
 

 
 :فٍزس احملخُٔاث

رقم الصفحة                                                                                                                                                                                

 1 00000000000000000000000000000000000000000  البنكنبذة عن

 3 00000000000000000000000000000000000والهدفوالرسالة الرؤٌة 

 4 000000000000000000000000000000000 00000مجلس إدارة البنك 

 5 000000000000000000000000000000000ة بالبنك  اللجان الرئٌسًمهام 

 6 00000000000000 00000000000000000000داء البنك أمؤشرات تطور 

 7 0000000000000000000000000تطور منظومة تكنولوجٌا المعلومات بالبنك 

 8 0000000000000000000000000000000تطور أنشطة البنك الرئٌسٌـــــة 

 9 0000000000000000000000000000االجتماعى نشاط التكافل: أوال 

 15 0000000000000000000000000000 التركــــات الشاغـــرة : ثانٌا

 15 0000000000000000000000000000 صندوق تأمٌن األسرة : ثالثا

 16 00000000000000000000000النشاط المصرفً و االستثماري : رابعا

 18 00000000000000000000000000القوائم المالٌة واإلٌضاحات المتممة لها
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 وبــــــذي عـــه  البىـــــــل
 1971 لسنة 66 تأسس بنؾ ناصر االجتماعي كييئة عامة بمكجب القرار الجميكرم بالقانكف رقـ  -1

 مميار جنيو كقد بدأ نشاطو 2,5مميكف جنيو كتطكر رأس الماؿ حتى كصؿ إلي 1.2برأسماؿ قدره 
 ثـ تطكر انتشار البنؾ حتى كصؿ عدد 1972 يكليك 25بافتتاح فرع كاحد فقط ىك فرع القاىرة فى 

 . فرع منتشرة فى جميع أنحاء الجميكرية93 الى قفركع
  الغرض الرئيسي لمبنؾ المساىمة في تكسيع قاعدة التكافؿ االجتماعي كتحقيؽ التنمية اإلجتماعية  -2

 :- كاالقتصادية بيف المكاطنيف مف خالؿ  األنشطة اآلتية 
نشاط التكافؿ االجتماعي الذم ييدؼ إلي تحقيؽ التنمية االجتماعية لممكاطنيف ، كذلؾ بتنظيـ - أ

جمع أمكاؿ الزكاة كصرفيا في مصارفيا الشرعية ، كمنح قركض اجتماعية لممكاطنيف ، كمنح 
إعانات كمساعدات لممستحقيف ليا ، كتمميؾ كسائؿ اإلنتاج لمستحقي الزكاة طبقا لالئحة التكافؿ 

 . مف مجمس إدارة البنؾ المعتمدة
النشاط المصرفي كاالستثمارم الذم ييدؼ إلي العمؿ عمى تحقيؽ التنمية االقتصادية لألفراد - ب 

كالجيات كتحقيؽ مكارد لمبنؾ ناتجة عف األعماؿ كالخدمات التي يؤدييا لمغير في ىذا المجاؿ ، 
كذلؾ بتقديـ كافة الخدمات المصرفية كمنيا قبكؿ الكدائع كتنظيـ استثمارىا ككذا منح التمكيالت 
الالزمة لرفع مستكم المعيشة كاستثمار أمكاؿ البنؾ في المشركعات العامة كالخاصة كالتي تعكد 

 المساىمة فى الشركات مثؿ شركو ابكقير  خالؿبالنفع عمى المجتمع كتكفير فرص عمؿ مف
. لألسمدة كشركو سيدم كرير لمبترككيماكيات كشركة اإليثميف 

 بشأف التركات التي 62 لسنة 71نشاط التركات الشاغرة كتتمثؿ في تطبيؽ أحكاـ القانكف رقـ -  ج
 33تتخمؼ عف متكفيف مف غير كارث كيتـ اإلفراج عنيا عند ظيكر كارث لممتكفى خالؿ فترة 

. سنة كيتـ الصرؼ منيا عمى أنشطة التكافؿ ككذا صرؼ مستحقات الكرثة لممتكفييف بالخارج 
نشاط صندكؽ نظاـ تأميف األسرة لمحفاظ عمى كياف األسرة كاستقرارىا الذم أسند لمبنؾ بمكجب القانكف - د

.    لتنفيذ األحكاـ الصادرة  بالنفقات كاألجكر كما فى حكميا 2004لسنة  ( 11 )رقـ 
 : باالتي 1971 لسنة 66  تحددت مكارد الييئة طبقا لقانكف إنشاء البنؾ رقـ  -3

مف صافي أرباح كحدات القطاع العاـ تحسب قبؿ التكزيع كقبؿ خصـ الضرائب النكعية % 2نسبة  - أ
المستحقة ، كتحدد ىذه النسبة بقرار مف رئيس الجميكرية كقد اعتمد البنؾ فى بداية نشاطو عمى 

ما كاف يرد إليو مف ىذه النسبة مف صافي أرباح كحدات  القطاع العاـ لتمكيؿ نشاطو االجتماعي 
  ( .1991 لسنة 203كقد تـ اإللغاء بناءا عمى القانكف رقـ  )

عدـ إدراج ال مبالػػغ بمكازنة )ما تخصصو الدكلة لو سنكيا مف اعتمادات المكازنة العامة لمدكلػػػػة  - ب
  .(الدكلة لمبنؾ 

