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QNB GROUP
Established in 1964 as the country’s first Qatari-owned commercial bank, QNB
Group has steadily grown to become the largest bank in the Middle East and
Africa (MEA) region.

H.E. Mr. Ali Shareef Al-Emadi
Chairman
& Minister of Finance

QNB Group’s presence through its subsidiaries and associate companies
extends to more than 31 countries across three continents providing a
comprehensive range of advanced products and services. The total number
of employees is more than 29,000 serving 20 million customers operating
through 1,100 locations, with an ATM network of 4,300 machines.
QNB has maintained its position as one of the highest rated regional banks from
leading credit rating agencies including Standard & Poor’s (A), Moody’s (Aa3)
and Fitch (A+). The Bank has also been the recipient of many awards from
leading international specialised financial publications.
Based on the Group’s consistent strong financial performance and its expanding
international presence, QNB is currently ranked as the most valuable bank
brand in the Middle East and Africa, according to Brand Finance Magazine.

Mr. Abdulla Mubarak
Al-Khalifa
Group CEO

QNB Group has an active community support program and sponsors various
social, educational and sporting events.
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BANQUE MISR

Mr. Mohamed Mahmoud
El-Etreby
Chairman

Banque Misr was established in 1920 by the pioneer economist and financial
expert Mohamed Talaat Harb Pasha, who spearheaded the concept of
investing in national savings and directing them towards economic and social
development. Thus, Banque Misr was established as the first wholly Egyptian
- owned bank.
Banque Misr has funded many businesses spanning across multiple domestic
sectors, such as: textiles, insurance, transportation, aviation, entertainment
and filmmaking. Currently, BM owns shares in 157 companies across different
fields ranging from finance, tourism, housing, agriculture and food, and
communication and information technology.

Banque Misr has also established major investment funds in Egypt, as part
of a diversified portfolio, Banque Misr was granted an award by the Global Finance as the Best Provider
of Money Market Funds in Africa and the Middle East for the years 2009 and 2010 and Best Provider of
Money Market Funds in the Middle East for 2008, 2012, 2013, 2014, and 2015, and Best Provider of ShortTerm Investments/Money Market Funds in the Middle East for the years 2015,2016, 2017,2018 and 2020
and in Africa and middle east for 2019
BM was also recognized as best Mandated Lead Arranger in the Egyptian banking market according to
Bloomberg an acclaimed global organization specialized in banking and finance for the year 2019 , Banque
Misr has achieved first place in the Egyptian banking market for arranging and promoting syndicated
loans, Banque Misr has achieved fifth place in the list of syndicated loans, as the best financing promoter;
as well as ranking sixth as a principal arranger of syndicated loans in the African continent. The Bank also
achieved fifteenth place in the list of best financing promoters in the Middle East and North Africa
A true pioneer in the region, Banque Misr became the first bank in Egypt and North Africa to become
compliant with PCI data security standards, upon obtaining the latest version of the global Payment Card
Industry Data Security Standard (PCI DSS 3.2.1) certification. Utilizing the latest technology in the banking
sector, Banque Misr is constantly looking to expand customer access to banking services. Today, Banque
Misr is proud to offer one of Egypt’s largest ATM networks, located across all areas of Egypt.
Banque Misr’s role is visible in all economic fields due to its geographic outreach. The bank has about
18,000 employees, serving a large base of more than 10 million clients in Egypt, with a total paid-up capital
amounting to EGP 15 billion.
The bank has about 700 electronically integrated local branches located nationwide to provide the best and
most accessible services to customers. Banque Misr also values its regional and international presence,
which includes its five branches in the United Arab Emirates and one in France. In addition, the bank’s
international presence includes subsidiaries in Lebanon and Germany, as well as representative offices in
China, Russia ,South Korea and Italy and a global network of correspondents.
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JUMHOURIA BANK
On April 10th, 2008 the Central Bank of Libya issued its decision to merge
the two banks of Umma and Jumhouriya into one Bank under the name
“Jumhouriya Bank”.
Umma Bank was established on April 15, 1907 as Banco Di Roma and
Mr. AbdulRazzak
Beleid El-Tarhouni
General Manager

Jumhouriya Bank was established on April 15th, 1943 as Barclays Bank. The
merger aimed at revamping, promoting and modernizing the Libyan Banking
Sector by issuing higher international banking standards. Jumhouriya Bank
nowadays is one of the leading retail and commercial banks in Libya and
North Africa, the Bank has a long and proud history of financial supporting

for individuals and local firms and assisting them with the things that matter most to them. Committed
to people and businesses Jumhouriya bank offers a comprehensive range of financial products and
services- including current accounts, savings, mortgages, loans, credit cards, L/Cs, foreign exchange,
internal/ external transfers and Islamic Banking products. Jumhouriya Bank is focused on assisting people,
businesses and communities of Libya to achieve financial prosperity.
Our mission and aims
Throughout our history we have been where the growth is, connecting customers to opportunities and
helping people and companies fulfil their hopes, achieving their missions and releasing their ambitions. Our
mission, is continue and rise up as the desired bank for all Libyan/international individuals and corporates
willing to provide a wide range of services, specialized and focused on Trade Finance such as letter of
credits, bills of collection and international transfers. Jumhouriya bank aims to create added value to our
correspondents and clients in all regions, we have created a trading finance center equipped and facilitated
with experts and professional staff committed to meet all the requirements of our clients.
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KIB
MORE THAN JUST A BANK, BUT A PARTNER FOR LIFE

