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 كـــــــن  البنـــذه عــــــنب

 1971لسنة  66تأسس بنك ناصر االجتماعي كهيئة عامة بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم   -1

مليار جنيه وقد بدأ نشاطه  3جنيه وتطور رأس المال حتى وصل إلي مليون 1.2قدره برأسمال 

ثم تطور انتشار البنك حتى وصل عدد  1972يوليو25بافتتاح فرع واحد فقط هو فرع القاهرة فى 

 فرع منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية. 94فروعه الى 

تحقيق التنمية اإلجتماعية الغرض الرئيسي للبنك المساهمة في توسيع قاعدة التكافل االجتماعي و -2

  -واالقتصادية بين المواطنين من خالل  األنشطة اآلتية :

نشاط التكافل االجتماعي الذي يهدف إلي تحقيق التنمية االجتماعية للمواطنين ، وذلك بتنظيم جمع  -أ

أموال الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية ، ومنح قروض اجتماعية للمواطنين ، ومنح إعانات 

ومساعدات للمستحقين لها ، وتمليك وسائل اإلنتاج لمستحقي الزكاة طبقا لالئحة التكافل المعتمدة من 

 مجلس إدارة البنك .

النشاط المصرفي واالستثماري الذي يهدف إلي العمل على تحقيق التنمية االقتصادية لألفراد  -ب 

ي يؤديها للغير في هذا المجال ، والجهات وتحقيق موارد للبنك ناتجة عن األعمال والخدمات الت

وذلك بتقديم كافة الخدمات المصرفية ومنها قبول الودائع وتنظيم استثمارها وكذا منح التمويالت 

الالزمة لرفع مستوي المعيشة واستثمار أموال البنك في المشروعات العامة والخاصة والتي 

ة فى الشركات مثل شركه ابوقير المساهم خالل تعود بالنفع على المجتمع وتوفير فرص عمل من

 لألسمدة وشركه سيدي كرير للبتروكيماويات وشركة اإليثلين .

بشأن التركات التي  62لسنة  71قم نشاط التركات الشاغرة وتتمثل في تطبيق أحكام القانون ر  -ج

ظهور وارث للمتوفى خالل  تتخلف عن متوفين من غير وارث ويتم اإلفراج عنها عند

ستحقات الورثة للمتوفيين ويتم الصرف منها على أنشطة التكافل وكذا صرف مسنة 33فترة

 .بالخارج

نشاط صندوق نظام تأمين األسرة للحفاظ على كيان األسرة واستقرارها الذي أسند للبنك بموجب القانون  -د

 لتنفيذ األحكام الصادرة  بالنفقات واألجور وما فى حكمها .   2004( لسنة  11رقم ) 

 باالتي : 1971لسنة  66ددت موارد الهيئة طبقا لقانون إنشاء البنك رقم تح   -3

من صافي أرباح وحدات القطاع العام تحسب قبل التوزيع وقبل خصم الضرائب النوعية  %2نسبة  -أ

المستحقة ، وتحدد هذه النسبة بقرار من رئيس الجمهورية وقد اعتمد البنك فى بداية نشاطه على ما 

هذه النسبة من صافي أرباح وحدات  القطاع العام لتمويل نشاطه االجتماعي ) وقد كان يرد إليه من 

 ( . 1991لسنة  203تم اإللغاء بناءا على القانون رقم 
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ما تخصصه الدولة له سنويا من اعتمادات الموازنة العامة للدولــــة )عدم إدراج اى مبالــغ بموازنة  -ب

 الدولة للبنك( .

مها لمنح اوزارة األوقاف للهيئة من إيرادات األوقاف الخيرية الستخدالمبالغ التي تخصصها  -ج

االجتماعية والمساعدات للمستحقين ) لم يتم تخصيص اى مبالغ لهذا الغرض من وزارة القروض

 األوقاف( .

 .ما ال يتعارض وأغراض الهيئةأموال الزكاة والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة ب -د

الموارد األخرى الناتجة عن نشاط الهيئة واألعمال والخدمات التي تؤديها للغير والعموالت التي  -ه

تحددها الالئحة التنفيذية والتي تعتبر المصدر الرئيسي لإليراد والتي يتم عن طريقها الصرف على 

 أنشطة التكافل والمصروفات األخرى الخاصة بالبنك . 

 التنفيذيةم نظم التأمين والمعاشات التي يتم تقريرها طبقا ألحكام الالئحةاشتراكــــات المنتفعين بأحكا -و

 )لم يتم تفعيلها(.

 يزانية الهيئةاالعتمادات المدرجة في ميزانية الجهات العامة التي تباشر نشاطا مماثال ويتقرر نقلها إلى م -ز

 )لم يتم تفعيلها(.