ميا لمنح القركض االمبالغ التي تخصصيا كزارة األكقاؼ لمييئة مف إيرادات األكقاؼ الخيرية الستخد - ج
 . (لـ يتـ تخصيص ال مبالغ ليذا الغرض مف كزارة األكقاؼ )االجتماعية كالمساعدات لممستحقيف 
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.                           أمكاؿ الزكاة كاليبات كالتبرعات كالكصايا التي يقبميا مجمس إدارة الييئة بما ال يتعارض كأغراض الييئة  - د
المكارد األخرل الناتجة عف نشاط الييئة كاألعماؿ كالخدمات التي تؤدييا لمغير كالعمكالت التي تحددىا الالئحة  - ق

التنفيذية كالتي تعتبر المصدر الرئيسي لإليراد كالتي يتـ عف طريقيا الصرؼ عمى أنشطة التكافؿ كالمصركفات 
 . األخرل الخاصة بالبنؾ 

                                     .  التنفيذية اشتراكػػػػات المنتفعيف بأحكاـ نظـ التأميف كالمعاشات التي يتـ تقريرىا طبقا ألحكاـ الالئحة - ك
 .(لـ يتـ تفعيميا)                                                                               

 .   يزانية الييئةإلى ـ المدرجة في ميزانية الجيات العامة التي تباشر نشاطا مماثال كيتقرر نقميا االعتمادات - م
 .(لـ يتـ تفعيميا)   

حالؿ كتجديد فركع أخرل خالؿ خطة التكسع كاالنتشار لمبنؾ خالؿ العاـ  -4 قاـ البنؾ بإضافة فركع جديدة كتجييز كا 
: الحالي كما يتضح مف األتي

 فروع جديدة تم شراء مقرات لها
 فروع 

 تم تطويرها ورفع كفاءتها
 فروع 

 تم طرحها وجارى إنشائها
فروع جاري اتخاذ إجراءات 
 الطرح لتطويرها وإنشائها

 تم شراء مقر لفرع حموان- 
 تم شراء مقر لفرع قميوب- 
 تم شراء مقر لفرع بورسعيد- 
 تم شراء مقر لفرع شبين الكوم- 
 تم شراء مقر لفرع الفيوم - 
 جاري شراء مقر لفرع سمالوط بالمنيا- 

 ابو تيج بأسيوطفرع - 
  طنطافرع - 
 إدارة التركات الشاغرة بالقاهرة- 

 فرع قنا الجديد- 
 فرع طيبة الجديد باالقصر- 
 فرع سوهاج الجديد- 
 فرع المنيا الجديد- 
 فرع بني سويف الجديد- 
 فرع اسوان الجديد- 

 فرع السجاعية- 
  فرع بنها-
  فرع الفيوم الجديد-
  جاري تطوير فرع شبرا -

 . تـ اسناد عممية انشاء مركز رئيسي لمبنؾ لشركة المقاكلكف العرب كجارم التنفيذ -5
 .  أكتكبر6جارم تنفيذ مبادرة البنؾ المركزم الخاصة بركاد النيؿ بفرع  -6
 .  فرع42تـ تحسيف المظير كرفع الكفاءة لعدد  -7
حرصا مف البنؾ عمى رفع مستكل العنصر البشرل كتطكير أدائو كالعمؿ عمى إكسابو ميارات كخبرات جديدة كفى سبيؿ  -8

تحسيف الخدمات المقدمة لعمالء البنؾ فقد قاـ البنؾ باالشتراؾ فى عضكية المعيد المصرفي المصرم لالستفادة مف 
البرامج التدريبية المتميزة التي يقدميا المعيد المصرفي ، حيث تـ تنفيذ العديد مف البرامج التدريبية ككرش العمؿ كما ىك 

 :مكضح بالجدكؿ التالي

 البرامج التدرٌبٌة
2018/2019 2017/2018 

 جهة التدرٌب
 البرامج

عدد 

 البرامج البرامج المتدربٌن

 385 4 151 10المهارات القيادية واإلشرافية واإلدارية 
المعهد المصرفي المصري 

 جهات تدريب خارجية

  المعهد المصرفي المصري 179 14 233 10األنشطة المصرفية  

المعهد المصرفي المصري  133 5 72 3 الحاسب األلى 

 28 2 69 6 موارد بشرية
المعهد المصرفي المصري 

 جهات تدريب خارجية
 مركز التدريب  76 4 323 4 ورش تدريبية ومؤتمرات 

  801 29 848 33 اإلجمالً

  عمى مستكل فركع البنؾ المختمفة  الجامعات ألداء الخدمة العامة لمدة عاـ خريجي ( 355)تـ تكميؼ عدد. 
  خالؿ أشير الصيؼ مف  فركع البنؾ المختمفة فيمف طالب الجامعات كالمعاىد العميا  (518)تـ تدريب عدد

.  30/6/2019 حتى 1/7/2018
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 الزؤٔت َالزسالت َاهلذف

 :الزؤٔت

  ٌتطور لخدمة كل المصرٌٌناجتماعًنحو بنك 
 

 

 :الزسالً
 

 بالتنمية االجتماعي واالهتمام التكافل قاعدة توسيع

 االجتماعية واالقتصادية لتحويل والمشروعات البشرية

 . وفعالة بالمجتمع منتجه طاقات إلي العاطلة الطاقات

 

 :اهلذف

 . المجتمع فى واالقتصادٌةالتنمٌة االجتماعٌة على تحقٌق  العمل
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 كـــــس ئدارة النبــــجمل
 

 رئٌس مجلس اإلدارة -التضامن االجتماعــــــــًوزٌر  غـــــــــــادة فتحــــــــً والـــــــى/ ة اذـــ األستةدـــالسً -1

ة ـــــــر العربًـــــــــورٌة مصـــــــــي جمهــــــــــــمفت شوقً عــبد الكرٌــــم عــــــالم/ فضٌلة األستاذ الدكتور -2

