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 المقدمة  - 1

 لتزاماً تاماً بقيم الحوكمة الرشيدة كخيار أساسي لتوطيد إ الصناعية التنمية بنك يلتزم

مع أصحاب المصالح من خالل تبني أعلى معايير الحوكمة المؤسسية و الثقة 

 .مترسخة في أعمال البنك و توجهاته اإلستراتيجيةترجمتها إلى ممارسات ملموسة و 

 

 سائر في الحوكمة ممارسات بأفضل اإللتزام على الصناعية التنمية بنك يحرص 

ً  و ، البنك في الرئيسية األطراف بين العالقة تنظيم من عملياته  المساهمين خصوصا

 حقوقه و طرف كل مسئوليات تحدد حيث ، اإلدارة مجلس و للبنك التنفيذية اإلدارةو

 عتمادإ خالل من المساواة و ليةالمسئو و لةئالمسا و الشفافيه مبادئ تعزيز مع

 و محليا   بها المعمول الحوكمة معايير و قواعد من مستمدة للعمل نظم و سياسات

 .الدولية الحوكمة ممارسات أفضل من معها يتماشى

 

  كما يضع مجلس اإلدارة تطبيق الحوكمة على رأس أولويات المجلس من خالل

إقراره إطار الحوكمة لدى بنك التنمية الصناعية ، وتحديد لوائح العمل لكيفية قيام 

 قطاعالمجلس باألدوار الموكلة إليه ، و إشرافه على الهياكل و إطار الحوكمة ، فكل 

العمل بموجب قيم البنك التي يتم قياس و كل موظف في البنك يعد مسئوالً عن 

 بناًء عليها في ظل ممارسات الحوكمة الرشيدة.سلوكيات و ممارسات األعمال 

 

 تضبط التي األحكامو القواعدتزام باإلل إلى نظري الصناعية التنمية بنك فإن لذا و  

 نظام من يتجزأ ال جزءاً  و يعتبره ، به الوفاء يلزم مطلب بإعتباره البنوك حوكمة

 ليتماشى" الصناعية التنمية بنك" و يتم تحديث و تعديل أنظمة و إجراءات ، البنك

 ذات األمور من بالعديد يتعلق فيما للحوكمة المصري المركزي البنك تعليمات مع

 تشكيل و دارة و مجالس اإل العمومية الجمعية إنعقادعلى سبيل المثال  :   الصلة

 األطراف و اإلدارة مجلس بأعضاء الخاصة اإلفصاح قواعد و البنك إدارة مجلس

 .و اللجان المنبثقة منه اإلدارة مجلس إجتماعات محاضر إعداد و العالقة ذات

 

  ويستعرض هذا التقرير عمليات التطوير المستمر التي يتم إدخالها على آليات عمل

في اإلعتبار مجلس اإلدارة  و بروتوكوالت التقييم الذاتي ألداء المجلس مع األخذ 

 . يمصرفالتحديات و المخاطر و أحدث التطورات في القطاع ال
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 إطار الحوكمة في بنك التنمية الصناعية  - 2

 و دارة الفعالة إلالحوكمة الجيدة تسهل اتطبيق أن  بنك التنمية الصناعية ؤمني

 ل.على المدى الطويالبنك مما يحقق نجاح الريادة في مجال األعمال 

 

   يتفق مع  لمعايير الحوكمة الرشيدة بشكفي تطبيق بنك التنمية الصناعية يتفانى

سات الدولية الصادرة تبع أفضل الممارياللوائح والقوانين المحلية المعمول بها. كما 

المؤسسات الدولية على  الً فض ، ل بخصوص الرقابة المصرفيةعن لجنة باز

  .ىخرألا

 

  يشمل مفهوم الحوكمة مجموعة من العالقات بين إدارة البنك و مجلس اإلدارة و

كما يسهم تطبيق الحوكمة ، على سمعة البنك  ألخرى ، مما يؤثراأصحاب المصالح 

بكفاءة عالية و  و اإلدارية تحفيز كافة الموظفين بالبنك بإدارة المهام التشغيليةفي 

 زيادة حصته في السوق المصرفي.يؤدي إلى نمو البنك و بدوره الذي 

 