أدائه والعمل على إكسابه مهارات حرصا من البنك على رفع مستوى العنصر البشرى وتطوير  -4

وخبرات جديدة وفى سبيل تحسين الخدمات المقدمة لعمالء البنك فقد قام البنك باالشتراك فى عضوية 

المعهد المصرفي المصري لالستفادة من البرامج التدريبية المتميزة التي يقدمها المعهد المصرفي ، 

 ش العمل كما هو موضح بالجدول التالي:حيث تم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية وور

 البرامج التدريبية
2020/2021 2019/2020 

 جهة التدريب
 البرامج

عدد 

 البرامج المتدربين
عدد 

 المتدربين

المهارات القيادية واإلشرافية 
 واإلدارية

  6 176 
 المعهد المصرفي المصري 

 جهات تدريب خارجية

 المصرفي المصري  المعهد 74 7 99 5 األنشطة المصرفية 

 المعهد المصرفي المصري  18 2 12 3 تكنولوجيا المعلومات

 18 1   موارد بشرية
 المعهد المصرفي المصري 

 جهات تدريب خارجية

 مركز التدريب  279 10   ورش تدريبية ومؤتمرات 

  565 26 111 8 اإلجمالي

 على مستوى فروع البنك المختلفة .الجامعات ألداء الخدمة العامة لمدة عام  خريجي( 475تم تكليف عدد ) •
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 الرؤية والرسالة واهلدف

 الرؤية:

 يتطور لخدمة كل المصريين اجتماعينحو بنك 
 

 

 الرساله:
 

 بالتنمية االجتماعي واالهتمام التكافل قاعدة توسيع

 لتحويلاالجتماعية واالقتصادية  والمشروعات البشرية

 وفعالة بالمجتمع.  منتجه طاقات إلي العاطلة الطاقات

 

 اهلدف:

 .المجتمعفى  واالقتصاديةالتنمية االجتماعية على تحقيق  العمل
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 كـــــس إدارة البنــــجمل

 رئيس مجلس اإلدارة -يــــــــالتضامن االجتماعوزير  ين رياض عبد المجيد  القباجــــنيف /ة اذـــاألست ةالسيد -1

 نائــــــب رئــــــيس مجلس اإلدارة والعضــــو المنتدب محمــد حمدان محمــــــود عشمـــــــاوياألستاذ / السيد -2

 ةـــــــر العربيـــــــــورية مصــــــــي جمهــــــــــــــمفت عــــــالم شوقي عــبد الكريــــمفضيلة األستاذ الدكتور/  -3

 رئيس مجلـس إدارة الهيئـة القومية للبريــد المصـري  شــــريف محمــــــــد فـــــــــــاروق /  الدكتورالسيد  -4

 التضامـــن االجتماعـــــي ي للوزارةــــالمستشار القانون المستشار/ أحمـــــــد شحــــــــــــات إسماعيــــلالسيد  -5

 الح االداريـد رئيس مجلس الوزراء لإلصــار السيــمستش عبد المجيـدهانــــئ محمـد محمـــود  /المهندسالسيد  -6

 مصر القابضة للتأمــــينشـركة رئيس مجلس إدارة  ــىــــد إبراهيــــم الحينــل محمـــباســـ /ذالسيد األستا -7

 دـــــود محمـــــوض محمـــــال عــــجم /األستاذ السيد -8

 

 مجلـــــــــــس إدارة ــــســـــــرئيـــ
 للتأمـــين األجتماعي القوميـــةهيئــــــة ال

 ي ــــــــــد حلمـــــــــــر محمــــــالسيد األستاذ / ياسـ -9
رئيس قطاع نظم المعلومات بجهاز تنمية المشروعات 

 ر        ــــة الصغـــــرة والمتناهيـــــــة والصغيـــــــالمتوسط

 زمـــو العــــــال أبــــرو كمـــــــعم /السيد األستاذ  -10
 

ي ــــــــة تمويلــــــــــــس إدارة شركــــرئيــس مجل
 ر ـــــة الصغــــــرة والمتناهيــــروعات الصغيــللمش

 شـركـة األنظمة التكنولوجية المتخصصةس إدارة ـرئيس مجل سحـــر محمـــــد علــــي الســــالب/ةذاألستا ةالسيد -11

 افظ الحماقيــــد حــــن محمــــالسيدة الدكتورة / يم-12
أستــاذ ورئيــس قســــم األقتصـــاد بكليــــة 
 التجــــــارة جامعـــــــة عيــــن شمـــــــــس
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 اللجان الرئيسية بالبنكمهام 
 

 أوال : جلنة التخطيط االسرتاتيجي:
تختص باقتراح السياسات والتوجهات المستقبلية للبنك وتحديد األهداف الرئيسية التي يسعى البنك إلى تحقيقها ، 

واقتراح أساليب الوصول إلى تحقيق تلك األهداف وتحديد اإلمكانات الالزمة للتنفيذ ، ووضع البرامج الزمنية 

ما يلزم لتطويره بما يؤدى إلى كفاءة تنفيذ  واقتراحلبنك الالزمة لتنفيذ تلك األهداف ، ودراسة الهيكل التنظيمي ل

 للبنك . اإلستراتيجيةاألهداف المحددة بالخطة 

 :جلنةاملراجعة الداخلية واملخاطرثانيا: 
تراه اللجنة من موضوعات مع  ناقشة ماتختص بمتابعة أعمال المراجعة الداخلية والمخاطر بالبنك وم

دراسة ، والتفتيش الداخلي والمسئول عن االلتزام بالبنك ، ومراقبي الحسابات ، والمسئولين المختصين مدير

، للبنك قبل تقديمها إلى مجلس اإلدارة العتمادها  وكذا دراسة الموازنة التخطيطية  المالية السنويةالقوائم

التقارير المعدة من قبل إدارة التفتيش الداخلي ، ومراجعة مهام المراجعة الداخلية والخارجية التنسيق بينو