 نائب رئٌس مجلــس االدارة والعضــــــو المنتــــــــدب شرٌــــــف محمــــــــد فــــاروق  / السٌد األستاذ الدكتور  -3

 المستشار القانونً للوزارة- نائب رئٌس مجلس الدولة  أحمـــــــد شحــــــــــــات إسماعٌــــل/ المستشارالسٌد  -4

 نائــب محـــافـــظ البـــنـــك المـــركــــزي المصــــــري لبنــى محمــــد هـــــالل عبد القــــادر/ األستاذة  ةالسٌد -5

 وزٌــــــــــر الدولـــــــة للتنمٌـــــة اإلدارٌة األسبــــــق هانــــئ محمـد محمـــود عبد المجٌـد / المهندسالسٌد  -6

 المـــدٌر التنفٌــــذي االسبق لصنـدوق تحٌـــا مصـــــر  محمــد حمــدان محمود عشمـــــــاوي/ األستــاذ السٌد  -7

 العضــــــــو المنتــــدب لبنـــــــــك التجـــارى وفـــــــا هــــال شاكــــــر طلبــــة صقــــــــــر/  األستاذة ةالسٌد -8

 شـركة مصر القابضة للتأمــــٌنرئٌس مجلس إدارة   باســـــل محمــــد إبراهٌــــم الحٌنـــــى/ ذالسٌد األستا -9

 ٌاســــــــر محمــــــــــــد حلمــــــــً                     / السٌد األستاذ  -10
رئٌس قطاع نظم المعلومات بجهاز تنمٌة المشروعات 

 المتوسطة والصغٌرة والمتناهٌة الصغر        

 عمـــــــرو كمــــــال أبــــو العـــزم/ سٌد األستاذ ال -11
 

رئٌــس مجلــس إدارة شركــة تموٌلـً للمشــروعات 
 الصغٌرة والمتناهٌة الصغر 
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 اللجان الزئٕسٕت بالبىلمٍام 
 

 :جلىت الخخغٕظ االسرتاحٕجٓ: أَال 
تختص باقتراح السٌاسات والتوجهات المستقبلٌة للبنك وتحدٌد األهداف الرئٌسٌة التً ٌسعى البنك إلى تحقٌقها ،  

واقتراح أسالٌب الوصول إلى تحقٌق تلك األهداف وتحدٌد اإلمكانات الالزمة للتنفٌذ ، ووضع البرامج الزمنٌة 

 ما ٌلزم لتطوٌره بما ٌؤدى إلى كفاءة تنفٌذ واقتراحالالزمة لتنفٌذ تلك األهداف ، ودراسة الهٌكل التنظٌمً للبنك 

 . للبنك اإلستراتٌجٌةاألهداف المحددة بالخطة 

: املزاجعت الذاخلٕت َاملخاعز جلىت: ثاوٕا
ناقشة ما تراه اللجنة من موضوعات مع مدٌر تختص بمتابعة أعمال المراجعة الداخلٌة والمخاطر بالبنك وم

دراسة القوائم ، والتفتٌش الداخلً والمسئول عن االلتزام بالبنك ، ومراقبً الحسابات ، والمسئولٌن المختصٌن 

التنسٌق بٌن ، و للبنك قبل تقدٌمها إلى مجلس اإلدارة العتمادها  وكذا دراسة الموازنة التخطٌطٌة المالٌة السنوٌة

المسئول عن ، ومراجعة التقارٌر المعدة من قبل إدارة التفتٌش الداخلً ومهام المراجعة الداخلٌة والخارجٌة 

 .، ومتابعة وظائف إدارة المخاطر بالبنك االلتزام بالبنك 
 

 :الخغُٔز املإسسّ جلىت: ثالثا
، تحدٌد ما ٌلزم لتطوٌر تكنولوجٌا المعلومات ، ودراسة تطوٌر لوائح العمل والعاملٌن بالبنك تختص ب

. النظر فً كل ما ٌرى مجلس اإلدارة أو رئٌس المجلس عرضه علٌها من موضوعات باإلضافة إلى 
 

 :حنىُلُجٕا املعلُماث  جلىت: رابعا
تختص بإعداد دراسة متكاملة عن احتٌاجات البنك فى مجال البنٌة التحتٌة لتكنولوجٌا المعلومات والبرامج التى 

وأهم النظم البنكٌة التً تناسب احتٌاجات البنك فً الفترة القادمة على ضوء الرؤٌة اإلستراتٌجٌة ، تساعد البنك 

وتحلٌل األعمال التى تمت مع الجهات المتعامله مع ، للبنك بأن ٌكون أكبر منفذ للمدفوعات الحكومٌة اإللكترونٌة 

 .البنك فى هذا المجال 
 

 :جلىت اإلسخثمار: خامسا 
تختص بمراجعة السٌاسات االستثمارٌة للبنك ، ودراسة مذكرات االستثمار الخاصة بالدخول فً مساهمات جدٌدة 

أو زٌادة رؤوس أموال أو نماذج من مساهمات أو غٌرها ، ومتابعة نشاط استثمار النقدٌة واألوراق المالٌة 

وتوجٌه اإلدارات المعنٌة فً هذا الشأن ، وتقٌٌم األداء لمحفظة االستثمارات بالبنك ، ومراجعة قرارات خطة 

 .التخارج من مساهمات البنك القائمة 
 

    :جلىت رؤساء  القغاعاث : سادسا 

 تختص بدراسة التقارٌر الخاصة بالمركز المالً للبنك ومشروع الموازنة التخطٌطٌة السنوٌة له ، 