  ً يتم فصل أدوار لتعليمات الحوكمة الصادرة عن البنك المركزي المصري  وفقا

دارة إل، حيث يتولى مجلس ا التنفيذيةدارة اإلرة عن مهام داإلليات مجلس ائوومس

على الموافقة  لالستراتيجي من خإلالمجموعة ويقدم التوجيه اشراف العام على إلا

المتطلبات إتباع و تنفيذ لضمان وذلك  ستراتيجيةإلهداف األوالسياسات وا المبادرات

 .بالمعايير الدولية اإللتزام وذلك للوصول إلى القانونية والتنظيمية 

 

  ً الحوكمة ، قام مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية بإعتماد هيكل  لتعليمات تطبيقا

بين المهام من خالل إرساء نظام الفصل ي يعكس مبدأ الشفافيه و المسائلة وتنظيم

فعال من الضوابط بما يضمن اإلشراف المستمر و الرقابة الفعالة على مختلف 

مراقبة األداء ة لتقييم ودالمستويات الوظيفية ، عالوة على ذلك تم إعتماد سياسة جدي

 مما قد يسهم في بذل العناية و الكفاءة العالية في تنفيذ لكافة المستويات الوظيفية

 العمليات المصرفية بكافة أنواعها.

 

 عن  يهدف تقرير الحوكمة السنوي لبنك التنمية الصناعية إلى اإلفصاح  بكل شفافيه

تطبيق مبادئ و تعليمات الحوكمة الصادرة عن البنك المركزي مدى إلتزام البنك ب

و و أيضاً ممارسات الحوكمة المتبعة داخل البنك بما يعكس مبادئ و قيم  2011عام 

 المتبعة داخل البنك. سياسات العمل
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 إنجازات بنك التنمية الصناعية لتعزيز الحوكمة - 3

 تعزيز ممارسات الحوكمة  3.1

تم تطوير    2011ادرة من البنك المركزي في أغسطس ستناداً إلى تعليمات الحوكمة الصإ

 اإلطار المؤسسي لبنك التنمية الصناعية في ما يلي: 

لتقييم ذاتي على مستوى المجلس و لجانه و على مستوى كل عضو من نموذج تصميم  -

األعضاء كوحدة واحدة ، و تمت مناقشة النموذج بواسطة  لجنة الحوكمة على أن يتم 

 .2020إعتماده في بداية عام 

 -ركز التقييم على بعض النقاط منها: -

 التخطيط اإلستراتيجي لألداء. (1

 تنظيم مجلس اإلدارة. (2

 لجان المجلس. (3

 رقابة مجلس اإلدارة على المخاطر. (4

أقرت لجنة الحوكمة على أهمية التقرير لضمان التحسين المستمر ألداء المجلس  -

 كفاءة المجلس. فعر ووإستقالليته 

تصميم و إستيفاء بيانات نموذج اإلفصاح لمراقبي الحسابات ببنك التنمية الصناعية وفقاً  -

 المتبعة.للتعليمات الرقابية 

 إدارة األلتزام 3.2

 في الحفاظ  اً مساعدالً يعتبر عام بنك التنمية الصناعية قوية لدى لتزام إفر وظيفة اإن تو

يف كالت ويساهم في تخفيض  للبنكعلى إطار تنظيمي قوي يحمي السمعة الجيدة 

 ال.عماأل

 

  تزام، إلللوظيفة ادارة الفعالة إلعلى ا بنك التنمية الصناعية تزام لدى إللستراتيجية اإترتكز

مما ، الرقابية تماشى مع جميع المتطلبات والتعليمات ت أن جميع األعمالوذلك للتأكد من 

و صداقيته و على مصالح المساهمين والمودعين فظة على سمعة البنك وميؤدي إلى المحا

 توفير الحماية من العقوبات.واصحاب المصالح 

 

