المقترحات واإلجراءات التنفيذية المستهدفة
بمشروع خطة الموازنة التخطيطية
لعام 4102
تناولتتت الخطتتة ااستتتراتيجية لابن ت

تتام  4102دراستتة شتتاماة و تحايتتل لاو تتد التتداخاك لابن ت

وأنشطته المختافة و ذل لاتعرف اك نقاط القوة والفرص المتاحة التك يمكت استتلهلها لتنميتة
قدرات البن وتطوير خدماته مما يؤدى بدوره الك تقدم ماحتو لتقتديرات مستتويات اأداء لابنت
خهل فترة الخطة فك المجاات اأتية -:
 فك مجال السياسات المصرفية فك مجال الموارد البشرية وشؤو اأفراد فك مجال الشؤو الفنية واإلسكا فك مجال خدمات ن م المعاومات وتطوير التكنولوجياأواً  :مجال السياسات المصرفية -:
فتتك

تتوء اأحتتدات و التليتترات السياستتية و اإلقتصتتادية التتتك تمتتر بهتتا التتبهد و نعكاستتاتها

السابي ت ة اتتك بع ت ط اأنشط ت ة و القطا ت ات اإلقتصادي ت ة التتتك ترتب ت ط بطريقتتة مباشتترة أو
غ ت ير مباش ت رة بعمايتتة متتن اإلئتمتتا لتتذا ك تا لزام تا ً نتتد

تتداد الموازنتتة تختتاذ اإلجتتراءات

التنفيذية التالية -:
 -التحفت

ف ت ك شت أ

مايتتة التوست د فتتك منت

القت روط والسافيت ات و قتصاره ت ا اتتك

الحتتاات اأك تتر أمان تا ً و مختتاطر متدنيتتة  ،لتتذا قامتتت الموازنتتة بتحديتتد مبا ت قيمتتته 910
مايو جنية 1

صفحه 3

 المحاف تتة اتتك توجتته البن ت باإلستتتمرار بالمستتاهمة فتتك المشتتروع القتتومك لتتذا قامتتتالموازنة بتحديد مبات  1مايتو جنيتة كقترط معبترى لتمويتل نشتاء وحتدات المشتروع
القومك فك المحاف ات ( الجيزة  /المنيا  /الفيوم  /أسيوط  /سوهاج ) 1
 فك ل نتهاج البن لاحتد متأموال تأسي
نه فك

مايتة التوستد اإلستت مارى الموجته لامستاهمه فتك رؤو

شركات جديدة باإل افه لعدم زيادة نسبة اإلسهام فك الشركات القائمة  ،ا

وء موافقة مجات

دارة البنت بجاستته رقتم  4101/2المنعق ت ده ي ت وم ال ه تاء

بتاري ت خ  4101/8/01اتتك تأستتي

شت ركة جديتتده شقيق ت ة ( شتتركة التعميتتر لتستتت مار

والتنميته والتطتوير العقتارى ) تبات مستاهمة البنت فيهتا  42مايتو جنيته تتم ستداد نستتبة
 %41منهتا فتتك حتي توقعتتت الموازنتته ستداد القيمتتة المتبقيتتة البتال قتتدرها  1151مايتتو
جنيه فك ام  4102هذا باإل افه لك توقد الموازنة زيتادة نستبة مستاهمتنا فتك الشتركة
اإلماراتية لتداول اأوراق الماليتة بنستبة  %41لتذا أدرجتت الموازنتة مبات وقتدره مايتو
جنية 1

صفحه 2

 اإلستم ت رار فت ك تحقت يق أه ت داف اإلستراتيجيت ة المو و ت ه لتنتش ت ار الجلراف ت ك ف ت كاأماكتت

التتتك يستهدفهتت ا البن تت

بالجمهورية  -حيت تبا

دد الفروع الحالية (  ) 10فرع وجتارى صتدار موافق ت ة البنت

المركتتزى المصتترى اتتك فتتتتا
المنصتتوره  -الستتوي

لاتوس تتت د والنمتتو ليشم تت ل جميتتد المحاف تتات والمتتتد
تتدد (  ) 01فتتروع جديتتدة ( جستتر الستتوي