 ، ومتابعة وظائف إدارة المخاطر بالبنك .االلتزام بالبنك المسئول عنو

 :جلنةالتطوير املؤسسى: ثالثا
، تحديتد متا يلتتزم لتطتوير تكنولوجيتا المعلومتتات ، ودراستة تطتوير لتتوائع العمتل والعتاملين بالبنتتك تختتص ب

 ما يرى مجلس اإلدارة أو رئيس المجلس عرضه عليها من موضوعات . النظر في كلباإلضافة إلى 
 

 :تكنولوجيا املعلومات جلنة: رابعا
والبرامج التى تختص بإعداد دراسة متكاملة عن احتياجات البنك فى مجال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات 

وأهم النظم البنكية التي تناسب احتياجات البنك في الفترة القادمة على ضوء الرؤية اإلستراتيجية  تساعد البنك،

وتحليل األعمال التى تمت مع الجهات المتعامله مع  ،للبنك بأن يكون أكبر منفذ للمدفوعات الحكومية اإللكترونية 

 البنك فى هذا المجال .
 

 : جلنة اإلستثمار:خامسا 
السياسات االستثمارية للبنك ، ودراسة مذكرات االستثمار الخاصة بالدخول في مساهمات جديدة  تختص بمراجعة

أو زيادة رؤوس أموال أو نماذج من مساهمات أو غيرها ، ومتابعة نشاط استثمار النقدية واألوراق المالية 

البنك ، ومراجعة قرارات خطة وتوجيه اإلدارات المعنية في هذا الشأن ، وتقييم األداء لمحفظة االستثمارات ب

 التخارج من مساهمات البنك القائمة .
 

 : جلنة رؤساء  القطاعات :سادسا 

تختص بدراسة التقارير الخاصة بالمركز المالي للبنك ومشروع الموازنة التخطيطية السنوية له ،  

الجدوى الخاصة  ودراسة السياسات المصرفية والسياسات الخاصة بإدارة واستثمار األموال ودراسات

 بدخول البنك مساهما أو مؤسسا لشركات جديدة .
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 كـــــرات أداء البنـــور مؤشـــطـت
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 2020/1220 تطور منظومة تكنولوجيا املعلومات بالبنك
 

 

 -رها :اوال : جماالت مت تطوي
 

تم االنتهاء من اعداد البرامج الالزمة الحتساب تكلفة تأجيل األقساط للعمالء طبقًا لمبادرة البنك  -1
 المركزي.

تم االنتهاء من التعديالت الالزمة الحتساب اضافة عائد مميز لموظفي البنك فوق السعر المعلن  -2
 للحسابات االستثمارية ذات العائد السنوي.

 تم االنتهاء من البرامج الالزمة الحتساب اضافة عائد مميز لوديعة بنت الملك فوق السعر المعلن. -3
استعراض( المستفيدين بنظام حماية الحتساب  –تعديل  –تم االنتهاء من البرامج الالزمة )تسجيل  -4

 عائد مميز.
استعراض( لوديعة والدنا أيتام الجمعية الشرعية  -تعديل  -تم االنتهاء من البرامج الالزمة )تسجيل -5

 الحتساب عائد مميز.
ئد استعراض( لوديعة كريمي النسب الحتساب عا -تعديل  -تم االنتهاء من البرامج الالزمة )تسجيل -6

 مميز.
 استعراض( لنظام الهبة المشروطة. -تعديل  -تم االنتهاء من البرامج الالزمة )تسجيل -7
تم االنتهاء من اعداد النظام اإلحصائي الستعراض بيانات اجمالية على مستوى البنك وعلى مستوى  -8

 الفرع لكال من:
 الحسابات الجارية  -
 الحسابات االستثمارية ذات العائد السنوي  -
 االستثمارية ذال العائد ربع سنوي الحسابات  -
 الشهادات ألجل بجميع أنواعها -
 التمويالت بأنواعها -

تم االنتهاء من اجراء التعديالت الالزمة الستحداث وظيفة بنظام الحسابات الجارية للسماح بفتح  -9
 (.الجنسية –تاريخ االنتهاء  -تاريخ اإلصدار –حساب للعمالء األجانب بإدخال بيانات )جواز السفر 

تم االنتهاء من البرامج الالزمة الستحداث قرض الحضانات بكود وحسابات مالية جديدة للتسجيل بنظام  -10
 القروض المصرفية.

تمت الموافقة على تصميم بطاقات جديدة حاملة لشعار ميزة، حيث تم االنتهاء من البرامج الالزمة  -11
 المركزي للتشغيل الفعلي.وفى انتظار موافقة البنك  1/8/2021وسيتم االختبارات في 

 تم االنتهاء من استحداث برنامج لتسجيل الرغبة لعدم ارسال مراسالت للعمالء. -12
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من  123تم االنتهاء من إعداد البرامج الالزمة والتي تمكن البنوك المشتركة في شبكة بنوك مصر  -13
 لتشغيل الفعلي .السحب من ماكينات بنك ناصر االجتماعي وجارى اجراء االختبارات الالزمة قبل ا

تم توريد وتركيب وتشغيل اجهزة مشروع الحاسب المركزي الجديد وملحقاته وربطه بمركز المعلومات  -14
 الحالي من خالل خطوط الربط وتبادل المعلومات بين المركزين.

