارية مدينة
302,072,2801,744,5343,566,317220,9797,604,110 يونيو 2018
302,033,4851,434,0123,121,687711,0147,300,198 يونيو 2017

)8( استثمارات ماليــــة

30 يونيو 302017 يونيو 2018

)أ(استثمارات مالية متاحة للبيع 

1,882,9822,917,100أدوات دين مدرجة فى السوق 

10,505,96010,098,810أدوات حقوق ملكية مدرجة فى السوق 

16,099,02016,281,990أدوات دين  غير مدرجة فى السوق 

6,084,7437,865,614أدوات حقوق ملكية غير مدرجة فى السوق 

34,572,70537,163,514إجمالى استثمارات مالية متاحة للبيع )1(

)ب(استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ األستحقاق

75,403,13398,756,416أدوات دين مدرجة فى السوق 

16,071,38471,384أدوات دين  غير مدرجة فى السوق 

283,461213,485أدوات حقوق ملكية غير مدرجة فى السوق 

91,757,97899,041,285إجمالى استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ األستحقاق )2(

126,330,683136,204,799اإلجمالى )2+1(

القيمة باأللف جنيه

القيمة باأللف جنيه

القيمة باأللف جنيه

القيمة باأللف جنيه

وتتمثل حركة االســتثمارات المالية فيما يلي:

استثمارات مـاليــة محتفظ بها حتى تاريخ     استثمارات مـــــاليــة متـــاحـة للبيـع
االستحقاق

37,163,51499,041,285الرصيد في أول السنة المالية 1 يوليو، 2017

3,914,4023,633,059إضافات

)11,072,545()5,720,756(استبعادات

156,179)181,273(تحويالت 

-)247,311(فروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت األجنبية

-)303,953(أرباح )خسائر( التغير في القيمة العادلة

-)51,918()عبء( رد خسائر االضمحالل 

34,572,70591,757,978الرصيد في آخر السنة المالية 30 يونيو، 2018

130,801,137496,186الرصيد في أول السنة المالية 1 يوليو، 2016

21,970,96420,800,645إضافات   

)11,261,159()41,091,053(استبعادات

88,993,259)89,470,835(تحويالت

-9,531,288فروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت األجنبية

-5,522,564أرباح )خسائر( التغير في القيمة العادلة

12,354)100,551()عبء( رد خسائر االضمحالل 

37,163,51499,041,285الرصيد في آخر السنة المالية 30 يونيو، 2017

)9( ودائــــع العمــــالء

30 يونيو 302017 يونيو 2018

63,801,36462,460,003ودائـع تحت الطلب

117,869,439112,623,696ودائع ألجل وبإخطار

311,684,403218,758,023شــهادات إدخـار

168,105,421130,341,148ودائــع التوفيـــر

8,131,9158,279,886ودائــع أخـــرى

669,592,542532,462,756اإلجمالي

162,094,425155,189,486ودائع مؤسسات 

507,498,117377,273,270ودائع أفراد

669,592,542532,462,756اإلجمالي

54,715,18345,157,683أرصدة بدون عائد

321,441,563278,026,350أرصدة ذات عائد متغير

293,435,796209,278,723أرصدة ذات عائد ثابت

669,592,542532,462,756اإلجمالي

196,523,284241,635,099أرصدة متداولة

473,069,258290,827,657أرصدة غير متداولة

669,592,542532,462,756اإلجمالي

القيمة باأللف جنيه

القيمة باأللف جنيه
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)10( قــــروض أخـــــرى

ســعر العائدالبيـــــــــان
المستحق خالل 

العام
الرصـيد في30 يونيو 

2018
الرصـيد في30 يونيو 

2017
هيئة مساعدات التنمية الدولية الدنماركية »دانيدا« للهيئة العامة للسلع 

التموينية من خالل دانسك بنك للشركة المصرية القابضة للصوامع و 
التخزين - الفيوم 

4,349--بدون عائد

هيئة مساعدات التنمية الدولية الدنماركية “دانيدا “ للهيئة العامة للسلع 
التموينية من خالل دانسك بنك )النشاء مجمع صوامع في قنا، والمنيا، 

وبنى سويف(
25,578--بدون عائد

11,136,8239,716,596-بدون عائدوديعة مساندة 

8,4388,43825,313%8.50قروض صندوق اجتماعى - مستقبل مشرق 

2,66713,44414,778%10.25قروض طويلة األجل الشركة المصرية إلعادة التمويل 

10,00010,00020,000%8.50قروض صندوق اجتماعى - مشروع تنمية المشروعات

22,00033,00061,000%8.50قروض صندوق اجتماعى - دعم مشروعات زراعية 

7,50011,25018,750%8.50قروض صندوق اجتماعى - بداية اإلقراض متناهى الصغر 

80,000500,000300,074%7.75قروض صندوق اجتماعى - بدايتى 

4,471,95018,022,67413,658,780بعائدقروض طويلة األجل من بنوك خارجية 

16,968,43716,968,4376,017,401بعائدقروض قصيرة األجل من بنوك خارجية 

46,704,06629,862,619إجمالي قروض أخرى

21,570,9926,152,508أرصدة متداولة

25,133,07423,710,111أرصدة غير متداولة

46,704,06629,862,619إجمالي قروض أخرى

)11( مخصصـــات أخـــرى

30 يونيو 302017 يونيو 2018

274,507683,810مخصص ضرائب ومطالبات قضائية

627,992513,250مخصص اإللتزامات العرضية

11,12312,972أخـــــرى

913,6221,210,032اإلجمالي

)12( التزامــات مزايا التقاعد

التزامــات مدرجة بالميزانية عن:

30 يونيو 302017 يونيو 2018

2,478,4042,294,877المزايا العالجية بعد التقاعد

642,959525,096مكافأة نهاية الخدمة

3,121,3632,819,973اإلجمالى

المبالــغ المعترف بها فى قائمة الدخل :

327,024426,589التزامات المزايا العالجية بعد التقاعد

138,970132,672التزامات مكافأة نهاية الخدمة

465,994559,261األرصدة في نهاية العام

و تتمثل الفروض االكتوارية الرئيســية المســتخدمة فيما يلى:

16.25%16.25%معدل الخصم

12.50%12.50%معدل التضخم طويل االجل

)13( رأس المال

أ - رأس المال المرخص به

بنــاًء علــى قــرار الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــدة فــي 22 مــارس 2015 تــم زيــادة رأس المــال المرخــص 
بــه ليصبــح 30000 مليــون جنيــه بــداًل مــن 15000 مليــون جنيــه مصــري.

ب – رأس المال المصدر و المدفوع

ــة  ــهم مملوك ــون س ــى 3000 ملي ــا عل ــه موزًع ــون جني ــل 15000 ملي ــوع بالكام ــدر والمدف ــال المص ــغ رأس الم بل
ــة. ــات مصري ــة جنيه ــهم خمس ــمية للس ــة اس ــة بقيم ــل للدول بالكام

القيمة باأللف جنيه

القيمة باأللف جنيه

القيمة باأللف جنيه

القيمة باأللف جنيه



تقرير االستدامة السنوي 2017 / 2018 224225 تقرير االستدامة السنوي 2017 / 2018

)14( االحتياطيات

- وفًقا للنظام األساسى للبنك يتم إحتجاز 10%من صافى أرباح العام لتغذية االحتياطى القانونى ويتم 
إيقاف تغذية االحتياطى القانونى عندما يبلغ رصيده ما يعادل 100% من رأس المال المدفوع.

- وفًقا لتعليمات البنك المركزى المصرى ال يجوز التصرف فى رصيد االحتياطى الخاص إال بعد الرجوع اليه.

30 يونيو 302017 يونيو 2018

1,745,583915,142إحتياطي قانونـــي 

1,337,717675,607إحتياطي عـــــــام 

840,664968,122إحتياطي رأسمالي

7,579,0763,710,839إحتياطي تدعيمي

6,623,6927,052,731إحتياطي القيمة العادلة 

6,9276,927احتياطي خــــــــــاص

2,535,7831,682,920احتياطي مخاطر بنكية عام

-)37,781(احتياطي مخاطر تدفقات نقدية

1,476,6021,472,552احتياطي فروق ترجمة عمالت أجنبية

23,863,17725,283,404فروق اسمية عن قيمة حالية للودائع المساندة 

45,971,44041,768,244إجمالي اإلحتياطيـــــــــات

)15( نصيب السهم في الربح

ــط  ــى المتوس ــك عل ــاهمى البن ــة بمس ــاح الخاص ــي األرب ــمة صاف ــح بقس ــن الرب ــهم م ــب الس ــب نصي - يحس
ــنة.  ــالل الس ــة خ ــهم العادي ــح لألس المرج

30 يونيو 302017 يونيو 2018
3,475,0317,581,051صافي الربح الخاص بمساهمى البنك )1(

3,000,0003,000,000المتوسط المرجح لألسهم العادية المصدرة        )2(

1.162.53نصيب السهم  في الربح )بالجنيه المصري( )2:1(

)16( أرقـــــام المقارنـــــة

تم إعادة تبويب بعض بنود القوائم المالية للسنة المنتهية فى 30 يونيو 2017 لتتسق مع تبويب العام 
الحالى.

القيمة باأللف جنيه

القيمة باأللف جنيه
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دليل فروع

 بنك مصر

بنك مصر في مصر – المركز الرئيســي

العنوان: 151 شــارع محمد فريد، وســط البلد – القاهرة

التليفون: 23912172/029 )02( 002

الفاكس: 23908464/23925768 )02( 002

www.banquemisr.com الموقع اإللكتروني: 

 مركز االتصاالت: 19888

BM19888@banquemisr.com :البريد اإللكتروني

www.facebook.com/BanqueMisr.1920

www.twitter.com/MisrBank

www.instagram.com/banque.misr

www.youtube.com/user/banquemisr1920

www.linkedin.com/company/banque-misr

دليــل فروع بنك مصر المحلية

فرع أبوظبي

العنوان: شــارع خليفة - بناية ديينا.