In today’s rapidly evolving world, change is necessary to ensure growth,
development and sustainability – in individuals and organizations alike. For KIB,
life has always been a journey of continuous evolution, and for more than forty
years, the Bank has maintained a dynamic and always forward-looking approach
to its business and operations.
Starting off its journey as a niche-focused bank catering to Kuwait’s emerging real
Sheikh Mohammed Jarrah
Al-Sabbah
estate sector, KIB has undergone many strategic evolutions and transformations
Chairman
to stay ahead of the curve and remain a key player in the banking industry.
Today, KIB is proud to be a Bank for Life for all of its customers – from retail to
corporate, young to old, families to small businesses. Through a wide network of
branches spread across the map in Kuwait, as well as its state-of-art alternative
channels, KIB offers a full suite of Islamic Banking services and solutions, in addition to innovative banking
technology in line with the best international standards.

BECOMING A BANK FOR LIFE
In 2018, KIB took the next step in its journey and embarked on a strategic transformation: a comprehensive
and long-term program, which aimed at transforming the way KIB engages with customers across every
touch point and communication channel. This strategy focuses on offering a next-level customer experience
that delivers much more than just “banking” in the traditional sense - but rather establishes KIB as a partner
in every aspect of its customers’ lives; a true “Bank for Life”.

A FINTECH EVOLUTION AND A CUSTOMER-FOCUSED OMNI-CHANNEL UPGRADE
KIB has wholeheartedly embraced the fintech revolution taking the banking world by storm and in 2018
embarked on a digital modernization strategy to redefine banking convenience for its clients, providing an
easy-to-use interface that simplifies everyday banking.
Currently, KIB is focused on rolling out a number of digital banking solutions that embed financial technology
at their core. This strategic move seeks to revolutionize the KIB customer experience and improve service
quality levels by integrating customer-focused omni-channel services. The Bank offers services that enable
customers to access their bank account and perform banking transactions through interactive, digital
interfaces.
In addition to re-launching its online and mobile banking services with a whole new look, the Bank’s newlydesigned website offers customers a better and easier way to manage banking activities.
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BANK OF COMMERCE AND DEVELOPMENT

Mr. JAMAL ELTAYEB
ABDEL MALEK
Chairman

Bank of Commerce and Development was established in accordance with Statute
number (1) 1993 and its amendments on banks, money and credit as follows:
• The Secretary of the General People’s Committee for Planning and Finance Decree
number (234) 1993
• The Secretary of the General Committee for Planning, Economy and Trade Decree
number (529) 1994
• Commercial Registration number (9515) dated 09/11/1995
• The Bank opened officially for business on 09/06/1996
• Member of the Union of Arab Banks as of 01/05/1996
• Member of the Society of Libyan Banks as of 10/08/1996
• Member of the Union of Magreb Banks as of 30/05/1998.

Why Our Bank
Pioneering Entrepreneurship Since its inception, Bank of commerce and development
performs with presenting banking services of distinguishable type to his honored clients and has been a pioneer in
introducing the latest banking technologies to the Libyan banking market.
Promptness & precision Accuracy and speed of performance The Bank’s strategy is based on customer
satisfaction by providing the effort, time and interest to perform all banking services at maximum speed and accuracy.
The bank has since adopted the latest and best basic banking systems and support as well as the operating systems
and technical equipment used in the largest and most prestigious banking institutions at the level International.
Quality & stability The Bank has been able to maintain the standard of performance despite the difficult
circumstances and tragic events that the country has experienced. Despite the difficulties and challenges, the bank
has always been keen to achieve the interests of its customers and provide all banking services to them.
Development & innovation the continuous development of both the existing banking services and the
application of technical techniques and the latest banking systems in the world, or in the provision of unique new
services unique to the bank to meet the needs of customers in different categories and in various fields.
Excellence and the bank’s keenness to always excel in the services provided to its customers and provide
new banking services to meet all their needs in various fields as mentioned here below:

The bank provides all basic known banking services:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opening accounts of all types - Public and private companies - Commercial – Saving
Credit and banking services
Open accounts in foreign currencies for individuals and companies
The traveler cheques in Libyan Diners
Transfers between branches and accounts within the bank
External cash transfer services for non-commercial personal purposes (Western Union)
All types of bank cards (credit cards - prepaid cards - account card)
Swift external transfers
The personal and individual treasuries
Child savings accounts
ATMs
Legal Office Services
POS services

The Bank also has exclusive banking services including:
•
•
•
•
•
•
•
•

e-banking services
Electronic cheques
mobile banking apps
Electronic payment services
Top-up services
Drive in Banking in some branches
Interactive banking services Banking or service with touch screen at all branches and agencies
Mobile bank cars

هناك قول مشهور “ بأن املرصف هو املكان الذي يعريونك فيه مظلة يف وقت الصيف ثم يسرتدونها وقت الشتاء ! “
الحقيقة ان مرصف التجارة والتنمية قد اعطى منذ نشأته آالف املظالت املالية ملختلف زبائنه ويف جميع الظروف وما زال.
مرصف التجارة والتنمية اول واكرب مرصف خاص يف ليبيا
يقدم لزبائنه جميع الخدمات املرصفية العاملية مام يجعله الرشيك املثايل الذي يفتح آفاق االعامل.
مرصف التجارة والتنمية ،مظلتك املالية يف جميع االحوال ،والرشيك املثايل لتحقيق آمالك واحالمك.
مرصف التجارة والتنمية من بنغازي اىل العامل.