 تم توريد وتركيب وتشغيل اجهزة الشبكات وامن المعلومات.  -15
، GPX نت الجديدة وربط فروع البنك بمركز االستضافةتم التعاقد وتشغيل دوائر المعلومات واالنتر  -16

 (.ISCORE – SIO- NCR – CBEوكذلك دوائر المعلومات الخاصة ب )
 تم توريد وتركيب وتشغيل اجهزة االنظمة المساعدة. -17
 وتمت استضافة األجهزة بعالية.  GPXتم تجهيز مركز معلومات للبنك بشركة ال استضافة -18
بيانات والبرامج لبيئة العمل الجديدة وتمت االختبارات وتم التشغيل الفعلي تم نقل البيانات وقواعد ال -19

 للبنك بالكامل على بيئة العمل الجديدة.
بالراوتر لمشروع فروع البنك بالجامعات المصرية  4Gتم االنتهاء من إجراءات التعاقد على دوائر  -20

 جامعة. 27وعددها 
 ة.تم توريد وتركيب أجهزة الصارف االلى الجديد -21
 –( POSمشتريات ) –إيداع  –تم عمل تحديث سويتش الصارف االلى ليشمل الخدمات االتية ) سحب  -22

 ( وتمت التجربة واالختبارات الالزمة تمهيدا للتشغيل الفعلي.EMVتحديث البطاقات الى بطاقات ذكية 
 ماكينة صارف الى. 87ماكينة لتصبح  44تمت زيادة عدد ماكينات الصارف األلى بعدد  -23
 (. Mobile ATMسيارة )  2تم شراء عدد  -24
 (.HSMتم شراء أجهزة السرية للصارف األلى بشراء جهازين ) -25
 تم عمل برامج مساعدة للصارف األلى من تسجيل بيانات العمالء الجدد والترجمة لالسماء -26
 تم عمل برامج لالعتراضات الداخلية والخارجية. -27

 ثانيا : مشروعات  جارى  تنفيذها :
 .(core bankingتنفيذ مشروع األنظمة البنكية الحديثة )جارى  -1
 .(Archiving systemجارى دراسة مشروع األرشيف اإلليكتروني ) -2
 جارى تطوير أجهزة شبكة المعلومات بفروع وادارات البنك. -3
 ماكينة صارف الى. 20جارى شراء عدد  -4
 .GPXللحاسب المركزي الجديد بمركز االستضافة    backup solutionجارى تركيب  -5
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 ةـــك الرئيسيـــة البنـــور أنشطـــــتط

 

 أوال  : نشاط  التكافل االجتماعي.

 ثانيا : التركـــات الشــــــاغرة

 صندوق تأمين األسرة )النفقة(.: ثالثا 

 : النشاط المصرفي واالستثماري. رابعا
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 االجتماعي.أوال  : نشاط التكافل 
فى اطار قيام البنك بدورة االجتماعي بالمساهمة فى توسيع قاعدة التكافل االجتماعي بين المواطنين وتحقيق الرعاية 

مليون( مستفيد موزعه 2.3مليون جنيه( لعدد )1194.8االجتماعية لمحدودي الدخل حيث قام البنك بصرف مبلغ )
 على األنشطة التالية:

 اإلعانات والمساعدات. -
 القروض الحسنة. -

 تمليك وسائل اإلنتاج . -
 الزكــــــــــــــــــــــاة. -

 :2020/1220وفيما يلي عرض موجز ألهم التطورات التي حدثت في تلك األنشطة خالل العام المالي 

 اإلعانات واملساعدات  -1

برامج المساعدات من االنشطة االساسية التي يقدمها البنك من أجل تقديم العون والمساعدة لالسر الفقيرة ومحدودي 
، وتتمثل برامج المساعدات الصعبة التي تمر بها الدخل للتغلب علي الظروف االجتماعية واالقتصادية والصحية 

 ة .التي يقدمها بنك ناصر في مساعدات نقدية ومساعدات عيني

 ـ:وتشمل ما يلي دفعة واحدة او علي دفعات  مساعدات نقدية  -أ
 ـتم صرف اإلعانات والمساعدات النقدية للفئات المستحقة وفقا لما يلي :

رفع المعاناة عن االسر الفقيرة ومحدودة الدخل والتي يعجز دخلها عن مجابهة الظروف المعيشية  المساهمه في •
 المزمنة( االمراض االسر التي تعاني من  –االيتام  –المعيلة االسرة االسرة مثل ) والصحية والتعليمية التي تمر بها

(  000 -المساهمة في إجراء العمليات الجراحيه الكبرى مثل زرع )الكبد ، والكلى ، والنخاع ،وقوقعه االذن  •
 العالج بجهاز الجاما نايف لبعض مرضى اورام المخ .

الدراسيه للطالب المستحق عليهم رسوم دراسيه وال يستطيعون سدادها المساهمه فى سداد المصروفات  •
 )الجامعات الحكوميه( ومشروعات التخرج للطلبه الغير قادرين ماديا .

 . تقديم مساعدات نقديه وعينيه فى حاالت الكوارث والنكبات •

لتحفيز افراد االسر  المساهمة في القضاء على محو االمية والنهوض بالمجتمع من خالل منحمساعدات نقدية •
 الفقيرة المتحررين من االمية وحصلوا على شهادات جامعية او شهادات فوق المتوسط والمتوسطة .

