جمعية رجال األعمال المصريين تشيد باالنطالقة الجديدة لبنك تنمية الصادرات نحو الرقمنة
ميرفت سلطان ٤٠ :مليار جنيه محفظة القروض والتسهيالت ونستهدف تحقيق مليار جنيه
ارباح خالل عامين
القطاع المصرفي المصري صلب واستطاع أن يحافظ على االقتصاد المصري وزيادة
الصادرات خالل أزمة كورونا
قالت الدكتورة ميرفت سلطان رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات ،إن التحول إلى االدوات
والمنتجات البنكية الرقمية من أهم محاور االستراتيجية الجديدة التي يعمل عليها البنك في أطار
توجه الدولة نحو الشمول المالي وبما يخدم الهدف األساسي لتنمية األعمال والصادرات
المصرية وذلك بالتوازي مع تنمية وتطوير رأس المال البشري ،وتغير الثقافة والصورة
الذهنية بالسوق باإلضافة إلى محور المسئولية المجتمعية.
واضافت خالل لقائها برئيس جمعية رجال األعمال المصريين المهندس على عيسى خالل
إجتماع لجنة البنوك والبورصات برئاسة األستاذ حسن حسين رئيس اللجنة ،أن بنك تنمية
الصادرات هو أول بنك في الشرق األوسط يستخدم بنية تحتية لتكنولوجيا IMPوالتي توفر
سهولة عمل التطبيقات بكفاءة وتقديم خدمة متميزة من خالل توصيل الخدمات المصرفية وغير
المالية لألفراد أو الشركات في أسرع وقت وجودة عالية ،وذلك في إطار محور تغير الثقافة
والصورة الذهنية عن بنك يعمل علي تنمية الصادرات إلي بنك مصرفي يقدم كافة المنتجات
البنكية لتنمية األعمال بهدف زيادة قاعدة العمالء وزيادة الصادرات المصرية.
واكدت أن تقديم الخدمة بشكل سريع ومنها استخراج الموافقات ساعدنا في مضاعفة عدد
عمالء البنوك  ٤مرات وتضاعف من  ٣٣ألف عميل إلى  ١٠٠ألف عميل العام الماضي،
مشيرة إلى ان البنك بصدد إطالق المنصة المرئية لتواصل المندوبين مع العمالء و سيتم طرح
هذه الخدمة خالل الفترة المقبلة.

واضافت أن محفظة القروض والتسهيالت ارتفعت من  ١١مليارات جنيه عام  ٢٠١٦الي نحو
 ٤٠مليار جنيه حالياً ،كما نستهدف صافي ربح مليار جنيه مقابل صافي ربح  ٣٦٠مليون جنيه
في الفتره السابقه ،مشيرة أن القطاع الزراعي في محفظة القروض يمثل نحو  8إلى  %9خالل
الفترة الراهنة.
وأشارت أن البنك لعب دورا ً رئيسيا ً في زيادة الصادرات حيث ألول مرة تسجل الصادرات
غير النفطية  ٣٣مليار دوالر ،باإلضافة إلى المشاركة في العديد من المبادرات التي اطلقها
الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته للبنك المركزي المصري بداية من أزمة كورونا ومنها
مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين والتي بلغت حصة البنك فيها النسبة األكبر من
بين  ٤بنوك مشاركة بقيمة  ٦مليار جنيه.
واضافت ،أن محفظة المسئولية المجتمعية للبنك زادت من  ٦إلى  7أضعاف عن السنوات
األخيرة حيث تم توجيهها لقطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما القطاعات المتعلقة بحياة ومعيشة
كافة العناصر البشرية المشاركة في التنمية وذلك من خالل مشروعات في مجاالت الرعاية
الصحية ومنح للتعليم الجامعي ودعم األبحاث العلمية.
وتابعت ،أن االنطالقة الجديدة واستراتيجية البنك تستهدف الحفاظ على هوية البنك المصرية
كخبراء في التصدير في مصر واالهتمام بالحوكمة ،وضمان المخاطر واألمن السيبراني
لتأمين حسابات العمالء والتميز والسرعة في تقديم المنتجات البنكية رقميا ً فضال عن التوسع
في تمويل االقتصاد األخضر والمشروعات البيئية والمتعلقة باستخدام الطاقة البديلة وذلك في
إطار خطة الدولة للحفاظ على البيئة وتقليل االنبعاثات ،واستضافتها لمؤتمر األمم المتحدة
للمناخ  ٢7COPبشرم الشيخ في نوفمبر المقبل.
وقالت إن القطاع المصرفي صلب واستطاع في أزمة كورونا أن يحافظ على االقتصاد
المصري وداعم رئيسي للدولة المصرية ،مضيفة كما أن الصادرات المصرية زادت نتيجة
مبادرات السيد الرئيس والبنك المركزي المصري والتي استفاد منها القطاع المصرفي
واالفراد.