ودراسة السٌاسات المصرفٌة والسٌاسات الخاصة بإدارة واستثمار األموال ودراسات الجدوى الخاصة 

 .بدخول البنك مساهما أو مؤسسا لشركات جدٌدة 
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 حـغـــُر مإشـــزاث أداء البىـــــل
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019

1900
2000

2200 2200

2500

تطور رأس المال

القٌمة بالملٌون جنٌه

2015 2016 2017 2018 2019

4232
4651 4841

5266

6371
تطور الودائع اإلستثمارٌة

القٌمة بالملٌون جنٌه

2015 2016 2017 2018 2019

7851
8551

9077

10547

تطور التموٌالت

القٌمة بالملٌون جنٌه 12517

2015 2016 2017 2018 2019

346 346
399

736

1081

تطور صافى أرباح البنك

القٌمة بالملٌون جنٌه
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 2018/2019حغُر مىظُمت حنىُلُجٕا املعلُماث بالبىل 
 

 

 -:جمـــاالث مت حغــُٔــــــزٌا : اَال 
 

 . نظام قرض الغاز  .1

 .swvl ) )مشروع قرض سوٌفل  .2

 .قرض وظٌفة تك  .3

 .قرض البٌت الرٌفً   .4

  .(عائد شهري) سنوات 3نظام الودائع الجل  .5

 .(عائد ربع شهري) سنوات 3نظام الودائع الجل  .6

 .(عائد سنوي) سنوات 3نظام الودائع الجل  .7

 .(عائد شهري) سنوات 5نظام الودائع الجل  .8

  .(عائد ربع شهري) سنوات 5نظام الودائع الجل  .9

  .(عائد سنوي) سنوات 5نظام الودائع الجل  .10

  .(رد الجمٌل)نظام الودائع الجل لمدة سنة واحدة بعائد سنوي  .11

 :مشزَعاث  جارِ  حىفٕذٌا : ثاوٕا 

 . من السحب من ماكٌنات بنك ناصر123جارى إعداد برامج تمكن البنوك المشتركة فى شبكة بنوك مصر  .1

 .وإدخال خدمة اإلٌداع ،  لفروع البنك وذلك بناءا على احتٌاج الفروع ATMجارى عمل دراسة لتركٌب ماكٌنات جدٌدة  .2

  . switch وتعدٌل ال EMV دراسة إدخال نظام البطاقات  .3

  .ATM للسماح للعمالء بالشراء بالبطاقة POSإدخال خدمة ال  .4

 .الربط علً شبكة بنوك مصر خدمة كارت مٌزة  .5

 .نظام قرض حضانتى  .6

جاري استحداث منظومة الرقم القومً التاحة امكانٌة االستعالم عن عمالء الحسابات الجارٌة وعمالء النفقة  .7

 .بالرقم القومً  (المستحق / المدٌن)

 استحداث وظائف جدٌدة بنظام الخزٌنة االلً للسماح بصرف النفقة أو االٌداع بحساب مدٌنً النفقة بفرع أخر غٌر فرع العمٌل  .8

جاري اجراء تعدٌالت بنظام الخزٌنة االلً الستعراض جمٌع التوكٌالت المسجله علً حساب العمٌل ، وكذلك طبٌعة التوكٌل  .9

  .(توكٌل / وصً / ولً )

 .استحداث وظٌفة جدٌدة بنظام الحسابات الجارٌة لتجمٌد جمٌع حسابات العمٌل مع إعطاء كود سبب التجمٌد  .10

 



 

 

8 

 
 

 حغـــــُر أوشغـــت البىـــل الزئٕسٕـــت

 

. نشاط  التكافل االجتماعً: أوال  

 التركـــات الشــــــاغرة: ثانٌا 

.  (النفقة)صندوق تأمٌن األسرة : ثالثا 

. النشاط المصرفً واالستثماري : رابعا
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 .االجخماعٓالخنافل  وشاط : أَال  
فى اطار قٌام البنك بدورة االجتماعً بالمساهمة فى توسٌع قاعدة التكافل االجتماعً بٌن المواطنٌن وتحقٌق الرعاٌة 

مستفٌد موزعه على  (ملٌون1,8)لعدد  (ملٌون جنٌه1031)االجتماعٌة لمحدودي الدخل حٌث قام البنك بصرف مبلغ 

: األنشطة التالٌة

. اإلعانات والمساعدات -

. القروض الحسنة -

 .تملٌك وسائل اإلنتاج  -

. الزكــــــــــــــــــــــاة -

 :2018/2019وفٌما ٌلً عرض موجز ألهم التطورات التً حدثت فً تلك األنشطة خالل العام المالً 

 اإلعاواث َاملساعذاث  -1

تعتبر برامج المساعدات من االنشطة االساسٌة التً ٌقدمها البنك من أجل تقدٌم العون والمساعدة لالسر الفقٌرة 

ومحدودي الدخل للتغلب علً الظروف االجتماعٌة واالقتصادٌة والصحٌة الصعبة التً تمر بها ، وتتمثل برامج 

 .المساعدات التً ٌقدمها بنك ناصر فً مساعدات نقدٌة ومساعدات عٌنٌة 

 ـ:مساعدات نقدٌة وتشمل ما ٌلً   - أ

 

 ًرفع المعاناة عن االسر الفقٌرة ومحدودة الدخل والتً ٌعجز دخلها عن مجابهة الظروف المعٌشٌة  المساهمه ف

  (االمراض المزمنةاالسر التً تعانً من – االٌتام – المعٌلة االسرة )والصحٌة والتعلٌمٌة التً تمر بها االسرة مثل 

  (  000- وقوقعه االذن  الكبد ، والكلى ، والنخاع ،)المساهمة فً إجراء العملٌات الجراحٌه الكبرى مثل زرع

 .العالج بجهاز الجاما ناٌف لبعض مرضى اورام المخ 

  المساهمه فى سداد المصروفات الدراسٌه للطالب المستحق علٌهم رسوم دراسٌه وال ٌستطٌعون سدادها

 .ومشروعات التخرج للطلبه الغٌر قادرٌن مادٌا  (الجامعات الحكومٌه)

 تقدٌم مساعدات نقدٌه وعٌنٌه فى حاالت الكوارث والنكبات.  