 المساهمة في احتفاالت كورال مصر . •

 :ـ مساعدات عينية  -2
 

 ـللفئات المستحقة وفقا لما يلي : العينيةتم صرف اإلعانات والمساعدات 
 والمعاهد الطبية باالجهزة والتجهيزات الطبية لخدمة المرضي بالمجان .المساهمة في دعم المستشفيات  •

مساعدة المعاقين في التغلب علي إعاقتهم ، وتحويلهم الي اعضاء منتجين في المجتمع من خالل المساهمة  •
، صيانة بطاريات  بجزء من قيمة االجهزة التعويضية والطبية ، والدرجات البخارية والكراسي المتحركة

 .وكابلت لقواقع األذن

المساهمة في تطوير العشوائيات لتوفير حياة كريمة لالسر بمشروع االسكان االجتماعي بكل من حي  •
 . 2،  1المحروسة 

 .تأثيث وحدات التضامن اإلجتماعي بالجامعاتالمساهمة في  •

 المساهمة في دعم الصندوق االستثماري " أوالدنا " . •

توفير مواتير رفع مياه لتحقيق االستفادة من مياه السيول في منطقة سد الراوفعة  المساهمة في •

 بالعريش بمحافظة شمال سيناء  .

 المساهمة في دعم الطالب المتفوقين بجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا . •

خالل العام الحالي  )نقدية وعينية( والجدول التالي يوضع عدد وقيمة المستفيدين من اإلعانات والمساعدات
 مقارنا بالعام السابق
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 القيمة بالمليون جنيه  

 البيان
2020/2021 2019/2020 

 القيمة عدد المستفيدين القيمة عدد المستفيدين

 65.4 53875 99.2 78751 اإلعانات والمساعدات

 2021حتى  2017والمساعدات خالل الفترة من فيما يلي رسم بياني يوضع المنصرف من اإلعانات 

 
 -موزعة كاآلتي : 2020/2021ي قدمها البنك خالل العام الماليوفيما يلي استعراض لبعض أنواع اإلعانات والمساعدات الت -ـج

 المستحق المنصرف الفعلي المعتمد للصرف )االرتباط( البيان م

 المبلغ  المبلغ  العدد المبلغ  العدد اوال : المساعدات النقدية

 0 30659032 31394 30659032 31394 مساعدات نقدية 1

 0 841439 31 841439 31 عمليات جراحية كبرى وأدوية 2

 0 20000 4 20000 4 كوارث فردية ) حريق وحوادث ( 3

 0 320037 89 320037 89 مصروفات جامعية + مصروفات مدينة جامعية 4

5 
المساهمة في القضاء على االمية ،وشهادة  

تكريم للبحث العلمي ،و دعم الطالب المتفوقين 

 بجامعة زويل للعلوم التكنولوجيا
54 1303000 54 1303000 0 

 0 687000 1 687000 1 احتفاالت كورال مصر 6

 0 200000 1 200000 1 ( تأجير قاعةدريب االطفال الحتفاالت اكتوبر )دعم ت 7

 0 4000000 1 4000000 1 دعم صندوق إعانة الجمعيات األهلية 8

 0 38030508 31575 38030508 31575 اجمالي المساعدات النقدية

           ثانيا : المساعدات العينية

 6850000 14832050 9253 21682050 9253 دعم المستشفيات باألجهزة الطبية 4

 0 668800 241 668800 241 دراجات وأجهزة تعويضية للمعاقين 5

6 
تأثيث وتجهيز الوحدات السكنية بحي 

 2و1المحروسة 
3750 25000000 3750 25000000 0 

 0 6000000 27 6000000 27 وحدات التضامن االجتماعي بالجامعات 7

8 
موتور رفع مياه  4المساهمة في توفير عدد 

لتحقيق اإلستفادة من مياه السيول في منطقة 
 الراوفعة بالعريش شمال سيناءسد 

4 200000 0 0 200000 

 4000000     4000000 1 دعم الصندوق االستثماري " أوالدنا " 9

 0 3597000 33900  3597000  33900 دعم لجان الزكاة 10

 11050000 50097850 47171 61147850 47176 امجايل املساعدات العينية

 11050000 88128358 78746 99178358 78751 والعينيةامجايل املساعدات النقدية 

2017 2018 2019 2020 2021

21

41.2

55.4

65.4

القيمة بالمليون جنيه99.2

المنصرف من االعانات والمساعدات
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 القروض احلسنة:–2
)بدون عائد(  من أصحاب المرتبات والمعاشاتيعتمد هذا النوع على تقديم قروض حسنةلمحدودي الدخل 

حاالت الزواج وبدء العام الدراسي وحاالت المرض وفى لللتيسير عليهم في مواجهة األعباء المالية  
الكوارث الطبيعية وبعض الحاالت الملحة كوتوصيل الغاز الطبيعى لألسر األكثر فقرا العمليات الجراحية 

وتسدد على أقساط شهرية لمدة ثالث سنوات ويتم اعفاء أسرة  سداد الديون بأحكام  قضائية نهائيةو 
 .ساط القرض فى حالة الوفاة المقترض من سداد باقى أق

 والجدول التالي يوضح عدد وقيمة المستفيدين من القروض الحسنة خالل العام الحالي مقارن بالعام السابق 
 القيمة بالمليون جنيه