  اإللتزام ، و بوجه  عدمدرء مخاطر  الصناعية فيتسهم إدارة اإللتزام ببنك التنمية كما

و مخاطر السمعه و مخاطر العقوبات المالية، و توطيد العالقة  التشغيلية خاص المخاطر

الجرائم و بوجه خاص  مواجهة مع الجهات الرقابية و إيجاد اآلليات و األطر التي تكفل

مسئولياتها عن مكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب و المحافظة على القيم والممارسات 

 داخل البنك.المهنية 
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 .البرامج التدريبية والتوعية باإللتزام من أجل حوكمة فعالة 

 للضوابط الرقابية للبنوك الصادت ً ورد  مارة من وحدة مكافحة غسل األموال وطبيقا

أعدت إدارة اإللتزام ببنك التنمية الصناعية ، خالل عام التوصيات المحلية و العالمية ،ب

غسل  تدريبية لإلدارات و الفروع لتوعية جميع موظفي البنك بمخاطربرامج ، 2019

األنشطة جاه نظام اإلبالغ عن المعامالت والمسؤليات تاألموال و تمويل اإلرهاب و

المشبوهه. وقد تمت مالحظة زيادة عدد اإلستفسارات الواردة بخصوص عمليات و 

هو ما يشكل نتيجة تمويل اإلرهاب من مختلف الفروع وإجراءات مكافحة غسل األموال و 

 إيجابية لعمليات التوعية و التدريب المقدمة.

اإلنترنت  إلعدادها بصفة دورية يقوم فريق اإللتزام حاليا بتصميم طرق حديثة للتدريب عن طريق 

لإلدارات و الفروع ، و ذلك للتأكد بإلمام موظفي البنك باألساليب الحديثة لغسل األموال و تمويل 

و اإلطالع على المعوقات و اآلليات الحديثة لطرق مكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب اإلرهاب 

وظائف الموظفين المستهدفين و مستوى الخبرة  على أن يكون ذلك وفقا لجداول محددة إعتماداً على

.و بالتنسيق مع إدارة التدريب ، و ما إلى ذلك وطبيعة متطلبات العمل  

 

 مكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب

  تم إعادة تشكيل منهجية األسلوب المرتكز على المخاطر  لمكافحة  2019خالل عام ،

العمالء  حسابات المراقبة علىمن أجل رفع كفاءة   غسل األموال و تمويل اإلرهاب 

 وتحديد األطراف المرتبطة و مواكبة التطورات الجديدة و ذلك من خالل:

  
 تعزيز كفاءة اإلبالغ عن المعامالت المشبوهة. -

 - تعزيز أدوات  المراقبة والرصد.

  - إتباع معايير الرقابة المحلية والدولية لمكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب.

 

  متابعة العمليات غير العادية النظام اآللي الخاص برصد و تحديثتم ،  2019منذ بداية عام

تحقق و الكشف عن في مجال اللدى البنك ك لتعزيز قدرات فريق العمل ذلو و المشبوهه 

 .الجرائم المالية سواء العمليات الخاصة بالموظفين أو العمالء 

 

 في تطبيق مبادئ " إعرف عميلك" ، و ذلك من يعمل البنك حاليا على تعزيز قدراته و

ديد المستفيد الحقيقي اً بتحأيضنات العمالء على النظام البنكي وخالل التأكد من جودة بيا

ودة معلومات " إعرف عميلك" ذلك إسهاماً في تعزيز ج، واألطراف ذات الصلة للحساب و

 ء و تعزيز المتابعة آلياٌ.للعمال
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  ه عن وهمشروعة أو مشباإلنخراط في أي أعمال غيركما يتجنب بنك التنمية الصناعية

 طريق تطبيق العديد من األدوات الهامة ومن أهمها مايلي:

 جنسيات دول يحظر التعامل معها. لحامليفتح حسابات  عدم 

 فتح  عدم" Payable through account"  خدمة حسابات الدفع المراسلة هي و. 

  مراجعة عمليات التمويل التجاري سواء تحويالت ، مستندات تحصيل أو إعتمادات

 مستندية.