 -شتتبرا -

 -طنطتتا  -المقطتتم  -جرجتتا بستتوهاج  -أبتتو تتتي بأستتيوط  -ماتتوى

بالمنيتتا  -التتوادى الجديتتد ) ختتهل تتام  4102ليصتتتب بتتذل

جمتتالك تتدد فتتروع البنتتت

المتوقعة ( ) 40ف رع .
 رجتاء مايتة التوستتد فتك بعتط التتدول العربيتة خاصتتة فتك مجتال التمويتتل العقتارى ن تتراًلتأج اأو اع السياسية فك المنطقة العربية بشكل تام فتك الوقتت التراه ولاحفتا مت
التعرط لمخاطر قد تواجهنا فك المستقبل .
 تم دراج مبا وقدره  31مايتو جنيته لاد ايته واإل ته ختهل تام  4102بمتا يتماشتكمد ستراتيجي ة البنت

والتتك أ تمت دت ات ك ت دم قتصاره ت ا ا ت ك الختدمات التقايديت ه

والترك ت يز اتتك الختتدمات والمنتجتتات الجديتتده والمشتتاركه الفعالتته فتتك ر ايتتة المعتتارط
واإلحتفاليتتات الخاصتته وتعري تف متتهء مصتترفنا بمتتا يقدمتته البن ت م ت ختتدمات ومنتجتتات
دخاريتتته وتمويايتتته جديتتتده وكتتتذا خطتتتارهم بأيتتتة تعتتتديهت أو

تتتافات تتتتتم بشتتتأ مزايتتتا

المنتجتات القائمته والتأكيتد اتتك المفهتوم الختاص بكتو البنت ( مصترف تجتارى شتتامل )
ولتتي

بنتت هدفتته نشتتاط اإلستتكا فقتتط وتعزيتتز الصتتوره اإليجابيتته لابنتت لتتدى مهئتته

. POSITIVE IMAGE

صفحه 1

انيا ً  :مجال تطوير الموارد البشرية وشؤو اأفراد
يعتبر تطوير المتوارد البشترية وشتؤو اأفتراد مت اأهتداف ال ابتتة التتك ا تتتأ ر بمتلت يرات
الف ترة  ،ب ل اك العك

تزداد أهمية ه ذا الهدف خهل ال روف الراهنة وفك ل تباع البن

لسياست ة التك تهدف الك تحس ي وتطوير قدرات رأ

المال البشرى و نمائها فإنه تم رصتد

مبا وقدره  3مايو جنيه فك موازنة ام  4102لمقاباة تكافة الخطة التدريبي ة لاعاما ي

ال ا ً  :مجال الشؤو الفنية واإلسكا
 رصتتدت الموازنتتة مبا ت  413مايتتو جنيتته لاصتترف اتتك أ متتال المشتترو ات اإلستتكانيةالجارى تنفيذها خهل ام الموازنة  4102مت منة مبا وقدره  23مايو جنيتة لتمويتل
المشروع القومك فك دد م المحاف ات (الجيزة  -اسيوط  -المنيا  -سوهاج  -الفيوم )

صفحه 1

رابعا ً  :مجال خدمات ن م المعاومات وتطوير التكنولوجيا
أ) مشروعات البنية ااالساسية -:
 انشاء مركز تبادلى للبيانات ( متكامل ) نظام التليفونات عبر الشبكة نظم تامين وحماية تكنولوجيا المعلومات المرحلة 3،2 نظام تعلية آداء شبكة االتصاالت نظام ادارة االجهزة عن بعد خدمة الرد اك استفسارات العمهء م خهل التايفوCall Center IVR

VOIP
Information Security
WAN Optimization
System Management
& Interactive voice response

ب) مشروعات تطوير النشاط المصرفى والمالى واألدارى -:
Core Banking
 حزمة البرامج البنكية المتطورةRisk Management
نظام إدارة المخاطر
)ECM + BPM (Archiving
 نظام حفظ وإدارة المحتوىEFT switch
 نظام إدارة ماكينات  ATMوالكروت االلكترونية -قنوات توصيل البيانات

Delivery channels( Internet Banking + Mobile

) Banking
Treasury solution
 إدارة االموال والخزانة) Trade finance (LC & LG
 إدارة تمويل التجارة) AML (Anti-Money Laundering
 تطبيقات مكافحة غسل ااموال وجرائم اللش وااحتيال& Fraud detection
Loan Origination
 نظم إنشاء وتوثيق قروضCollection Solution
 نظم إدارة التحصيلHR application
 تطبيقات ادارة راس المال البشرى تطبيقات التخطيط االستراتيجى لموارد البنك ERPشئون ادارية  /مشتريات /مخازن تقارير الربحية إدارة الثروات للعمالء -إدارة فروع ومنتجات مصرفية اسالمية

) Enterprise Resource Planning ( phase2
) Profitability (OFSA
Wealth Management
Islamic Banking Window

صفحه 4

