المقترحات واإلجراءات التنفيذية المستهدفة
بمشروع خطة الموازنة التخطيطية
لعام 7107
تناولت الخطة االستراتيجية للبنك عام  2017دراسة شاملة وتحليل للوضع الداخلي للبنك وانشططت المختلفطة
وذلك للتعرف على نقاط القوة والفرص المتاحة التي يمكن استغاللها لتنمية قدرات البنك وتططوير خدماتط ممطا
يؤدى بدوره الى تقدم ملحوظ لتقديرات مستويات االداء للبنك وذلك خالل األنشطة التالية- :

أوال ً  :تطوير الصورة الذهنية للبنك
حيث تمثلت الرؤيطة  (visionفطي التواجطد ضطمن افضطل خمطك بنطوك فطي مصطر مطن حيطث كفطاءة األداء
المصرفي مع المشاركة القوي ة في النشاط العقارى لتعظيم األداء المالى وزيادة الربحية .

ثانيا ً  :تطوير راك المال البشرى- :
ياتى تطوير راك المال البشرى ضمن أولويات إدارة البنك بهدف اعداد الكوادر القادرة على تولى المراكز
القيادية بالبنك في ظل التحديات وظروف المنافسة بالقطاع المصرفي لذلك ق د أدرجت موازنة عطام 7107
مبلغ وقدرة  4مليون جنية لتطدري العطاملين مطن خطالل مركطز التطدري والتططوير التطابع لمصطرفنا والمعهطد
المصرفي بخالف جهات أخرى متنوعة.

ثالثا ً  :نظم المعلومات- :
فطي اطططار سططعى البنطك للتطططوير الططدارم والمسططتمر فقطد أولططى عنايططة كبيططرة لتططوير نظططام المعلوم طات الدخططال
وتفعيططل تشططغيل نظططام  T24وفقططا لمططا يجططرى عليططة العمططل بططصكبر المصططارف وقططد كططان ذلططك بمثابططة ثططورة
تكنولوجية في مجال نظم المعلومات لما تتيحة من قدرات وبيانات تساعد اإلدارة في اتخاذ القرارات بالدقة
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والسرعة لما يتواك مع سرعة المتغيرات المصرفية واالقتصادية في المرحلة الحالية والتي توفر قدر من
التفاعل ورد الفعل الذى يحقق اتخاذ الفرص المتاحة في اسرع وقت وبالفعل بدات أولى ثمار هذا التططوير
تظهطر فطي الكططم ايطر المسطبق مططن قاعطدة البيانطات والتفاصططيل التطي لطم تكططن متاحطة ولطم تخطططراو يجطول فططي
خاطرنطا بانط سطياتى يططوم تكطون كطل هطذ ه البيانططات متاحطة بالسطرعة والكطم واسططتكماال لتططوير المنظومطة قططد
أدرجت الموازنة التخطيطية لعام  7107مبلغ قدرة  799.9مليون جنية الستكمال تطوير المنظومة.

رابعا ً  :المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً والمتوسطة- :
ياتى اهتمام البنك بالتوسع في منح تلك النوعية من التمويطل للمطردود االقتصطادى واالجتمطاعى الطذى يعطود
على البنك من ممارسة هذا النشاط بجانط ان االهتمطام بتلطك المشطروعات يطاتى علطى راك أولويطات الخططة
التنمويطة للدولططة وأيضطا تفعططيال للمبططادرة التطي طرحهططا السطيد ررططيك الجمهوريططة بشطان االهتمططام بالخططدمات
المقدمة للشبا ودورهم في تحقيق الخطة التن موية للدولة لطذلك قطد أدرجطت الموازنطة التخطيطيطة فطي عطام
 7107مبلغ وقدرة  489.6مليطون جنيطة كنمولهطذا الغطر

 ،هطذا وقطد بلطغ رصطيد قطرو

المشطروعات

الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالموازنة نحو  0.9مليار جني بنسب  %08من اجمالى المحفظة
االرتمانية للبنك  ،وذلك في ضوء المبطادرة التطي أصطدرها البنطك المركطزى المصطرى فطي  00ينطاير 7106
بشطصن مططنح الشطركات والمنشططصت الصطغيرة والصططغيرة جططداً تسطهيالت إرتمانيططة بسطعر مططنخف

 %5عارططد

بسططيط متنططاقص مططع إيططالء العنايططة للقطاعططات االقتصططادية الهامططة  ،وإعفططاء البنططوك مططن نسططب االحتيططاطي
اإللزامطى بكامطل قيمطة التسطهيالت االرتمانيطة الممنوحطة لتلططك الشطركات والمنشطصت  ،إلطى جانط الطزام البنططوك
بتخصططيص  % 71مططن محفظتهططا االرتمانيططة لتمويططل تلططك الشططركات والمنشططصت خططالل  4سططنوات ط وأخيططراً
المبادرة الصادرة ايضا ً في  00فبراير  7106التي تتضمن منح الشركات والمنشصت المتوسطة التي تعمل
في مجال الصناعة والزراعة تسهيالت إرتمانية بسعر عارد منخف

 %7لتمويل أالت أو معدات أو خطوط

إنتاج جديدة لمدة حدها األقصى  01سنوات وبحد أقصى مبلغ  71مليون جني للعميل الواحد .