They say “A bank is a place where they lend you an umbrella in sunny days and ask for it back when it begins to rain! “.
Since its establishment, BCD Bank has been providing its clients with financial umbrellas
in all conditions and at all times.
The first and biggest private bank in Libya, BCD can get you places.
BCD is your perfect umbrella for all times, a true partner in the realization of your dreams and aspirations.

FORUM:

BANKING INDUSTRY AND THE FUTURE OF FINANCIAL SERVICES
13 -15 of November, 2020 - Savoy Group Hotel - Sharm El Sheikh, Egypt

NATIONAL COMMERCIAL BANK

Mr. Abed El Wahab
El- Moukhtar
Chairman

Mr. El-Seddiq Mohamed
Abdullah Khanfar
General Manager

What does progress mean? It means moving toward a destination, a goal improving
the human condition. National Commercial Bank (NCB) passionately believes in
realizing progress to help improve the lives and businesses of our clients.
Our top priority is to responsibly meet all our clients’ banking needs. Whether
a corporate giant or an individual, NCB will help our clients to reach their goals
because when they succeed, we succeed. In our 69 branches spread throughout
the country and with our staff of over 3,000 dedicated and knowledgeable
employees, we endeavor to foster progress at every turn.
NCB has long been an impetus for progress. We were established in 1970 with a
capital of 500 million Libyan dinars. Since then, NCB has expanded in the Libyan
market and is now ranked one of the top two in several banking areas. NCB has
steadily improved its position in the market along with its profits and assets and
looks forward to expand and develop into new business sectors.
Key Facts:
- Established: 1970
- Starting Capital: 500 million Libyan Dinars
- Central bank of Libya Ownership: 86 %
- Private Sector Ownership: 14 %
- Individual Accounts: 1 Million
- Corporate & Governance Accounts: 25.000
- 2017 Net Profit: Around 100 million Libya dinars
- Value of Assets: 22.5 billion Libyan Dinars
OUR SERVICES
Corporate Banking Services:
- Letters of credit - Documents for collections - Stand By LCs - Syndications
- Letter of Guarantee - Performance Bond - Project finance

Our products and services are designed to advance change and champion
progress. From large corporations to small business enterprises, NCB will provide creative solutions for
corporate banking & financial institutions.
Retail Banking Services:
- Personal finance -Debit and credit cards -Deposit & Saving accounts -Small business banking
NCB offers a wide array of products and services for our clients. We provide regular savings and checking
accounts with flexible balance requirements supported by ATM debit cards. Visa and prepaid cards are also
available for our clients’ convenience along with the newly added Mastercard. There is also the Murabaha
Installment Service, which is an Islamic banking system that allows our customers to buy a range of products
without interest.
NCB has a wide variety of choices for banking that is safe, quick, and convenient. From widespread branches
and ATMS throughout the country to the more modern technological services provided on the internet, by
SMS, or on a mobile, clients can keep informed or get their banking done anywhere anytime.
Electronic services:
- Mobile and SMS services - Electronic transaction system -Interactive website
For our corporate & small business clients we have especially created a new advanced electronic system to
automate business-banking transactions, such as applying for letters of credit online, to save businesses time &
money.
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EXPORT DEVELOPMENT BANK OF EGYPT
Export Development Bank of Egypt was established in 1983 for the purpose
of boosting Egyptian exports and supporting establishments of agricultural,
industrial, commercial and services sectors. Soon after, the Bank became the
main funding source of exports operations in Egypt. Through its outstanding
Mrs. Mervat Zohdy
El Sayed Soltan
Chairperson

performance and policy, based on diversified investments, the Bank was able
to grow more and more, and achieve efficiency and a strong financial position.
This has helped the Bank to attain the confidence of exporters, owners of small
and medium-size enterprises and individuals, in addition to the trust of local and
international financial institutions.

The Bank plays a vital role in supporting Egyptian exporters and facilitating the access of Egyptian products
to markets worldwide through the extension of finance of export, and import substitution projects to help
improving the local production. This goes along with its significant role in participating in syndicated loans and
equity participations of these projects.

The Bank is working within a five years’ strategy to be revisited and renewed, consisting of six major
pillars; Supporting business development, Supporting Exports, Image and culture change, Corporate social
responsibility, investing in human capital and Investing in digitalization. This is reflected in extending the
bank’s full-fledged financing and Banking services to cover not only exporters but a wider customer base. The
bank as well adopts a new slogan for this important era which is “Bridging together for tomorrow”.

FORUM:

BANKING INDUSTRY AND THE FUTURE OF FINANCIAL SERVICES
13 -15 of November, 2020 - Savoy Group Hotel - Sharm El Sheikh, Egypt

SUEZ CANAL BANK
Suez Canal Bank, an Egyptian joint stock company is a leading local financial
institution with a long record of accomplishment in offering and performing
financial services since its establishment.
MR. Hussein Refaie
Chairman and
Managing Director

The Bank was established as a commercial bank in 1978, in accordance with
provisions of investment Law No. 43 of 1974 and its amendments. Suez Canal
Bank is involved in providing financial products and services to both institutional
and individual customers, based on a three pillar strategic business model

comprised of Institutional Banking, Personal Banking and Islamic Banking for corporate and individuals
utilizing its network of 47 branches and a representative office in Tripoli, Libya in addition to a wide network
of correspondents throughout the world.

The Bank is committed to deliver growth and increase value for all its stakeholder.