 .تنفيذ تعليمات البنوك المراسة بخصوص طرق الدفع 

 .2019سياسة غسل األموال و تمويل اإلرهاب عام تم تحديث و إعتماد ،  عالوة على ذلك

 مجموعة المخاطر  3.3

 حماية و أمن المعلومات 

  يلتزم بنك التنمية الصناعية بحماية معلومات العمالء و الحفاظ على سرية البيانات الخاصة

بحماية و رصد بهم ، كما يتوفر لدى البنك إدارة أمن المعلومات و التي تقوم بدورها 

 التهديدات المحتملة للبنك.

 

  لتي تهدف إصدار " سياسة المكتب الخالي والشاشة اآلمنه" و ا،  2019خالل عام و قد تم

مال األعوالتى يتم فيها تداول بيانات امن جميع جوانب العمل بدورها إلى ضمان توفير آ

 وثناء أالخاصة بالبنك وذلك لحمايتها من الوصول غير المصرح به أو الفقدان أو التلف 

 .خارج مواعيد العمل الرسمية أو فى حال تركها بدون مراقبة

 

 ة المعلوماتية" ، مباإلضافة إلى ذلك ، فقد تم إصدار " سياسة الرقابة على سجالت األنظ

لضمان إنشاء آلية لرقابة وإدارة سجالت أمن المعلومات بطريقة مركزية على نظام مستقل 

و حمايتها من التالعب أو الدخول غير المصرح  ببنك التنمية الصناعيةة المعلوماتية لألنظم

ة اإللتزام به على سجالت األحداث ، باإلضافة إلى تطبيق المعايير األمنية الدولية مع مراعا

 بتعليمات و ضوابط و معايير البنك المركزي المصري.

 

 زيارات الفروع   

  قامت إدارة مخاطر التشغيل بدءاً بعمل زيارات ميدانية لفروع مصرفنا و ذلك لتفقد بيئة

راءات و نظم عمل قطاع الفروع العمل و فاعلية تطبيق القواعد الرقابية المقررة داخل إج

زيارة ستة فروع عمل على التخفيف من حدة المخاطر وتمت الرقابة و الذلك إلحكام ، و

 .2020على أن يتم إستكمال الزيارات لباقي الفروع خالل عام  2019خالل 
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 و اإلفصاح عن القوائم المالية  IFRS9تطبيق معيار 

  قد تم اإللتزام بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المنعقد ف،  2019إعتباراً من بداية عام

 حيث تم،  IFRS9بخصوص إعداد القوائم المالية وفقا لمعيار  2018يناير  17بتاريخ 

 IFRS9. وفقا للمعيار  و إعتمادها 2019القوائم المالية لعام إعداد 

 

  فبراير  26الصادرة عن البنك المركزي في تم إتباع التعليمات النهائية إلعداد القوائم المالية

التحقق من سالمة و صالحية و فاعلية النماذج المستخدمة في حساب تم حيث  2019

، اإلستعانة بمكتب أحمد فرغلي " إيجاك"الخسائر اإلئتمانية المتوقعة و ذلك من خالل  

ً  ئج النتا دقةوبهدف تقييم فاعلية النماذج  بعد إستيفاء موافقة البنك المركزي، لتعليمات  وفقا

 البنك المركزي المصري.

 

  متابعة تنفيذ تعليمات المعيار بصورة دورية و منتظمة ، و تذليل ما قد يواجه التطبيق يتم

عن طريق مجلس اإلدارة سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة عن  من معوقات

 اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة.طريق 

 

 التقييم الذاتي للمخاطر 

  بتطبيق  2019بدأت إدارة مخاطر التشغيل تحت إشراف مجموعة المخاطر ، خالل عام ،

على مستوى كافة قطاعات   (RCSA)منظومة التقييم الذاتي للمخاطر و الضوابط الرقابية 

 و فروع البنك.

