المقترحات واإلجراءات التنفيذية المستهدفة
بمشروع خطة الموازنة التخطيطية
لعام 8102
تناولت الخطة اإل ستراتيجية للبنك عام  8102دراسة شاملة وتحليل للوضع الداخلي للبنك وأنشطته المختلفة
وذلك للتعرف على نقاط القوة والفرص المتاحة التي يمكن إستتتتتا لها لتنمية درات البنك وتطوير خدماته مما
يؤدى بدوره الى تقدم ملحوظ لتقديرات مستويات األداء للبنك وذلك خ ل األنشطة التالية - :

أوال ً  :تطوير الصورة الذهنية للبنك -:
حيث تمثلت الرؤية (  (visionفي التواجد ضتتمن أكبر عشتترة ( )01بنوك تجارية في الستتوا المصتترفي
مع العمل علي المحافظة علي كفائة التشايل المرتفعة الحالية .

ثانيا ً  :تطوير رأس المال البشرى -:
يأتى تطوير رأس المال البشرى ضمن أولويات إدارة البنك بهدف إعداد الكوادر القادرة على تولى المراكز
القيادية بالبنك في ظل التحديات وظروف المنافستتة بالقطاع المصتترفي لذلك د أدرجت موازنة عام 8102
مبلغ و درة  6مليون جنية لتدريب العاملين من خ ل مركز التدريب والتطوير التابع لمصتتتتتتترفنا والمعهد
المصرفي بخ ف جهات أخرى متنوعة .

ثالثا ً  :نظم المعلومات -:
في إطار ستتتتتتعى البنك للتطوير الدائم والمستتتتتتتمر فقد أولى عناية كبيرة لتطوير نظام المعلومات إلدخال وتفعيل
تشتتتايل نظام  T24وفقا ً لما يجرى علية العمل بأكبر المصتتتارف و د كان ذلك بمثابة ثورة تكنولوجية في مجال
نظم المعلومات لما تتيحه من درات وبيانات تساعد اإلدارة في إتخاذ القرارات بالد ة والسرعة لما يتواكب مع
سرعة المتايرات المصرفية واإل تصادية في المرحلة الحالية والتي توفر در من التفاعل ورد الفعل الذى
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يحقق اتخاذ الفرص المتاحة في أستتترع و ت وبالفعل بدأت أولى ثمار هذا التطوير تظهر في الكم غير المستتتبق
من اعدة البيانات والتفاصتتيل التي لم تكن متاحة ولم تخطرأو يجول في خاطرنا بأنه ستتيأتى يوم تكون كل هذه
البيانات متاحة بالستتتتترعة والكم واستتتتتتكماال ً لتطوير المنظومة د أدرجت الموازنة التخطيطية لعام 8102مبلغ
درة 82172مليون جنية إلستكمال تطوير المنظومة .

رابعا ً  :المشروعات الصايرة والصايرة جدا ً والمتوسطة -:
يأتى إهتمام البنك بالتوستتتتتع في منح تلك النوعية من التمويل للمردود اإل تصتتتتتادى واإلجتماعى الذى يعود
على البنك من ممارستتتة هذا النشتتتاط بجانب ان اإلهتمام بتلك المشتتتروعات ياتى على رأس أولويات الخطة
التنموية للدولة وأيضتتتتتتا ً تفعي ً للمبادرة التي طرحها الستتتتتتيد رئيس الجمهورية بشتتتتتتان اإلهتمام بالخدمات
المقدمة للشتتتتتتتباب ودورهم في تحقيق الخطة التنموية للدولة لذلك د أدرجت الموازنة التخطيطية في عام
8102مبلغ و درة  0.1مليار جنيه كنمو (مباشر وغير مباشر) لهذا الارض  ،هذا و د بلغ رصيد روض
المشروعات الصايرة والمتوسطة ومتناهية الصار بالموازنة (مباشر وغير مباشر) نحو  8.9مليار جنيه
بنستتتتتبه  %0271من اجمالى المحفظة اإلئتمانية للبنك  ،وذلك في ضتتتتتوء المبادرة التي أصتتتتتدرها البنك
المركزى المصرى في  00يناير  8106بشأن منح الشركات والمنشأت الصايرة والصايرة جدا ً تسهي ت
إئتمانية بسعر منخفض ( %5عائد بسيط متنا ص) مع إي ء العناية للقطاعات اإل تصادية الهامة  ،وإعفاء
البنوك من نسبه اإلحتياطي اإللزامى بكامل يمة التسهي ت اإلئتمانية الممنوحة لتلك الشركات والمنشأت ،
إلى جانب إلزام البنوك بتخصتتيص  %81من محفظتها اإلئتمانية لتمويل تلك الشتتركات والمنشتتأت خ ل 4
سنوات ـتتتتتتـتتتتتت وأخيرا ً المبادرة الصادرة ايضا ً في  00فبراير  8106التي تتضمن منح الشركات والمنشأت
المتوستتتطة التي تعمل في مجال الصتتتناعة والزراعة تستتتهي ت إئتمانية بستتتعر عائد منخفض  %2لتمويل
أالت أو معدات أو خطوط إنتاج جديدة لمدة حدها األ صتتى  01ستتنوات وبحد أ صتتى مبلغ  81مليون جنيه
للعميل الواحد .
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خامسا ً  :مجال التمويل العقارى-:
يدخل نشاط التمويل العقارى ضمن منظومة الخدمات العقارية واإلسكانية للبنك التي تهدف فى المقام األول
لتوفير المستتتتتتتكن الم ئم لجميع شتتتتتتترائح المجتمع لذلك أدر جت المواز نة التخطيط ية للب نك مبلغ و درة
08475مليون جنيه كما ا شترك م صرفنا ضمن المبادرة التي طرحها البنك المركزى الم صرى لدعم ن شاط
التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل ومن ثم أدرجت الموازنة نحو  26279مليون جنيه خ ل عام
 ،8102وذلك إيمانا ً بالدور الرائد الذى يضتتتتتتتطلع به البنك كأحد أهم البنوك بالجهاز المصتتتتتتترفي خبرة في
مجال التمويل العقارى .