 مساعدات نقدٌة لتحفٌز افراد االسر  المساهمة فً القضاء على محو االمٌة والنهوض بالمجتمع من خالل منح

 .الفقٌرة المتحررٌن من االمٌة وحصلوا على شهادات جامعٌة او شهادات فوق المتوسط والمتوسطة 

  (االطفال المبتسرٌن)رفع المعاناة عن االسر التً لدٌها أبناء حدٌثة الوالدة.  

  ًتوفٌر مٌاه شرب نظٌفة لالسرالتً فً حاجة ملحه لتوصٌل مٌاه شرب نقٌة بمنزلها المساهمة ف.  

  المساهمة فً إقامة معرض المشروعات الصغٌرة بدمٌاط. 

 ـ:مساعدات عٌنٌة وتشمل ما ٌلً  -2

 

  المساهمة فً دعم المستشفٌات والمعاهد الطبٌة باالجهزة والتجهٌزات الطبٌة لخدمة المرضً بالمجان. 

  مساعدة المعاقٌن فً التغلب علً إعاقتهم ، وتحوٌلهم الً اعضاء منتجٌن فً المجتمع من خالل المساهمة

 .بجزء من قٌمة االجهزة التعوٌضٌة والطبٌة ، والدرجات البخارٌة والكراسً المتحركة 

  المساهمة فً تطوٌر العشوائٌات لتوفٌر حٌاة كرٌمة لالسر بمشروع االسكان االجتماعً بكل من حً السالم

 .وحً االسمرات والمحروسة  (اهالٌنا)اول 

 خالل العام الحالً (نقدٌة وعٌنٌة) والجدول التالً ٌوضح عدد وقٌمة المستفٌدٌن من اإلعانات والمساعدات

 مقارنا بالعام السابق
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القٌمة بالملٌون جنٌه                              

البٌان 
2018/2019 2017/2018 

 القٌمةعدد المستفٌدٌن  القٌمةعدد المستفٌدٌن 

 41,2 53740 55,4 57794اإلعانات والمساعدات 

  2019 حتى 2015فٌما ٌلً رسم بٌانً ٌوضح المنصرف من اإلعانات والمساعدات خالل الفترة من 

 
 

 2018/2019وفٌما ٌلً استعراض لبعض أنواع اإلعانات والمساعدات التً قدمها البنك خالل العام المالً- ج

                                                        :-موزعة كاآلتً 
 
 

 

2015 2016 2017 2018 2019

24.4

30

21

41.2

55.4
القٌمة بالملٌون جنٌه

المنصرف من االعانات والمساعدات

البٌان م 
  بالجنٌهقٌمهالعدد 

 ـ المساعدات النقدٌة:اوال 

 21879174 28847المساعدات النقدٌة  1

 496756 61عملٌات جراحٌة  2

 47000 8 (حرٌق منازل  )كوارث فردٌة  3

 22422930 28916 اجمالً المساعدات النقدٌة

 ـ المساعدات العٌنٌة:ثانٌا 

 8037661 14093 دعم المستشفٌات باالجهزة الطبٌة 5

 365300 139 دراجات واجهزة تعوٌضٌة 6

 2860560 1096 (اهالٌنا)مشروع االسكان القومً بحً السالم  7

 19987442 500 مشروع االسكان االجتماعً بحً االسمرات والمحروسة 8

 1688790 13050 اعانات اخري 9

 32939753 28878 اجمالً المساعدات العٌنٌة

 55362683 57794 اجمالً المساعدات النقدٌة والعٌنٌة
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 : القزَض احلسىت–2
 (بدكف عائد  ) مف أصحاب المرتبات كالمعاشاتلمحدكدم الدخؿ  يعتمد ىذا النكع عمى تقديـ قركض حسنة

حاالت الزكاج كبدء العاـ الدراسي كحاالت المرض كفى العمميات ؿلمتيسير عمييـ في مكاجية األعباء المالية  
سداد الديكف الككارث الطبيعية ككبعض الحاالت الممحة ؾكتكصيؿ الغاز الطبيعى لألسر األكثر فقرا الجراحية 

 كتسدد عمى أقساط شيرية لمدة ثالث سنكات كيتـ اعفاء أسرة المقترض مف سداد باقى بأحكاـ  قضائية نيائية
 .أقساط القرض فى حالة الكفاة 

 كالجدكؿ التالي يكضح عدد كقيمة المستفيديف مف القركض الحسنة خالؿ العاـ الحالي مقارف بالعاـ السابؽ 
                                                                                                      

 القٌمة بالملٌون جنٌه 

البٌان 
2018/2019 2017/2018 

 القٌمةعدد المستفٌدٌن  القٌمةعدد المستفٌدٌن 

 259,2 37335 393,3 43680 القروض الحسنه

 
  2019 حتى 2015 خالل الفترة من (قروض حسنه  )االجتماعً وفٌما ٌلً رسم بٌانً ٌوضح المنصرف من اإلقراض 

 

 ػػػػ:عمما بأف القركض الحسنة المنصرفة خالؿ العاـ الحالي تتضمف المنصرؼ مف قركض مستكرة كبيانيا كالتالي 
 البٌان م