Suez Canal Bank is listed on the Egyptian Stock Exchange , number of shares is 200 million share capital 2 billion
Egyptian pounds , main shareholders are Arab International bank , Libyan Foreign bank , Suez canal ( pension
fund ) , Arab World co for financial investments , Arab Contractor Co ( pension fund ) and other free float.
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الشركة املصرية لإلستعالم االئتماني “”I - Score
الرشكة املرصية لإلستعالم االئتماني “ ”I-Scoreحصلت عىل ترخيص التشغيل من مجلس إدارة البنك املركزي املرصي
يف يناير  2008وعملها األسايس هو تجميع وتبويب البيانات االئتمانية لألفراد والرشكات الصغرية واملتوسطة طبقا
للتعريف املوحد الصادر من البنك املركزي املرصي وذلك إلصدار التقرير االئتماني والتقييم الرقمي.

األستاذحممد كفايف
رئيس جملس اإلدارة

تحصل الرشكة املرصية لإلستعالم االئتماني “ ”I-Scoreعىل املعلومات التاريخية لعمالء االئتمان االفراد والرشكات
الصغرية واملتوسطة من كافة البنوك وكذلك مانحي االئتمان من الرشكات والجمعيات األهلية التي تعمل يف مجال التمويل
متناهيالصغر.
بدأت الرشكة املرصية لإلستعالم االئتماني “ ”I-Scoreالتشغيل التجاري يف يوليو  2008بعدد أربع منتجات وتقدم
للسوق املرصيف حاليا ً ثمانية عرش منتجا مختلفا وتعمل عىل إضافة عرش منتجات جديدة خالل االسرتاتيجية عام 2020-
 2022وذلك للمساهمة يف توفري خدمات إلدارة مخاطر منح االئتمان.

ويف إطار توجه الدولة والبنك املركزي املرصي نحو التحول الرقمي والشمول املايل قامت الرشكة املرصية لإلستعالم االئتماني “ ”I-Scoreبتوقيع عدة بروتكوالت
مع عدة وزارات للعمل عىل الربط اإللكرتوني ومنها:
 1بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لالستعالم عن السجالت التجارية الكرتونياً. 2بروتوكول تعاون بني وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات لتوفري بيانات األجهزة الحكومية. 3بروتوكول تعاون مع اإلدارة العامة لنظم معلومات املرور لتسجيل حظر السيارات الكرتونياً. 4الربط مع وزارة العدل لتبادل بيانات اإلفالس والصلح الواقي من اإلفالس الكرتونياً.ويف املستقبل القريب:
 5بروتوكول مع وزارة التخطيط للحصول عيل بيانات الوفيات. 6الربط مع الهيئة العامة لالستثمار إلصدار شهادات تأسيس للرشكات و االستعالم عن الرشكاء قبل اصدار شهادات التأسيس.كما تقوم الرشكة املرصية لالستعالم االئتماني بتشغيل السجـل املرصي للضـمـانـات املنقولـة ECRمنذ مارس  2018تحت إرشاف هيئة الرقابة املالية والذي
حسن ترتيب مرص يف تقرير ممارسة األعمال وخاصة مؤرش الحصول عىل االئتمان  Getting Creditعام  2020لتسجل املركز  67من املركز
 90يف تقرير عام .2017
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بنك الربكة مصر
بدأ البنك يف مزاولة أعماله وأنشطته املختلفة وفقا ً ألحكام الرشيعة اإلسالمية السمحاء منذ أكثر من خمسة وعرشين
عاماً ،واستطاع بنك الربكة مرص ش.م.م كمؤسسة إسالمية رائدة يف غضون هذه السنوات أن يفرض نفسه وبقوة عىل
ساحة السوق املرصيف بمرص بما يقدمه من منظومة متكاملة من الخدمات واملنتجات املتطورة املتوافقة مع االحكام
الرشعية وتتمثل رسالة مرصفنا يف مرافقة رشكائنا عىل درب النجاح بما يقدمه من حلول مرصفية متجددة ومبتكرة
من خالل فريق عمل متكامل ملتزم باحكام ومبادئ الرشيعة اإلسالمية السمحاء الكفيلة بضمان املمارسات األخالقية
ىف العمليات التجاريه واملاليه .

األستاذ أشرف أمحد مصطفى
الغمراوى
نائب رئيس جملس اإلدارة
والرئيس التنفيذى

ويف هذا الصدد تجدر اإلشارة إىل أن البنك يطرح برامج تمويلية جديدة ومستحدثه تلبي احتياجات الرشائح املختلفة
من املجتمع وغري مسبوقة يف السوق املرصي وجميعها تتوافق واألحكام الرشعية ومنها تمويل العالج الطبي ( العمليات
الجراحيه ) والتعليم االجنبى واملدارس والجامعات الخاصة ،واالشرتاك يف النوادي ،والرحالت السياحية  ....الخ،
بخالف تمويل السيارات والتمويل العقاري وتجهيز العيادات الطبية والسلع املعمرة