 

 اتي للمخاطر و الضوابط الرقابية ذتعتبر منظومة التقييم ال(RCSA)   أداة داعمة لعمل

نة و المتبقية وفقاً المنظومة الرقابية داخل البنك من خالل تقييم و تحديد المخاطر الكام

 المتبعة من إدارة مخاطر التشغيل.للمنهجية 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 8 2019تقرير الحوكمة لعام 

 

 مجلس اإلدارة - 4

  في إطار تنظيم األمور التي تتعلق بمجلس اإلدارة ) المجلس ( و المهام و اإللتزامات التي

إليه، إعتبر النظام األساسي للبنك مجلس اإلدارة السلطة التي تتمتع بجميع توكل 

 الصالحيات الالزمة للقيام بأعمال البنك.

 

  وافق البنك المركزي على إنضمام السيدة األستاذة/ دينا أندريا جورج  2019خالل عام ،

كأعضاء مجلس  مجلس اإلدارة خياط و السيد األستاذ/ عبد الحليم محمد إبراهيم عمر إلى

 إدارة غير تنفيذين من ذوي الخبرة.

 

 مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية من سبعة أعضاء ، كما يتبنى بنك التنمية  يتشكل

الصناعية سياسة متماشية مع أفضل الممارسات الدولية للحوكمة و منبثقة عن التشريعات 

ً بدمج العنصر النسائي في كافة  و ذلك المعمول بها في مصر في هذا الجانب إهتماما

 .رةاألعمال بما في ذلك مجلس اإلدا

 

 مهام مجلس اإلدارة  2.4

وينبغي أن يقوم  مطلق عن اإلشراف على إدارة البنك بوجه عام يكون مجلس اإلدارة مسئوال بشكل

 المجلس بالوظائف التالية لتدعيم نظام الحوكمة بالبنك و ضمان فاعليته: 

 التوجيهات اإلستراتيجية و األهداف الرئيسية للبنك و اإلشراف على تنفيذها و التأكد  وضع

 من نشرها بين العاملين بالبنك.

 

 .إعتماد الهيكل التنظيمي و تحديد هيكل الصالحيات و المسئوليات بالبنك 

 

 .إختيار كبار التنفيذين من أعضاء اإلدارة العليا بالبنك و اإلشراف عليهم 

 

  باإلدارة العليا و إدارة المراجعة الداخلية بالبنك لمراجعة و مناقشة ً اإلجتماع دوريا

 السياسات المعمول بها.

 

  الرقابة و اإلشراف على أعمال البنك مع مراعاة أال تضم مهام المجلس ممارسة األعمال

 التنفيذية حيث يكون ذلك من إختصاص اإلدارة العليا.

 

 محتمل في مصالح إدارة البنك و أعضاء مجلس اإلدارة و  رقابة و إدارة أي تعارض

 المساهمين.
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  و اإلشراف على تنفيذها في إطار أحكام إعتماد ً سياسات اإلفصاح و مراجعتها دوريا

 القانون و المعايير الدولية.

 

 حوكمة و الرقابة الداخلية التقييم الدوري المستمر لكفاءة و فاعلية سياسات و ممارسات ال

 .نكبالب

 

  نشر ثقافة الحوكمة بالبنك و تشجيع جميع العاملين و اإلدارة العليا على تطبيق ممارسات

 الحوكمة.

 

  اإلدارك و الفهم الواعي للبيئة الرقابية و القانونية التي تحيط بالبنك مع اإللتزام بالقوانين و

الجهة  الرقابية و ضرورة إستمرار الحوار بين أعضاء المجلس و اللوائح والضوابط

 الرقابية بما يحقق التفاهم المتبادل لوجهات النظر بغية تحقيق السالمة المالية للبنك.

 

 الوقت المالئم و الجهود المناسبة من كل األعضاء لحسن إنجاز المجلس لمهامه. تخصيص 

 

  الموافقة و التصديق على اإلستراتيجيات و السياسات الخاصة بإدارة البنك للمخاطر و

تقييمها، و كذلك الفهم الواعي للمخاطر التي يتعرض لها البنك و  دورياً وإعادةمراجعتها 

وضع حدود مقبولة لها و التأكد من إتخاذ اإلدارة الخطوات الالزمة لتعريف و قياس و 

 متابعة و مراقبة المخاطر وفقاً للسياسات واإلستراتيجيات الموضوعة .