2018/2019 2017/2018 

 عدد المقترضات (بالمليون )المنصرف  عدد المقترضات (بالملٌون )المنصرف 

 2723 46 4130 75,6 إنتاج حٌوانى 1

 3508 53 4887 87 تجارى 2

 256 4 154 2,6 خدمى 3

 337 4 298 5,9 صناعى  4

 718 8 813 9,3 مشروعات منزلٌة 5

 7542 115 10282 180,4 اإلجمالـــــــً 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019

139
130.3 137.1

259.2

393.3

القٌمة بالملٌون جنٌه

المنصرف من القروض الحسنه
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  الزماةملسخحقٓمتلٕل َسائل اإلوخاج  -3
 كمازالت مستمرة حتى 1995في سبيؿ تحكيؿ مستحقي الزكاة إلى طاقات منتجة قاـ البنؾ بتجربة رائدة عاـ  - أ

اآلف، كذلؾ بتمميؾ الفقراء القادريف عمى العمؿ مستمزمات مشركع إنتاجي بسيط يعتمد عمى الخامات المتكفرة 
في المنطقة ،  يقـك المستفيد بنفسو بتحديده كفؽ إمكانياتو البشرية كالمكاف المتكفر لديو كيقدـ لمبنؾ مف خالؿ 

  لجاف الزكاةضمافكب ،  يمكؿ رأسماؿ المشركع في صكرة عينية بدكف فكائد الجغرافي نطاقو فيلجنة الزكاة 
. بنظاـ سداد يتناسب طبقا لظركؼ كؿ حالة كطبيعة المشركع 

 : ىذه المشركعات أمثمةكمف  - ب
 .(مصنكعات جمدية - الخيكط - الزراير - صناعة شنط البالستيؾ )صناعية مثؿ  -
 .(الحدادة- كرش النجارة - كالزجاجية الممكنة - األكاني الفخارية )حرفيػػة مثؿ   -
  .(األجيزة الصغيرة - قطع غيار - الخردكات - تجارة المالبس الجاىزة  )تجارية مثؿ  -
 .(تربية الماشية كالخراؼ - اآلالت الزراعية البسيطة  )زراعية مثؿ  -
أدكات التربية - صناعات تعبئة البمح كالجريد كالكراسي بالكاحات ) بيئية مستكحاة مف البيئة المحيطة مثؿ -

  .(كالصيد  بالمدف الساحمية
 .(بيض - دكاجف -  تجارة لحـك )األمف الغذائي  -

 :كالجدكؿ التالي يكضح عدد كقيمة المستفيديف مف تمميؾ كسائؿ اإلنتاج خالؿ العاـ الحالي مقارف بالعاـ السابؽ - ج
 

                                                                                           القيمة بالمليون جنيه

 البيان
2018/2019 2017/2018 

 القيمة عدد المستفيدين القيمة عدد المستفيدين

 3,6 944 1,7 415 تمليك وسائل اإلنتاج

  2019 حتى 2015تاج خالل الفترة من نوفٌما ٌلً رسم بٌانً ٌوضح المنصرف من تملٌك وسائل اإل

2015 2016 2017 2018 2019

8.1

3.2 3.4 3.6

1.7

القٌمة بالملٌون جنٌه
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 فزٔضت الزماة   - 4
 البنؾ منذ أدرؾ حيث االجتماعي تحقيؽ التكافؿ في يستخدميا البنؾ التي اليامة األدكاتتعد الزكاة احد  -أ 

 باف تحقيؽ ىذه الميمة بفاعمية تتطمب مشاركة إليمانوتحقيؽ رسالتو ، كنظرا ؿ بالزكاة العمؿ أىميةالبداية 
 ، لذا فقد دعى البنؾ إنفاقيا كمممة بقكاعد إلحيائيا الزكاة كقادرة عمى الدعكة ألىميةشعبية كاعية مدركة 

 الزكاة النقدية كالعينية كالصدقات بتمقيتقـك " لجاف الزكاة" متطكعيف باسـ أفراد تشكيؿ لجاف مف إلىمبكرا 
نفاقياكالتبرعات   البنؾ كقد إشراؼ الزكاة بدائرة نشاطيا كذلؾ تحت مستحقي مصارفيا الشرعية عمى في كا 

 . لجنة 3397بمغ عدد تمؾ المجاف ما يقرب مف 
اقتصادية كصحية كتعميمية لخدمة المكاطنيف كخاصة كاجتماعية ك مشركعات خدمية بإقامةتقـك لجاف الزكاة  -ب 

 لمعامة رمزية بأسعار ، كتقدـ ىذه المشركعات خدماتيا المكجية التبرعات أمكاؿ الزكاة مف خالؿ مستحقي
 األكلى كغيرىـ مف الفئات كاأليتاـ المجتمع مف الفقراء إفراد رفع المعاناة عف فيكتقـك بالمساىمة مع الدكلة 

 تعمؿ عمى الحد مف البطالة مف خالؿ تكفير فرص عمؿ فى ىذه المشركعات لمقادريف أنيابالرعاية ، كما 
 .عمى العمؿ 

   : مشركع نذكر منيا ما يمي 269كقد بمغ عدد المشركعات الخيرية كالخدمية لمجاف ما يقرب مف 