كما يقدم البنك التمويل املبارش لألنشطة االقتصادية املختلفة للرشكات واملؤسسات ذات الجدارة االئتمانية والتصنيف املرتفع وكذا االشرتاك يف التمويالت
املشرتكة للمرشوعات الكربى ذات الجدوى االقتصادية والتي توفر فرص عمل عديدة وذلك من خالل صيغ املرابحة واملضاربة والوكاله باالستثمار وايضا
التوسع ىف تمويل املرشوعات الصغرية واملتوسطة والتي تسهم بشكل مبارش يف دعم االقتصاد املرصى .
باإلضافة إىل أن البنك يطرح منظومة متكاملة من األوعية االدخارية بالجنيه املرصى والعمالت االجنبيه (ودائع – صكوك – شهادات) تلبى احتياجات
قطاعات عريضه من املتعاملني من حيث املدة ودوريه رصف العائد كذلك قام البنك بإصدار أول بطاقة ائتمان إسالمية بالسوق املرصي (بطاقة الربكة) وكذا
خدمة التحصيل االلكرتونى للتوريدات واملستحقات الحكومية وكذا خدمة التحويالت االلكرتونية من خالل الــ  Core payوالعديد من الخدمات املرصفية
االخرى املتنوعة .
ومن ناحية أخرى ال يغفل البنك دوره االجتماعي كمؤسسة إسالمية رائدة من خالل العمل عىل تلبيه احتياجات املجتمع حيث قام البنك من خالل صندوق
زكاته بإنشاء وحدات عالجية لعالج املخ واألعصاب وللغسيل الكلوي وغريها للفقراء باملجان بالقرص العينى والدمرداش ومعهد الكىل باملنصورة وكذلك
التربع ملستشفى  57357لعالج األطفال املصابة بالرسطان وكذا تطوير العشوائيات واقامه مسابقه لحفظه القرأن الكريم لالعمار السنيه املختلفه عىل
مستوى الجمهوريه وكذا التربع لتطوير املناطق العشوائية وصندوق تحيا مرص للمساهمة يف دفع عجلة االقتصاد القومي وغريها من األعمال إيمانا ًبمسئولية
البنك االجتماعية واهميه تعظيمها .
ً
ويبلغ عدد فروع البنك حاليا ً “ ”32فرعا موزعة عىل املحافظات واملدن املرصية الرئيسية باإلضافة إىل مكاتب الستبدال العملة األجنبية وانه جاري اتخاذ
االجراءات الالزمة لتجهيز فرع جديد بمنطقة رشق االسكندرية ليصبح الفرع رقم  5بمحافظة االسكندرية .
ً
ويعترب بنك الربكة مرص أحد الروافد ملجموعة الربكة املرصفية ( )ABGوالتي تتخذ من البحرين مقرا ً رئيسيا لها وتعترب املجموعة من رواد العمل املرصيف
اإلسالمي عىل مستوى العالم حيث تقدم خدماتها املرصفية املتميزة إىل حوايل مليار شخص يف الدول التي تعمل فيها ويبلغ رأس املال املرصح به للمجموعة
 2,5مليار دوالر أمريكي وللمجموعة إنتشارا ً جغرافيا ً واسعا ً ممثالً يف وحدات مرصفية تابعة ومكاتب تمثيل ىف ثالث قارات يف خمسة عرش دولة حيث تدير
أكثر من  750فرع .
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بنك التعمري واإلسكان
• تأسس بنك التعمري واألسكان عام  1979م لتوفري وتمويل وحدات سكنية تتناسب واحتياجات الرشيحة الكربى من
املواطنني الشباب ومحدودي الدخل وتضييق الفجوة بني العرض والطلب يف السوق العقاري كمهمة رئيسية للبنك يف
ذلك الوقت باإلضافة إىل قيادة قاطرة تنمية املجتمعات العمرانية الجديدة وضخ وإدارة االستثمارات الضخمة يف التوسع
باملنتجعات السياحية بالساحل الشمايل وغريها.

األستاذ حسن إمساعيل غامن
رئيس جملس اإلدارة
والعضو املنتدب

• شهد الجهاز املرصيف املرصي خالل األعوام االويل من األلفية إعادة الهيكلة للبنوك بخطي منتظمة ورسيعة وتتطلب
ذلك يف حينه قرار سيادي للنهوض ببنك التعمري واإلسكان تحت قيادة قادرة عىل مواجهة التحديات برؤية مختلفة
تتمثل يف كفاءة األداء املرصيف والتميز يف تقديم كل من الخدمات املرصفية والعقارية مما ادي ايل تحقيق طفرة واضحة يف
منتجات البنك املرصفية

• تم وضع اسرتاتيجية تهدف إىل إعادة الهيكلة الشاملة للعمليات املركزية بالتوازي مع استخدام تكنولوجيا املعلومات وفقا ألفضل املعايري العاملية ‘قام البنك
خالل عام  2016بتحديث النظام املرصيف  , system core bankingو تطبيق النظام البنكي الجديد  T24بجميع فروع البنك مع اجراء التحديثات املستمرة
له بما يتوافق مع معايري البنك املركزي مما ساهم يف رسعة البدء يف انجاز عملية التحول الرقمي و تطوير الخدمات املرصفية بما يساهم يف تعزيز قدرته التنافسية
 ،باإلضافة ايل تطوير الكوادر املرصفية واإلدارية بإتباع أحدث نظم التدريب املهنية لرفع مستوي األداء يف تقديم خدمة العمالء والنهوض بها.
• كما تم وضع اسرتاتيجية لالنتشار والتوسع تطبق من خالل عدة محاور بالتوازي
		
o

التوسع والتنوع يف استحداث خدمات جديدة ومميزة تلبي احتياجات كافة رشائح العمالء .حيث يقدم البنك مجموعة متميزة ومتكاملة من املنتجات لألفراد