 

 ة تكنولوجيا المعلومات ومراجعتها دورياً إعتماد المجلس للسياسات الخاصة بأسس إدا

 وبالتحديد فيما يتعلق بتأمين سالمة و سرية المعلومات بالبنك.

 

  بما ً إعتماد السياسات الخاصة بالمرتبات و المكافآت و مراجعتها و إعادة تقييمها دوريا

 .البنك يتعرض لها يتسق مع مستوى المخاطر التي

 

  تقل عن ثمان مرات خالل العام ، و ذلك بناء على دعوة اإلجتماع بصفة دورية منتظمة ال

 رئيس المجلس ، أو كلما رأى رئيس المجلس مبرراً لذلك .

 

 

 

 

 



 
 

 10 2019تقرير الحوكمة لعام 

 

 تشكيل مجلس اإلدارة 1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفة العضوية بدءتاريخ  المهام اإلسم

 رئيس مجلس اإلدارة و العضو المنتدب أ/ ماجد فهمي عطيه

 رئيس اللجنة التنفيذية

 تنفيذي و مستقلعضو  2/4/2016

 عضو مجلس إدارة أ/ حمدي محمد إسماعيل عزام

 نائب رئيس مجلس اإلدارة

 عضو اللجنة التنفيذية

 عضو لجنة المخاطر

25/9/2011 

8/12/2016 

 عضو تنفيذي و مستقل

 د/ عادل مبروك محمد غيطاس

 

 عضو مجلس إدارة

 رئيس لجنة المراجعة 

 رئيس لجنة الحوكمة و الترشيحات

 لجنة المخاطرعضو 

 عضو غير تنفيذي و مستقل 25/9/2014

 

 د/ ياسر حسين عاصم فوزي

 عضو مجلس إدارة

 كافآتمرئيس لجنة المرتبات و ال

 عضو لجنة المراجعة *  

 عضو لجنة الحوكمة و الترشيحات

20/12/2016 

 
 2019كتوبر أ 29حتى 

 عضو غير تنفيذي و مستقل

 إدارةعضو مجلس  أ/ إيمان توفيق إسماعيل

 رئيس لجنة المخاطر

 عضو لجنة المراجعة *

 كافآتمعضو لجنة المرتبات و ال

25/9/2017 

 
 2019كتوبر أ 29حتى 

 عضو غير تنفيذي و مستقل

 عضو مجلس إدارة أ/ دينا أندريا جورج خياط

 عضو لجنة المراجعة 

 عضو لجنة المخاطر

 كافآتمعضو لجنة المرتبات و ال

 و مستقل عضو غير تنفيذي 16/4/2019

أ/ عبد الحليم محمد إبراهيم 

 عمر

 عضو مجلس إدارة

 عضو لجنة المراجعة 

 عضو لجنة المخاطر

 عضو لجنة الحوكمة و الترشيحات

 عضو غير تنفيذي و مستقل 19/5/2019
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I. رئيس مجلس اإلدارة 

  من مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة قيادة بنك التنمية الصناعية لتحقيق أهدافه