سادسا ً  :التسهي ت اإلئتمانية و روض التجزئة -:
حيث أنها تعتبر من عناصتتتتر النشتتتتاط المصتتتترفي ذات التاثير المباشتتتتر في ربحية البنك وأخذا ً في االعتبار
المتايرات التي طرات على الستتاحة المصتترفية وما تبعها من تاير ينعكس على أستتعار فائدة منح القروض
فقد أدرجت الموازنة التخطيطية لعام 8102مبلغ و دره  8مليار جنيه .

سابعا ً  :الخدمات المقدمة للاير-:
في ضتتتتتتوء اإلهتمام الخاص الذى تولية وزارة اإلستتتتتتكان للبنك بهعتباره أحد األطراف الفاعلة في منظومة
توفير الخدمات اإل ستتتتتتتكانية والعقارية لكافة المستتتتتتتتويات والطبقات من المواطنين ح يث تم تكليف البنك
باإلشتتراف على أعمال القرعة الخاصتتة باألراضتتى لذلك د تو عت الموازنة إستتتمرار البنك في تقديم خدمة
حجز أراضتتتى والوحدات الستتتكنية الخاصتتتة بوزارة اإلستتتكان وان يصتتتل مقدمات حجز األراضتتتى خ ل عام
8102إلى نحو  2.5مليار جنية .
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ثامنا ً  :مجال تطوير المنتجات المصرفية -:
تم خ ل عام  8102اإلنتهاء من الحصتتول على الموافقات الداخلية والخارجية الخاصتتة بهصتتدار مجموعة
من المنتجات الجديدة سواء التمويلية او اإلدخارية أو خدمات بطا ات الصرف اآللي .
المنتجات التي سيتم طرحها خ ل عام  8102على النحو التالى -:
 .0إصدار نظامين إدخاريين جديدين بالعملة المحلية ألجل ( 2.5سنوات) تحت مسمــي " شهادات بنك
التعمير واإلستتكان " بستتعر عائد ثابت دره  %0171ستتنويا ً يصتترف ربع ستتنويا ً للنظام اإلدخار ذو
أجل  5سنوات و  %0875سنويا ً للنظام اإلدخار ذو أجل  2سنوات .
 .8خدمة "فلوستتتتي فون" وهي خدمة جديدة يقدمها بنك التعمير واإلستتتتكان تستتتتاعد العم ء علي ستتتتداد
جميع المدفوعات اليومية وأيضا ً تُساهم علي تفعيل فكرة الشمول المالي والتحول الر مي .
 .1وفى إطار أهمية دور الع ات العامة التي ترتبط بشتتكل وثيق مع األهداف التستتويقية للبنك وتقديم
الرستتتالة الصتتتحيحة االمتماشتتتية مع أهدافه إستتتتهدفت الخطة اإلع مية للبنك نحو  51مليون جنيه
خ ل عام .8102

تاسعا ً  :مجال المسئولية االجتماعية )-: (CSR
حرص البنك على التأكيد على دورة اإلجتماعى والتنموى تجاه العديد من شرائح المجتمع وتمكن خ ل
الستتتتتنوات األخيرة من تحقيق إنجازات واضتتتتتحة في مجال تبنى تلك النوعية من البرام التي كان لها
مردود ايجابى على الشتتتتتتترائح المستتتتتتتتفيدة  ،ونظرا ً ألهمية ماتم ذكرة فقد خصتتتتتتتصتتتتتتتت موازنة البنك
التخطيطية لعام 8102مبلغ درة  11مليون جنية لهذا الارض ايمانا بدور البنك وذلك بما يمثل نستتتبة
 %8من صافى الربح المتو ع تحقيقة خ ل موازنة عام .8102
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عاشرا ً  :التوسع اإلستثمارى في الشركات-:
في ظل انتهاج البنك التوستتتع اإلستتتتثمارى الموجه لمستتتاهمة في رؤس أموال تأستتتيس شتتتركات جديدة
باإلضتافة الى زيادة اإلستهام في الشتركات القائمة ( إستتكمال نستبة المستاهمات ) فقد أدرجت الموازنة
التخطيطية لعام 8102مبلغ و درة  851مليون جنيه لهذا الارض .
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