والرشكات مع الحرص الدائم عىل تطويرها وتقديمها بشكل تنافيس كما تم التوسع يف مجال الخدمات املرصفية الرقمية سواء عرب التليفون املحمول او االنرتنت
تحقيقا لتوجهات الدولة لخفض التعامالت النقدية وتعزيز التعامل بوسائل الدفع.
		
o

التوسع الجغرايف  ..من خالل تنوع النطاقات الجغرافية لتحقيق انتشار أوسع يف مجال تقديم الخدمات املرصفية والوصول بخدمات البنك ألكرب عدد من

العمالء يف مختلف املواقع وخاصة هؤالء الذين لم يسبق لهم التعامل مع النظام املرصيف ترسيخا ملفهوم الشمول املايل.
 oالتوسع االستثماري  ..باملساهمة يف رؤوس أموال العديد من الرشكات التي تحقق التكامل مع أنشطة البنك.
• وال يقترص هدف البنك فقط عىل مجرد تحقيق مردود اقتصادي ولكنه ومنذ نشأته وهو يستهدف حل املشكالت االجتماعية واالسكانية من خالل توفري املسكن
املالئم ملختلف فئات املجتمع بأسعار تناسب الجميع كما ساهم البنك من خالل دوره يف املسئولية االجتماعية تجاه املجتمع يف العديد من املجاالت مع القيام بدور
ريادي يف تمويل املرشوعات الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر التي تعترب الركيزة التي يتم من خاللها خلق فرص عمل جديدة وخفض نسبة البطالة وزيادة
الناتج املحيل تحقيقا لألهداف التنموية املستدامة.
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بنك أبو ظيب التجاري
ت ُـعد “أبوظبي التجاري” مجموعة مرصفية رائدة تحتل املركز الثالث يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،والخامس عىل
مستوى املؤسسات املرصفية يف منطقة الخليج العربي ،حيث ت ُـقدم مجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات املرصفية
املتطورة واألنشطة املتميزة الحائزة عىل العديد من الجوائز يف مجاالت عديدة منها ،الخدمات املرصفية لألفراد والخدمات
املرصفية للرشكات والخدمات املرصفية التجارية ،فضالً عن خدمات الخزينة واالستثمار وإدارة العقارات.

األستاذ ايهاب السويركي
العضو املنتدب
و رئيس جملس االدارة

يركز البنك عقب انطالقه يف مرص مؤخرا ً عىل تقديم خدمات مرصفية غري مسبوقة يف السوق املرصية ،ويسعى
نحو االرتقاء بتجربة العمالء وتحقيق أعىل درجات التميّز ،ويمثّل ذلك أحد األسباب وراء تركيزه التام عىل تلبية
احتياجات عمالئه ومتطلباتهم ،كما يحرص عىل االبتكار ىف كل املجاالت املتعلقة بالعمليات البنكية للوصول ألكرب
عدد ممكن من العمالء ،وضمان تقديم تجربة مرصفية متميزة لهم.

ترتكز إسرتاتيجية البنك حول  5محاور أساسية ،هى :تحقيق النمو عرب االستفادة من الفرص املتاحة يف األسواق املحلية،
االستدامة من خالل تنمية قاعدة ودائع العمالء ،تحقيق أعىل درجات الجودة والكفاءة يف كل ما نقدمه من منتجات مالية وخدمات مرصفية واالستثمار يف
كل ما من شأنه تقديم تجربة مرصفية مميزة للعمالء ،التعامل مع املخاطر التي يتعرض لها البنك وفقا ً إلسرتاتيجية واضحة املعالم إلدارة تلك املخاطر،
و جذب وتطوير واالحتفاظ بأفضل املواهب املتاحة من املوظفني وتحفيزهم لتحقيق أعىل مستويات األداء بما يتماىش مع األهداف اإلسرتاتيجية للبنك.
رؤيتنا خالل 2020 - 2022
أن نكون البنك األكثر تفضيالً يف مرص ،عرب تقديم حلول مرصفية متطورة وآمنة لعمالئنا وقيادة طفرة التطور الرقمي ،مع الرتكيز القوي عىل االستدامة
ورضا العمالء والنزاهة.
مهمتنا خالل2020 - 2022

بناء وتنمية رشاكة دائمة مع عمالئنا املحليني واألجانب ،وأن نصبح الرشيك التجاري األكثر تفضيلاً وأما ًنا للعمالء.
يتم تحقيق ذلك من خالل:
 النمو مع عمالئنا والرتكيز بشكل خاص عىل تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم املالية واملرصفية تقديم خدمات ومنتجات سلسة وذكية وآمنة وفعالة -معاملة عمالئنا بإنصاف.
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البنك األهلي املصري
تأسس يف يونيو  ،1898وهو أول واكرب بنك تجاري يف مرص ،ويبلغ رأسماله املدفوع  50مليار جم واملصدر
 100مليار جم ،ويمتلك شبكة كبرية من الفروع تصل اىل نحو  530فرعا ،واكرب شبكة  ATMيزيد عددها عن
 4860ماكينة تعمل عىل مدار اليوم طوال أيام األسبوع وتقوم بعمليات السحب من الحسابات ورصف املرتبات
وسداد املستحقات والفواتري والتربعات واالستعالم عن األرصدة ،وذلك باإلضافة اىل ماكينات نقاط البيع ، POS