 2019/2020 2020/2021 البيان

 القيمة عدد المستفيدين القيمة عدد المستفيدين

 278,4 32386 303 34603 القروض الحسنه

 2021حتى  2017خالل الفترة من  االجتماعي ) قروض حسنه (وفيما يلي رسم بياني يوضع المنصرف من اإلقراض 

 

 وبيانها كالتالي :ــــقروض مستورة المنصرف من علما بأن القروض الحسنة المنصرفة خالل العام الحالي تتضمن 
 2019/2020 2020/2021 البيان م

 6.8 7.9 إنتاج حيوانى 1

 22.8 11.2 تجارى 2

 0.3 0.3 خدمى 3

 0.7 0.2 صناعى 4

 0.6 0.2 مشروعات منزلية 5

 31.2 19.8 ـــــــيجمالإلا 

 
 

2017 2018 2019 2020 2021

137.1

259.2

393.3

278.4
303

القيمة بالمليون جنيه

المنصرف من القروض الحسنه
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 :الزكاة ملستحقيمتليك وسائل اإلنتاج -3
ومازالت وهي تحويل مستحقي الزكاة من طاقات عاطلة الي طاقات منتجة ،  1995قام البنك بتجربة رائدة عام 

مستمرة حتى اآلن، وذلك بتمليك الفقراء القادرين على العمل مستلزمات مشروع إنتاجي بسيط يعتمد على الخامات 
المتوفرة في المنطقة ،  يقوم المستفيد بنفسه بتحديده وفق إمكانياته البشرية والمكان المتوفر لديه ويقدم للبنك من 

لجان  ضمانوب،  يمول رأسمال المشروع في صورة عينية بدون فوائد  يالجغرافسكنه  نطاقه فيخالل لجنة الزكاة 
 بنظام سداد يتناسب طبقا لظروف كل حالة وطبيعة المشروع .الزكاة

 هذه المشروعات : أمثلةومن  -أ
 مصنوعات جلدية (. -الخيوط  -الزراير  -صناعية مثل )صناعة شنط البالستيك  -
 الحدادة(. -ورش النجارة  -اجية الملونة والزج -حرفيــة مثل  )األواني الفخارية  -
 األجهزة الصغيرة ( . -قطع غيار  -الخردوات  -تجارية مثل ) تجارة المالبس الجاهزة  -
 تربية الماشية والخراف (. -زراعية مثل ) اآلالت الزراعية البسيطة  -
أدوات التربية  -بالواحات بيئية مستوحاة من البيئة المحيطة مثل)صناعات تعبئة البلح والجريد والكراسي  -

 والصيد  بالمدن الساحلية( .
 بيض (. -دواجن   -األمن الغذائي )تجارة لحوم  -

 والجدول التالي يوضح عدد وقيمة المستفيدين من تمليك وسائل اإلنتاج خالل العام الحالي مقارن بالعام السابق: -ب
 

 القيمة بالمليون جنيه

 البيان
2020/2021 2019/2020 

 القيمة عدد المستفيدين القيمة المستفيدينعدد 

 1.6 405 1.3 342 تمليك وسائل اإلنتاج

 

 2021حتى  2017تاج خالل الفترة من نوفيما يلي رسم بياني يوضع المنصرف من تمليك وسائل اإل

2017 2018 2019 2020 2021

3.4 3.6

1.7 1.6 1.3

القيمة بالمليون جنيه
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 فريضة الزكاة   - 4
فريضة محكمة من فرائض اإلسالم ، وهي تطهير للمجتمع ، وحق للسائل والمحروم وهي تحقق الزكاة   -أ

التراحم والمودة والتعاضد بين جميع أبنائها حيث عهدت الدولة لبنك ناصر االجتماعي مهمة تلقي أموال 
 األدواتاحد  وتعد الزكاه 71لسنة  66وانفاق هذه األموال علي مستحقيها بمقتضي القانون رقم الزكاه ، 
العمل  أهميةالبنك منذ البداية  أدركحيث  االجتماعيتحقيق التكافل  فييستخدمها البنك  التيالهامة 
بان تحقيق هذه المهمة بفاعلية تتطلب مشاركة شعبية واعية مدركة  إليمانهتحقيق رسالته ، ونظرا بالزكاةل
تشكيل لجان  إلى، لذا فقد دعى البنك مبكرا  إنفاقها وملمة بقواعد إلحيائهاالزكاة وقادرة على الدعوة  ألهمية

 وإنفاقهافيالزكاة النقدية والعينية والصدقات والتبرعات  بتلقيمتطوعين باسم "لجان الزكاة" تقوم  أفرادمن 
البنك وقد بلغ عدد تلك اللجان  إشرافالزكاة بدائرة نشاطها وذلك تحت  مستحقيمصارفها الشرعية على 

 لجنة . 3413ما يقرب من 
 مستحقياقتصادية وصحية وتعليمية لخدمة المواطنين وخاصة واجتماعية و مشروعات خدمية  بإقامةتقوم لجان الزكاة  -ب

وتقوم بالمساهمة مع  للعامةرمزية  بأسعار، وتقدم هذه المشروعات خدماتها  الموجهةالتبرعات  أموالالزكاة من خالل 
تعمل على  أنهابالرعاية ، كما  األولىوغيرهم من الفئات  واأليتامالمجتمع من الفقراء  إفرادرفع المعاناة عن  فيالدولة 