عدد المشروعات اسم المشروع م 

 80مراكس / مركس طبيت / عياداث / مستشفياث  1

 6وحذة تىقيت مياي انشرب  2

 23دار حضاوت  3

 10دار مىاسباث  4

 9فصول تقويت  5

 26تحفيظ قرآن  6

 85 اإلوسانث تكريم اسيار 7

 8مقابر صذقت  8

 4 زراعيجرار  9

 4مشغم  10

 2 صحيصرف  11

 2 إسعافث اسيار 12

 1مطحه غالل  13

 1 مخبس وصف آني 14

 1 أزهريتمعاهذ  15

 1 مطبخ نهحاالث االجتماعيت  16

 1 نهتأجيرفراشت  17

 1 (وقم جماعى  )حافالث  18

 3 (إيجار  )محالث  19

 1 دار مغترباث  20

 269 اإلجماني
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: تتضمف  مميكف جنيو 19بقيمة تقديرية حكالي قامت المجاف ببعض األنشطة خالؿ شير رمضاف  -ج 
  ألؼ كرتكنو مكاد غذائية 179تكزيع  -1
 . كجبة جافة1360تكزيع  -2
 . مائدة رحمف182إقامة عدد  -3

 ألؼ 195غ ػػ مبؿبإجمالي أسرة 237ؿ كصالت مياه لممنازؿ لعدد ػػػػ تكصيفية ػػػػقامت المجاف بالمساىـ -د 
.  كسكىاجكأسيكطبمحافظات المنيا 

كالجدكؿ التالي يكضح عدد كقيمة المستفيديف مف مكارد كمصارؼ الزكاة خالؿ العاـ الحالي مقارف بالعاـ  -ق 
 :المالي السابؽ 

القٌمة بالملٌون جنٌه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 البيان
2018/2019 2017/2018 

القٌمة عدد المزكٌن القٌمة عدد المزكٌن 

 568,3 488690 693 532184 إجمالي موارد الزكاة

    

                                                                                                                    القٌمة بالملٌون جنٌه

 البيان
2018/2019 2017/2018 

القٌمة عدد المستفٌدٌن القٌمة عدد المستفٌدٌن 

 459,3 1690319 581 1722542 إجمالي مصارف الزكاة

  2019 حتى 2015وفٌما ٌلً رسم بٌانً ٌوضح موارد ومصارف الزكاة خالل الفترة من  
 

  

 وشاط الرتماث الشاغزة: ثاوٕا  

2015 2016 2017 2018 2019

267.4 276.4

406

568.3

693

القٌمة بالملٌون جنٌه

موارد الزكاه

2015 2016 2017 2018 2019

256.3 266.6

349.7

459.3

581
القٌمة بالملٌون جنٌه

الزكاه مصارف
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 الخاص بضـ اإلدارة العامة لبيت الماؿ إلى الييئة العامة لبنؾ ناصر 71 لسنة 2937صدر القرار الجميكرم رقـ  -1
االجتماعي ، كتؤكؿ إلى الييئة كافة ما ليا مف حقكؽ كأمكاؿ كمكجكدات كما عمييا مف التزامات كتتكلى مباشرة 

.   بشأف التركات الشاغرة62 لسنة 71اختصاصاتيا عمى النحك المبيف بالقانكف رقـ 
كتمثؿ التركات الشاغرة الماؿ بكافة أنكاعو الذم يتخمؼ عف المتكفيف مف غير كارث ك يتـ التحفظ عمييا لدل البنؾ  -2

 ممكيتيا إلي نشاط التكافؿ االجتماعي لمصرؼ منيا تؤكؿ لحيف ظيكر كارث كفى حالة عدـ ظيكر كارث  سنة33 لمدة
عمى األنشطة االجتماعية مف إعانات كمساعدات كقركض اجتماعية بما يعكد بالنفع عمى أفراد المجتمع ، كتخضع ىذه 

.   كالئحتو التنفيذية1971 لسنة 31 المعدؿ بالقانكف رقـ 62 لسنة 71األمكاؿ لمقانكف المنظـ لمتركات الشاغرة رقـ 
كما يقـك قطاع التركات بدكر أخر مف خالؿ تمقى مستحقات المتكفيف بالخارج كالتي ترد لمبنؾ عف طريؽ كزارة  -3

 .الخارجية كيقـك البنؾ بصرفيا لمستحقييا طبقا لإلعالـ الشرعي لكؿ متكفى
 صىذَق حأمني األسزة: ثالثا 

في ضكء الدكر االجتماعي لمبنؾ في الحفاظ عمى كياف األسرة كاستقرارىا  باعتبار إف األسرة ىي كحدة بناء  -1
الخاص  2004 لسنة 11القانكف رقـ قد أككؿ لمبنؾ تنفيذ أحكاـ النفقة الصادر مف المحاكـ كذلؾ بمكجب المجتمع 
 حيث يقـك البنؾ بأعماؿ الصرؼ لممستحقيف مف أصحاب النفقة ككذا أعماؿ التحصيؿ مف تأميف األسرةبنظاـ 

 .األزكاج الصادر ضدىـ األحكاـ
 العامة كمكازنتو الخاصة كيككف مقره القاىرة االعتباريةتأميف األسرة ال يستيدؼ الربح  كتككف لو الشخصية صندكؽ  -2

 . كيتكلى بنؾ ناصر االجتماعي إدارتو
يتكلي بنؾ ناصر االجتماعي ك التضامف االجتماعي مف كزير يشكؿ مجمس إدارة الصندكؽ كنظاـ العمؿ بو بقرار -3

صرؼ النفقات كاألجكر كما في حكميا مما يحكـ بو لمزكجة أك المطمقة أك األكالد أك الكالديف المتمتعيف بالجنسية 
. المصرية كذلؾ مف حصيمة مكارد صندكؽ نظاـ تأميف األسرة