ص.ب 533 - أبوظبــى - اإلمارات العربية المتحدة

تليفون: 6522702 )2( 00971

فاكس: 6274464 )2( 00971

www.banquemisr.ae الموقع اإللكتروني: 

 دليــل فروع بنك مصر الدولية

مكتب بنك مصر اإلقليمي في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة

العنوان: برج سيتي سنتر، الطابق الثالث، شارع 27 
بورسعيد – ديرة.

ص.ب 1502 – دبي - اإلمارات العربية المتحدة.

تليفون:2715175 )4( 00971 

فاكس: 2720156 )4( 00971

www.banquemisr.ae :الموقع اإللكتروني

مركز االتصاالت: 6522722 )2( 00971

custservice@gulf-banquemisr.ae :البريد اإللكتروني

فرع دبي

العنوان: برج سيتي سنتر، الطابق الثالث، شارع 27 
بورسعيد – ديرة.

ص.ب 1502 – دبي - اإلمارات العربية المتحدة.

تليفون: 2715175 )4( 00971

فاكس: 2714071 )4( 00971

www.banquemisr.ae :الموقع اإللكتروني

فرع الشارقة

العنــوان: بنايــة كريســتال بــالزا – بــرج 3 –كورنيــش 

البحيــرة.

ص.ب 254 - الشــارقة - االمارات العربية المتحدة. 

تليفون: 5484401 )6( 00971

فاكس: 5484410 )6( 00971

www.banquemisr.ae الموقع اإللكتروني: 
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فروع بنك مصر لبنان

• شتورة• رياض الصلح

• حمانا• أشرفية

• جونية• رأس بيروت

• النبطية• فرن الشباك
• صيدا• النويري

• صور• كورنيش المزرعة

• طرابلس• شياح

• البقاع الغربي• فردان
• دورة• زلقا

• زحلة• عاليه

العنوان: شــارع رياض الصلح، مبنى بنك مصر لبنان، 
وسط البلد.

ص.ب 7-11 – بيــروت – لبنان.

تليفــون: / 986666 )1( 00961 / 987777 )1( 00961

 00961 )1( 964222

فاكــس: 964223 )1( 00961 / 964296 )1( 00961

www.bml.com.lb الموقع اإللكتروني: 

mail@bml.com.lb البريد اإللكتروني: 

بنك مصر باريس – فرنسا

9 Rue Auber, 75009 Paris - France :العنــوان

تليفــون: 32 32 94 44 )1( 0033 / 31 32 94 44 )1( 0033

فاكــس: 67 32 94 44 )1( 0033 / 78 59 66 42 )1( 0033

www.banquemisr.fr الموقع اإللكتروني: 

euromisr@banquemisr.fr البريد اإللكتروني: 

بنك مصر أوروبا – ألمانيا

 Marienstr. 15, D-60329 Frankfurt :العنــوان

am Main

تليفون: 29974402 )69( 0049

فاكس: 29974414 )69( 0049

  www.misr.de الموقع اإللكتروني: 

info@misr.de البريد اإللكتروني: 

فرع العين

العنوان: شــارع العين الرئيســي - بناية العسلية  - 

خلف مســجد الشيخة سلمة.

ص.ب 59232 - العيــن - االمارات العربية المتحدة.   

تليفون: 7511104 )3( 00971

فاكس: 7514334 )3( 00971

www.banquemisr.ae الموقع اإللكتروني: 

فرع رأس الخيمة

العنــوان: بناية الهالل األحمر - ميدان الصدف.

ص.ب 618 - رأس الخيمــة - االمارات العربية 

المتحدة.    

تليفون: 2339219 )7( 00971

فاكس: 2339316 )7( 00971

www.banquemisr.ae الموقع اإللكتروني: 

مكتب تمثيل بنك مصر فى مدينة كوانزو 
بجمهورية الصين الشعبية

 Unit 10, 24th Floor, Chow Tai العنــوان:      

 Fook (CTF) Finance Center, 6 Zhujiang East

 Road, Zhujiang New Town, Tianhe District,

Guangzhou.

 ص.ب 510623

تليفــون: 87578806 )20( 0086 / 37392584 )20( 0086

فاكس: 37392764 )20( 0086

اإللكتروني: البريد 
  GuangzhouRepOffice@banquemisr.com 

مكتب تمثيل بنك مصر فى روسيا

 25th Floor, Vostok Tower, 12, :العنــوان

 Presnenskaya Emb., Moscow, 123317,

Russian Federation.

تليفون: 7972898 )495( 007

فاكس: 7972899 )495( 007

اإللكتروني: البريد 
  MoscowRepOffice@banquemisr.com 
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