كما أشارت إلى أن استراتيجية البنك تهتم في المقام األول بزيادة الصادرات والمساهمة بفاعلية
في تحقيق نمو الصادرات لنحو  ١٠٠مليار دوالر من خالل التعاون مع كافة الشركاء لتوسيع
قاعدة المستفيدين من القروض واستيراد الخامات ومستلزمات اإلنتاج ،الفتة إلى أن البنك لديه
رؤية لكل قطاع وعميل ،وتفهم لعمليات إعادة جدولة الديون وتوفير توقيتات للسداد بما يتماشى
مع التدفقات النقدية للعمالء.
ولفتت أن من بين الخدمات التي يقدمها بنك تنمية الصادرات ،ضمان الصادرات من خالل
الشركة المصرية لضمان الصادرات ،والتي تغطي مخاطر عدم السداد للمصدرين ،بجانب
شركة للتخصيم ،لتقديم خدمة خصم الفواتير فضال عن مجموعة مالية لتنمية األعمال في
مرحلتين ما قبل وما بعد الشحن بجانب الخدمات غير المالية ،مشيرة إلى عقد  ٥٠٠ورشة
عمل للراغبين في تعلم التصدير ومخاطبة الشباب بالجامعات واالهتمام بدعم رواد األعمال من
خالل المشاركة في مبادرة البنك المركزي المصري رواد النيل.
واضافت أنه يوجد شراكة استراتيجية للبنك مع  ٥بنوك لتأسيس شركة لتنمية الصادرات
ومساندة المصدرين على فتح أسواق جديدة وتقديم مساعدات فنية ،بهدف التعرف على
المصدرين والراغبين في تعلم التصدير والمشاركة في المعارض الدولية واالنتقال بهم من
المحلية الي العالمية ،بجانب التعاون مع مبادرة جسور التابعة لوزارة قطاع األعمال العام
والتي تهتم بزيادة الصادرات مع أفريقيا موضحا ً أن الشركة الجديدة سيبدأ نشاطها في النصف
الثاني من العام الجاري.
وأشاد المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال األعمال المصريين ،بمدي التطوير والتحديث
الذي شهده بنك تنمية الصادرات واسهاماته كبنك عام وتجاري يخدم كافة القطاعات ومنها
القطاع العائلي ،موجها التهنئة للدكتورة ميرفت سلطان الفتتاح المقر الجديد للبنك بمدينة
السادس من اكتوبر.
وأوضح حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال األعمال المصريين،
أهمية الخدمات التي يقدمها بنك تنمية الصادرات في المساعدة في تحقيق  ١٠٠مليار دوالر
صادرات ،ودعم توجه الدولة نحو الشمول المالي ورقمنة القطاع المصرفي ،مشيرا ً إلى أهمية
تنويع استثمارات البنك والمشاركة في ما يحدث من تطوير وطفرة في السوق المال المصري.

كما اشار المهندس مجد الدين المنزالوي عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الصناعة بجمعية
رجال األعمال المصريين ،إلى النتائج التي حققها البنك المصري لتنمية الصادرات خاصةً فيما
يتعلق بالتنمية البشرية وأثرها الواضح في السرعة والخدمة الجيدة وما يشهد البنك من تطوير
قوي جدا نحو التحول الرقمي في إطار اهتمام الدولة وتحركها نحو الشمول المالي والرقمنة.