 الحد من البطالة من خالل توفير فرص عمل فى هذه المشروعات للقادرين على العمل .
 نذكر منها ما يلي : مشروعوقد بلغ عدد المشروعات الخيرية والخدمية للجان ما يقرب من 

 المشروعات عدد اسم المشروع م

 80 مستشفيات / عيادات / مركز طبية / مراكز 1

 6 وحدة تنقية مياه الشرب 2

 23 دار حضانة 3

 10 دار مناسبات 4

 9 فصول تقوية 5

 26 تحفيظ قرآن 6

 85 اإلنسانت تكريم اسيار 7

 8 مقابر صدقة 8

 4 زراعيجرار  9

 4 مشغل 10

 2 صحيصرف  11

 2 إسعافت اسيار 12

 1 مطحن غالل 13

 1 مخبز نصف آلي 14

 1 أزهريةمعاهد  15

 1 مطبخ للحاالت االجتماعية  16

 1 للتأجيرفراشة  17

 1 حافالت ) نقل جماعى ( 18

 3 محالت ) إيجار ( 19

 1 دار مغتربات  20

 269 اإلجمالي
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 ج ( . 3597000( لجنة زكاة لمواجهة جائحة كورنا بمبلغ ) 339قام البنك بدعم عدد )   -ج

 مليون جنيه تتضمن : 93قامت اللجان ببعض األنشطة خالل شهر رمضان بقيمة تقديرية حوالي  -د 

 ألف كرتونه مواد غذائية  450توزيع  -
 .جاهزة مطهيةوجبة  70800توزيع  -
 وجبة جافة. 1360 توزيع  -

والجدول التالي يوضح عدد وقيمة المستفيدين من موارد ومصارف الزكاة خالل العام الحالي مقارن بالعام  -هـ
 المالي السابق :

 القيمة بالمليون جنيه

 البيان
2020/2021 2019/2020 

 القيمة عدد المزكين القيمة عدد المزكين

 681.3 649442 930.4 651908 موارد الزكاةإجمالي 
    

 القيمة بالمليون جنيه        

 البيان
2020/2021 2019/2020 

 القيمة عدد المستفيدين القيمة عدد المستفيدين

 613.7 1792020 791.3 2212349 مصارف الزكاةإجمالي 

 2021حتى  2017وفيما يلي رسم بياني يوضع موارد ومصارف الزكاة خالل الفترة من 
 

 

 

 
 
 
 

2017 2018 2019 2020 2021

406

568.3

693 681.3

930.4
القيمة بالمليون جنيه

موارد الزكاه

2017 2018 2019 2020 2021

349.7

459.3

581 613.7

791.3
القيمة بالمليون جنيه

الزكاهمصارف
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 ثانيا  : نشاط الرتكات الشاغرة
المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الخاص بضم اإلدارة العامة لبيت  71لسنة  2937صدر القرار الجمهوري رقم  -1

االجتماعي ، وتؤول إلى الهيئة كافة ما لها من حقوق وأموال وموجودات وما عليها من التزامات وتتولى مباشرة 
 . بشأن التركات الشاغرة 62لسنة  71اختصاصاتها على النحو المبين بالقانون رقم 

يتخلف عن المتوفين من غير وارث و يتم التحفظ عليها لدى البنك وتمثل التركات الشاغرة المال بكافة أنواعه الذي  -2
ملكيتها إلي نشاط التكافل االجتماعي للصرف منها  ولؤ تلحين ظهور وارث وفى حالة عدم ظهور وارث  سنة 33لمدة

ع هذه على األنشطة االجتماعية من إعانات ومساعدات وقروض اجتماعية بما يعود بالنفع على أفراد المجتمع ، وتخض
 . والئحته التنفيذية 1971لسنة  31المعدل بالقانون رقم  62لسنة  71األموال للقانون المنظم للتركات الشاغرة رقم 

كما يقوم قطاع التركات بدور أخر من خالل تلقى مستحقات المتوفين بالخارج والتي ترد للبنك عن طريق وزارة  -3
 لإلعالم الشرعي لكل متوفى.الخارجية ويقوم البنك بصرفها لمستحقيها طبقا 

 ثالثا : صندوق تأمني األسرة
في ضوء الدور االجتماعي للبنك في الحفاظ على كيان األسرة واستقرارها  باعتبار إن األسرة هي وحدة بناء  -1

الخاص  2004لسنة  11القانون رقم قد أوكل للبنك تنفيذ أحكام النفقة الصادر من المحاكم وذلك بموجب المجتمع 
حيث يقوم البنك بأعمال الصرف للمستحقين من أصحاب النفقة وكذا أعمال التحصيل من  تأمين األسرةبنظام 

 األزواج الصادر ضدهم األحكام.
العامة وموازنته الخاصة ويكون مقره القاهرة  االعتباريةتأمين األسرة ال يستهدف الربح  وتكون له الشخصية صندوق  -2

 . تماعي إدارتهويتولى بنك ناصر االج
يتولي بنك ناصر االجتماعي و يالتضامن االجتماعمن وزير  يشكل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل به بقرار -3

صرف النفقات واألجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو األوالد أو الوالدين المتمتعين بالجنسية 
 تأمين األسرة.المصرية وذلك من حصيلة موارد صندوق نظام 