األستاذ هشـام عكاشه
رئيس جملس اإلدارة

ويبلغ عدد العاملني بالبنك األهيل حاليا أكثر من  20ألف موظفا من ذوي الكفاءة والخربات املرصفية واالدارية
املتميزة.
قاد البنك األهيل القطاع املرصيف عىل مدار أكثر من  122عاماً ،حيث كان يقوم بدور البنك املركزي باإلضافة اىل

الوظائف املعتادة للبنوك التجارية حتى عام  ،1950وبعد تأميم البنك يف فرباير من عام  1960قام بدوره كبنك تجارى واستمر أيضا يف القيام ببعض
وظائف البنك املركزي يف املحافظات التي ال يتواجد له فروع فيها.
وللبنك األهيل تواجد دويل فعال ،حيث يتواجد يف لندن من خالل البنك األهيل املرصي (اململكة املتحدة) املحدود ،وكذلك يف جمهورية السودان من خالل
البنك األهيل املرصي الخرطوم ،باإلضافة اىل فروع البنك االهيل يف نيويورك ،وشنغهاي ،فضال عن مكاتب تمثيل يف كل من جوهانسربج ،اديس ابابا ،دبي.
ويعد البنك االهيل من أكثر الكيانات املرصية إسهاما يف مجاالت املسئولية املجتمعية التي يديرها البنك باسرتاتيجية وتطبيق متكامل للمعايري العاملية
ومفهوم التنمية املستدامة ،حيث يحتل موقع الصدارة يف تلك املجاالت التي تؤثر بصورة مبارشة عىل تلبية جانب من احتياجات املواطن املرصي الصحية
والتعليمية واالقتصادية ،وهو األمر الذي يؤكده حجم مساهمات البنك خالل السنوات الست األخرية التي تعدت قيمتها  8مليار جنيه ،والتي تركزت يف
دعم القطاع الصحي وقطاع التعليم ومجاالت تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر ودعم ذوي القدرات الخاصة ومساندة املرأة املعيلة.
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بنك العربي
تأسس البنك العربي والذي يتخذ من عمّان ،األردن مقرا ً له يف العام  1930وهو يمتلك إحدى أكرب الشبكات
املرصفية العربية العاملية ،والتي تضم ما يزيد عن  600فرع عرب خمس قارات .كما ويحظى البنك بحضور
بارز يف األسواق واملراكز املالية الرئيسية يف العالم مثل لندن ودبي وسنغافورة وشنغهاي وجنيف وباريس
وفرانكفورت وسيدني والبحرين.

األستاذ صبيح طاهر املصري
رئيس جملس اإلدارة

األستاذ نعمة صباغ
الرئيس التنفيدي

ويقدم البنك العربي عرب شبكته العاملية ،مجموعة واسعة من املنتجات والخدمات املرصفية ضمن خطوط
أعماله الرئيسية وتشمل :الخدمات املرصفية لألفراد وخدمات الرشكات واملؤسسات املالية وأعمال الخزينة،
والتي وجدت لتلبية احتياجات األفراد والرشكات وغريها من املؤسسات املالية األخرى .وباعتباره أحد البنوك
الرائدة يف منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا ،يلعب البنك العربي دورا ً حيويا ً يف تمويل مشاريع البنية
التحتية الحيوية والصناعات االسرتاتيجية يف املنطقة.
ً
ويف الربع الثالث من العام  ،2020حققت مجموعة البنك العربي أرباحا صافية بعد املخصصات والرضائب
بلغت  215.2مليون دوالر أمريكي ،كما بلغت قيمة املوجودات  52.5مليار دوالر يف حني بلغت حقوق املُلكية
 9.3مليار دوالر.
كما حصل البنك العربي عىل العديد من الجوائز وشهادات التقدير من عدة جهات عاملية مرموقة ،من أبرزها
جائزة أفضل بنك يف الرشق األوسط  2020من مجلة غلوبال فاينانس العامليّة نيويورك (ملدة خمسة أعوام عىل
التوايل) وجائزة أفضل بنك يف الرشق األوسط  2019من مجلة يوروموني.
وتضمنت قائمة الجوائز التي حاز عليها البنك خالل عامي  2020و 2019جائزة أفضل بنك يف األردن من مجالت:
غلوبال فاينانس العامليّة ( )Global Financeويوروموني ( )Euromoneyوآسيا موني()Asiamoney
وإيميا فاينانس ( )EMEA Financeوباإلضافة إىل جائزة بنك العام يف األردن من مجلة ذا بانكر (The
 )Bankerالتابعة ملجموعة الفايننشال تايمز( . )Financial Timesكما حاز البنك عىل مجموعة من الجوائز
من مجلة غلوبال فاينانس العامليّة ( )Global Financeتضمنت :جائزة أفضل بنك تمويل تجاري يف الرشق
األوسط ويف األردن واملغرب وجائزة أفضل بنك يف خدمات إدارة النقد يف الرشق األوسط واألردن والبحرين
ولبنان وقطر وجائزة أفضل بنك يف خدمات العمالت األجنبية يف األردن وجائزة أفضل بنك للخدمات الخاصة يف
األردن وجائزة أفضل بنك يف خدمات الخزينة وإدارة النقد يف األردن واملغرب والبحرين ولبنان وقطر وجائزة
البنك األكثر أمانا ً يف األردن وجائزة أفضل بنك يف اليمن ،وكذلك حاز البنك عىل جائزة أفضل بنك يف مجال إدارة
النقد يف الرشق األوسط من مجلة غلوبال إنفسرت ( )Global Investorوجائزة أفضل بنك تمويل تجاري يف األردن
من مجلة غلوبال تريد ريڤيو( )Global Trade Reviewوجائزة أفضل بنك يف فلسطني من مجلة يوروموني.