خامسا ً  :مجال التمويل العقارى- :
يطدخل نشطاط التمويطل العقطارى ضططمن منظومطة الخطدمات العقاريطة واالسطكانية للبنططك التطي تهطدف فطى المقططام
األول لتوفير المسكن المالرم لجميع شرارح المجتمع لطذلك أدرجطت الموازنطة التخطيطيطة للبنطك مبلطغ وقطدرة
090مليون جنية

كما اشترك مصرفنا ضمن المبادرة التي طرحها البنك المركطزى المصطرى لطدعم نشطاط

التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل ومن ثم أدرجت الموازنة نحو  588مليون جنيط خطالل عطام
 ، 7107وذلك ايمانا ً بالدور الرارد الذى يضططلع بط البنطك كصحطد أهطم البنطوك بالجهطاز المصطرفي خبطرة فطي
مجال التمويل العقارى .
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سادسا ً  :القرو

والسلفيات- :

حيطث انهطا تعتبطر مططن عناصطر النشطاط المصطرفي ذات التططاثير المباشطر فطي ربحيطة البنططك واخطذا فطي االعتبططار
الم تغيرات التي طرات على الساحة المصرفية وما تبعها من تغير ينعكك على أسطعار فارطدة مطنح القطرو
فقد أدرجت الموازنة التخطيطية لعام  7107مبلغ وقدرة  0.0مليار جنية.

سابعا ً  :الخدمات المقدمة للغير- :
في ضوء االهتمام الخطاص الطذى توليطة وزارة اإلسطكان للبنطك باعتبطارة احطد األططراف الفاعلطة فطي منظومطة
تططوفير الخططدمات االسططكانية والعقاريططة لكافططة المسططتويات والطبقططات مططن المططواطنين حيططث تططم تكليططف البنططك
باالشراف على اعمال القرعة الخاصة باالراضى لذلك قد توقعت الموازنة اسطتمرار البنطك فطي تقطديم خدمطة
حجطز اراضطى والوحطدات السطكنية الخاصطة بطوزارة اإلسطكان وان يصطل مقطدمات حجطز االراضطى خطالل عطام
 7107الى نحو  7.5مليار جنية .

ثامنا ً  :مجال تطوير المنتجات المصرفية- :
تم خالل عام  7106االنتهاء من الحصول على الموافقات الداخلية والخارجية الخاصطة بصصطدار مجموعطة
من المنتجات الجديدة سواء التمويلية او االدخارية او خدمات بطاقات
الصرف االلى  -وبشروط ومزايا اير مسبوقة هذه المنتجات التي سيتم طرحهطا خطالل عطام  7107علطى
النحو التالى - :
 .0بطاقة الصرف االلى للشركات والمؤسسات HDB corporate card
 .7وعارين ادخاريين ج ديدين األول بالعملة األجنبيطة وهطو شطهادات بنطك التعميطر الدوالريطة ومطدتها 9
سطنوات وتصطدر للعمطالء مطن االفطراد تتمتطع بعارطد سطنوى مميطز متغيطر والوعطاء الثطانى يصططدر
بالعملطة المحليططة تحططت مسططمى عشططان بكططرة وهططو حسططا تراكمططى يخصططص ل طفططال والش طبا
ويسمح بادخار مبلغ دورى ثابت لمدد استحقاق متنوعة
 .9منتج قر التشطي هو احدث منتج تمويلى ويوج المنتج للعمالء من حطارزى الوحطدات بالمطدن
الجديدة والقارمة وحطدات سطكانية  ،إداريطة  ،خدميطة حيطث يطوفر المنطتج الجديطد التمويطل الطالزم
العمال التشطيبات بسعر عارد مميز ويتسم المنتج بسهولة وسرعة إجراءات منح التمويل بدون
إجططراءات رهططن او تسططجيل مططع تططوافر خبططراء هندسططيين مططن البنططك لمعاينططة العقططارات المطلططو
تشطيبها وتقييم االعمال المنفذة.
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 .4وفى إطار أهمية دور العالقات العامة التي تطرتبط بشطكل وثيطق مطع األهطداف التسطويقية
للبنطك وتقططد يم الرسطالة الصططحيحة االمتماشططية مطع أهداف ط اسطتهدفت الخطططة اإلعالميططة
للبنك نحو  41مليون جني خالل عام . 7107

تاسعا ً  :مجال المسرولية االجتماعية- :
حرص البنطك علطى التصكيطد علطى دورة االجتمطاعى والتنمطوى تجطاه العديطد مطن شطرارح
المجتمع وتمكن خالل السنوات األخيرة من تحقيق إنجازات واضطحة فطي مجطال تبنطى
تلك النوعية من البرامج التي كان لها مردود ايجابى على الشرارح المستفيدة.
ونظرا ألهمية ماتم ذكطرة فقطد خصصطت موازنطة البنطك التخطيطيطة لعطام  7107مبلطغ
قدرة  71مليون جنية لهذا الغر

ايمانا بدور البنك وذلطك بمطا يمثطل نسطبة  %7مطن

صافى الربح المتوقع تحقيقة خالل موازنة عام . 7107
عاشراً  :التوسع االستثمارى في الشركات- :
في ظل انتهاج البنك التوسع االستثمارى الموج لمساهمة في رؤك أمطوال تصسطيك
شركات جديطدة باإلضطافة الطى زيطادة االسطهام فطي الشطركات القارمطة اسطتكمال نسطبة
المساهمات فقد أدرجت الموازنة التخطيطيطة لعطام  7107مبلطغ وقطدرة  75مليطون
جنية لهذا الغر
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