يقوم البنك بأداء النفقات واألجور المشار إليها وما في حكمها من خالل فروع البنك الموجودة بجميع أنحاء  -4
الجمهورية حيث يتم الصرف من خالل فرع البنك الواقع في دائرته محل إقامة المحكوم له وذلك بناءا علي طلب 

 . يقدم منه أو من وكيلة الخاص أو نائبة القانوني
لزيادة موارد صندوق تامين األسرة لمواجهة  2015لسنة  113بالقانون رقم  2004لسنة  11تم تعديل القانون رقم  -5

 زيادة سنوية . %20الزيادة السنوية في حاالت الصرف التي تصل إلي 
 . 30/6/1220النفقة المنصرفة حتى  وقيمةفيما يلي بيان يوضح عدد المستفيدين 

 جنيةالقيمة بالمليون 
 البيان

2020/2021 2019/2020 

 القيمة عدد المستفيدين القيمة عدد المستفيدين

 751 340830 838.8 361909 منصرف النفقة

 2017 2018 2019 2020 2021

445
538

648
751

القيمة 838.8
بالمليون

النفقــة المنصـــرفة

2017 2018 2019 2020 2021

243
304

360 416
القيمة 488.7

بالمليون

النفقــــة المحصــــلة



 

 

17 

 : النشاط املصريف واالستثماري رابعا
 -التمويالت والتسهيالت االئتمانية : -1
 عمليات اإلسكان:متويل  -أ

 إمكانية الحصول على تمويل إسكان لفئة محدودي الدخل بشروط ميسرة. للعمالء  أتاح البنك  •
 مقارن بالعام السابق :والجدول التالي يوضح عدد وقيمة المستفيدين من تمويل عمليات اإلسكان خالل العام الحالي 

 القيمة بالمليون جنيه 

 البيان
2020/2021 2019/2020 

 القيمة عدد المستفيدين القيمة عدد المستفيدين

 6059.4 102740 7513.2 110591 تمويل عمليات اإلسكان

 2021حيت 2017وفيما يلي رسم بياني يوضح املنصرف لتمويل عمليات اإلسكان خالل الفرتة من 

 

 :متويل عمليات استثمارية وحتسني الدخل  -ب

يقوم البنك بمنح تمويالت ألصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة لخلق فرص عمل جديدة للعاطلين من  •
 .لشباب وكذا تحسين مستوى المعيشة ا

 بالعام السابق : مقارن الحالي عامالخالل من تمويل عمليات استثمارية  المستفيدين وقيمة والجدول التالي يوضع عدد
 القيمة بالمليون جنيه

 البيان
2020/2021 2019/2020 

 القيمة عدد المستفيدين القيمة عدد المستفيدين

 3460 71431 4484 114868 استثماريهتمويل عمليات 

 2021حتى  2017وفيما يلي رسم بياني يوضح المنصرف لتمويل عمليات استثمارية وتحسين الدخل خالل الفترة من         

 

2017 2018 2019 2020 2021

3214
4422 4948

6059.4
7513.2

تمويل عمليات إسكان

القيمة بالمليون جنيه

2017 2018 2019 2020 2021

2248
2806

3276 3460
4484

تمويل عمليات استثمارية

القيمة بالمليون جنيه
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 -شراء سيارة  :ويل مت -ج

وذلك بغرض تحويل األجير لمالك  ت الخاصة واألجرة والنقل .....الخيقوم البنك بتمويل شراء السيارا
 شهر وبعائد تمويل منخفض .  90وتوفير وسائل النقل للمواطنين وبآجال سداد طويلة تصل إلى 

 والجدول التالي يوضح عدد وقيمة المستفيدين من هذا التمويل خالل العام الحالي مقارن بالعام  السابق:  •
 القيمة بالمليون جنيه

 البيان
2020/2021 2019/2020 

 القيمة عدد المستفيدين القيمة عدد المستفيدين

 208.6 495 484.8 1717 تمويل شراء سيارة

 . 2021حتى  2017خالل الفترة من  شراء سياراتوفيما يلي رسم بياني يوضع المنصرف لتمويل   
 

 

 -اإلستثمارات املالية : -2
 

ذات الطابع القومي سواء من خالل المساهمة  شركاتفي تأسيس الللمساهمة أمواله يقوم البنك بتوظيف جزء من  •

فى  تأسيس شركات جديدة أو زيادة مساهماته في الشركات القائمة للمساهمة فى تحقيق التنمية االقتصادية 

واالجتماعية إليجاد مجاالت أوسع لالستثمار المباشر بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة تساهم في الحد من 

 ي توفير الخدمات االجتماعية العادلة ألفراد المجتمع .مشاكل البطالة ودورها ف

 وقد قام  البنك بإسناد جزء من محفظة االستثمارات الخاصه به إلي شركات متخصصة في إدارة المحافظ. •

 : وهي كالتايل
 بقيمة مساهمات البنك فى الشركات بيان 

 بالمليون جنيه القيمة

 2019/2020 2020/2021 البيان

 2125 بالقيمة العادلةالمساهمات قيمة إجمالي 
2391 

 

 ـــ 972 استثمارات تدار بمعرفة الغير

 

 
 

2017 2018 2019 2020 2021

235.2 227 197.6 208.6

484.8

تمويل شراء سيارة

القيمة بالمليون جنيه