باإلضافة إىل ذلك ،حاز البنك عىل جائزة أفضل برنامج للمسؤولية االجتماعيّة للرشكات يف الرشق األوسط وجائزة أفضل بنك يف خدمات التمويل
التجاري يف الرشق األوسط من مجلة إيميا فاينانس ( )EMEA Financeوكذلك جائزة أفضل مرصف رقمي يف الرشق األوسط من اتحاد املصارف
العربية واملرصف األكثر انتشارا واألفضل من حيث جودة الخدمات املرصفية يف الرشق األوسط من االتحاد الدويل للمرصفيني العرب.
كما منحت مجلة “غلوبال فاينانس” العامليّة ( )Global Financeالبنك العربي  12جائزة عاملية عىل صعيد الخدمات املرصفية الرقمية املقدمة يف
األردن وفلسطني ومرص للعامني  2019و ،2020وذلك بفضل خدماته املرصفية املتطورة لقطاعي الرشكات واألفراد.
للمزيد من املعلومات ،تفضل بزيارة املوقع االلكرتونيwww.arabbank.com/ar :
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بنك القاهرة
تأسس بنك القاهرة عام  1952وهو من أعرق وأكرب البنوك املرصية ،ويهدف لتقديم باقة متكاملة من املنتجات
والخدمات املرصفية املصممة خصيصا َ لتلبية احتياجات عمالئه من الرشكات واألفراد .وقد نجح البنك الحائز عىل
العديد من الجوائز التقديرية املرموقة يف التحول إىل املؤسسة املالية الرائدة يف تقديم الخدمات املرصفية للعمالء

األستاذ طارق فايد
رئيس جملس اإلدارة
والرئيس التنفيذي

األفراد واملؤسسات يف السوق املرصي بفضل قدرته عىل توظيف ما يمتلكه من شبكة فروع واسعة وماكينات
الرصاف اآليل املنترشة بجميع أنحاء الجمهورية ,فضالً عن درايته العميقة بالتوجهات السوقية عىل الصعيدين

املحيل واإلقليمي ،مستعينا ً بفريق عمل يضم أكفأ املوهوبني وأبرز خرباء القطاع املرصيف.

كما يحظى البنك بمكانة رائدة يف سوق التمويل متناهي الصغر ،حيث كان يف طليعة املؤسسات الداعمة ملبادرات
تعزيز الشمول املايل وتطوير املجتمعات وتمكني رواد األعمال ،فضال عن إسهاماته الناجحة يف دفع عجلة التنمية

االقتصادية بالبالد من خالل تقديم خدمات التمويل ملختلف الرشكات العاملة ىف أبرز القطاعات االقتصادية بالسوق املرصي.
وقد نجح البنك يف مواصلة تنمية أعماله وترسيخ مكانته يف السوق املرصي بفضل قدرته عىل التأقلم الرسيع مع التوجهات واألنماط السوقية املتغرية
وتلبية احتياجات العمالء عرب إطالق املنتجات والخدمات االبتكارية وتنمية باقة الحلول املرصفية املقدمة لعمالئه من الرشكات واألفراد .وخالل عام
 2018قام البنك بإطالق رشكة كايرو للتأجري التموييل  CLCيف إطار التكامل مع الخدمات واملنتجات واألنشطة الخاصة بمجموعة ائتمان الرشكات
والقروض املشرتكة وغريها من القطاعات التشغيلية ًبالبنك علما ً بأن الرشكة نجحت يف ترسيخ مكانتها وتعزيز ريادتها .و عالوة عىل ذلك يقوم بنك
القاهرة بتقديم خدماته يف أسواق الكوميسا من خالل بنك القاهرة الدويل أوغندا.
و من خالل شيكة تضم أكثر من  225فرعا ً و  870ماكينة رصاف ايل يف مرص و اإلمارات ,يقوم البنك بخدمة قاعدة عمالء ضخمة تربو عىل  3مليون
عميل و تضم العديد من الرشكات بأحجامها املختلفة ,و كذلك العمالء األفراد و أصحاب املالءة املالية املرتفعة ,من خالل تزويدهم بباقة من أفضل
الخدمات و املنتجات املرصفية .و يتبنى البنك حاليا ً اسرتاتيجية طموحة تهدف إىل ترسيخ مكانته كاملؤسسة املرصفية املفضلة للعمالء ,مستفيدا ً
من مكانته املرموقة و إرثه العريق يف السوق املرصي .وقد شهدت السنوات األخرية توسعات هائلة بباقة الخدمات املرصفية الرقمية و تحديث البنية
األساسية و األنظمة التشغيلية للبنك ,باإلضافة إىل مواءمة أهداف اإلطار العام للحوكمة مع أحدث املعايري الدولية يف قطاع الخدمات املرصفية ,و ذلك
سعيا ً لتعظيم القيمة لجميع األطراف ذات العالقة بما يف ذلك العمالء و املوظفني و املجتمعات املحيطة بالبنك.
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املؤسسات الراعية

الراعي املاسي
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املؤسسات الراعية

الراعي الشريك

الراعي االستراتيجي

الراعي الذهبي

الراعي الفضي

حتت رعاية معالي محافظ البنك املركزي املصري

األستاذ طارق حسن عامر
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الراعي الشريك
الشريك اإلستراتيجي