يقـك البنؾ بأداء النفقات كاألجكر المشار إلييا كما في حكميا مف خالؿ فركع البنؾ المكجكدة بجميع أنحاء  -4
الجميكرية حيث يتـ الصرؼ مف خالؿ فرع البنؾ الكاقع في دائرتو محؿ إقامة المحكـك لو كذلؾ بناءا عمي طمب 

  . يقدـ منو أك مف ككيمة الخاص أك نائبة القانكني
 لزيادة مكارد صندكؽ تاميف األسرة لمكاجية 2015 لسنة 113 بالقانكف رقـ 2004 لسنة 11تـ تعديؿ القانكف رقـ  -5

 .زيادة سنوية % 20الزيادة السنكية في حاالت الصرؼ التي تصؿ إلي 
  .30/6/2019 النفقة المنصرفة حتى وقيمةفيما يمي بيان يوضح عدد المستفيدين 

 القٌمة بالملٌون جنٌة                                                                                                                                                                       
 البيان

2018/2019 2017/2018 

 القيمة عدد المستفيدين القيمة عدد المستفيدين

 538 309014 648 316772 منصرف النفقة

 2015 2016 2017 2018 2019

298 365
445

538
القٌمة 648

بالملٌون

النفقــة المنصـــرفة

2015 2016 2017 2018 2019

139
180

243
304

القٌمة 360
بالملٌون

النفقــــة المحصــــلة
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 الىشاط املصزيف َاالسخثمارْ: رابعا 
 -:الخمُٔالث َالخسٍٕالث االئخماوٕت  -1

 :متُٔل عملٕاث اإلسنان  -أ 

   إمكانية الحصول عمى تمويل إسكان لفئة محدودي الدخل بشروط ميسرة لمعمالء أتاح البنك  .
 :والجدول التالي يوضح عدد وقيمة المستفيدين من تمويل عمميات اإلسكان خالل العام الحالي مقارن بالعام السابق 

 القٌمة بالملٌون جنٌه                                                  

 البيان
2018/2019 2017/2018 

 القيمة عدد المستفيدين القيمة عدد المستفيدين

 4422 88501 4948 91288 تمويل عمليات اإلسكان

 2019حيت 2015وفيما يلي ردم بياني يوضح املنصرف لتمويل عمليات اإلدكان خالل الفرتة من 

 

 :متُٔل عملٕاث اسخثمارٔت َحتسني الذخل  -ب 

  يقوم البنك بمنح تمويالت ألصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة لخمق فرص عمل جديدة لمعاطمين من
. الشباب وكذا تحسين مستوى المعيشة 

 : بالعام السابق  مقارن الحالًعامالخالل  من تموٌل عملٌات استثمارٌة  المستفٌدٌن وقٌمةوالجدول التالً ٌوضح عدد
القٌمة بالملٌون جنٌه                                                                                         

 البيان
2018/2019 2017/2018 

 القيمة عدد المستفيدين القيمة عدد المستفيدين

 2806 62935 3276 71721 استثمارٌهتموٌل عملٌات 

  2019 حتى 2015        وفيما يمي رسم بياني يوضح المنصرف لتمويل عمميات استثمارية وتحسين الدخل خالل الفترة من 

 

2015 2016 2017 2018 2019

2348 2829 3214
4422

4948

تموٌل عملٌات إسكان

القٌمة بالملٌون جنٌه

2015 2016 2017 2018 2019

1564
2091 2248

2806
3276

تموٌل عملٌات استثمارٌة

القٌمة بالملٌون جنٌه
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 -:شزاء سٕارة  َٔل مت -ج 

الخ وذلك بغرض تحويل األجير لمالك .....يقوم البنك بتمويل شراء السيارات الخاصة واألجرة والنقل 
من قيمة التمويل وبآجال سداد طويمة تصل إلى % 20وتوفير وسائل النقل لممواطنين بدفع مقدم بسيط 

.   شهر وبعائد تمويل منخفض 90
 والجدول التالي يوضح عدد وقيمة المستفيدين من هذا التمويل خالل العام الحالي مقارن بالعام  السابق : 

 القيمة بالمليون جنيه                                                                                                   

 البيان
2018/2019 2017/2018 

 القيمة عدد المستفيدين القيمة عدد المستفيدين

 227,8 691 197,6 519 تموٌل شراء سٌارة

 . 2019 حتى 2015 خالل الفترة من شراء سٌارات وفٌما ٌلً رسم بٌانً ٌوضح المنصرف لتموٌل           
 

 

 

 -:اإلستثمارات املالية  -2
 

 ذات الطابع القومً سواء من خالل المساهمة شركاتتأسٌس ال فًللمساهمة أمواله ٌقوم البنك بتوظٌف جزء من 

فى  تأسٌس شركات جدٌدة أو زٌادة مساهماته فً الشركات القائمة للمساهمة فى تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة 

واالجتماعٌة إلٌجاد مجاالت أوسع لالستثمار المباشر بما ٌساهم فً خلق فرص عمل جدٌدة تساهم فً الحد من 

 .مشاكل البطالة ودورها فً توفٌر الخدمات االجتماعٌة العادلة ألفراد المجتمع 

 :ماٖحٓ يف الشزماث َقذ بلغج مجلت مساٌماث البىل 
 

  بقٕمت مساٌماث البىل فّ الشزماث بٕان 
  بالملٌون جنٌهالقٌمة

 2017/2018 2018/2019 البٌان

 3679 3348 بالقٌمة العادلةالمساهمات قٌمة إجمالً 

 

 
 

 

2015 2016 2017 2018 2019

797

442

235.2
227.8

197.6

تموٌل شراء سٌارة

القٌمة بالملٌون جنٌه