اإلستراتيجية والعائد المناسب للمساهمين، كما ويتولى قيادة المجلس واإلشراف 

على دوره بشكل كامل واعتماد جداول أعمال اجتماعات المجلس هذا باإلضافة 

والمبادرات اإلستراتيجية  إلى مناقشة أعضاء المجلس بالتوصيات والتحسينات

والموازنات التقديرية والفرص اإلستثمارية المتاحة والتأكد من قيام المجلس 

بالمهام المنوطة به، إضافة إلى مناقشة أمور البنك العامة بشكل دوري مع أعضاء 

المجلس والتحقق من وجود آلية لتقييم مستوى أداء األعضاء باإلضافة إلى التواصل 

بعض مهامه إلى األعضاء أو اللجان يوكل ن. ولرئيس المجلس أن مع المساهمي

مراقبة مستوى أداء البنك بشكل عام دوريا بحسب ما يراه مناسبًا. كما يقوم ايضا 

 اللجان المرفوعة له و من مهامه . تقاريرمن خالل 

  الموافقة على اإلستثمارات والتسهيالت اإلئتمانية والنفقات في حدود السلطة

 ة له من قبل المجلس.المفوض

 دارة التنفيذيةإلا  شراف على تنفيذ المبادرات الرئيسية داخل البنك بالتنسيق مع اإل. 

  تزويد المجلس ولجان المجلس بالتقارير المطلوبة واإلفصاح عنها في الوقت المناسب

 لمراجعتها والموافقة عليها.

   البنك المختلفة.إبالغ المجلس من خالل تقارير دورية عن أداء و أنشطة 

 التنمية بنك واستراتيجية لألهداف وفقا المجلس قرارات تنفيذ على اإلشراف 

 .الصناعية

 يتمكن لكي وكاملة دقيقة معلومات المناسب الوقت في يتلقى المجلس أن من التحقق 

 .المشورة وتقديم الفعالة الرقابة وتحقيق السليمة القرارات اتخاذ من

  عن نيابة الوثائق من وغيرها والعقود والتقارير المراسالت على التصديق/ التوقيع 

 الصناعية التنمية بنك

 قبل من له المفوضة السلطة حدود في واإلستثمارات المبادرات تنفيذ على اإلشراف 

 .المجلس
 

II. نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 رئيس مجلس اإلدارة في حال  بإداء مهام ةيقوم نائب رئيس مجلس اإلدار

وثيق مع رئيس المجلس في وضع وتنفيذ استراتيجيات  غيابه والعمل بشكل 

 .أهداف البنك وكذلك تنفيذ المسؤوليات األخرى المفوضة من قبل الرئيس
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III. أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذين 

  العمل بنشاط على توفير معلومات أنشطة المجلس على النحو المنصوص عليه في

  .واجبات مجلس اإلدارةو لياتمسؤ

  مراجعة مدى مصداقية وعدالة البيانات المالية والتحقق من أن الضوابط ونظم إدارة

 .المخاطر سليمة وفعالة

 أن يكون له دور ريادي في تطوير سياسات الحوكمة واإلمتثال لها. 

  مساعدة المجلس بشكل فعال بشأن تطبيق ما ورد في تقارير مراجعي الحسابات

 .الخارجيين

  /رئيس مجلس اإلدارة القيام بمسؤوليات إضافية التي قد يكلف بها من قبل المجلس.  

   لية جماعية عن قرارات المجلس وإجراءاتهمسؤ لمسؤأن يكون.  

 المخاطر و لجنة لجنة  و المراجعةنة المشاركة في اللجان المختلفة بما في ذلك لج

 .المكافآت و لجنة الترشيحات و الحوكمة

IV.  أمين سر المجلس 

  يضمن أمين سر  2017يتولى أمانة سر المجلس األستاذ/ فتحي عبد هللا منذ عام ،

المجلس تدفق المعلومات و يحقق التواصل بين أعضاء مجلس اإلدارة ، كما يتولى 

في كافة األمور مسئولية مساعدة الرئيس بالتنسيق مع إدارة اإللتزام و الحوكمة 

 و لجميع األعضاء في أداء مهامهم. المتعلقة بالحوكمة و تقديم المساعدة له

 

  على مايلي:  جلسمأمين سر ال إلىتشمل الواجبات و المهام الرئيسية المسندة 

  األجندة( و  لسةالجاإلعداد إلجتماعات المجلس و الموضوعات التي تطرح في (

تحضير المعلومات و التفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات و إرسالها إلى أعضاء 

 كافي قبل اإلجتماع.وقت بجلس مال

 .متابعة تنفيذ قرارات المجلس في إطار اآللية الموضوعة لذلك 

  حفظ و توثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس و الموضوعات المعروضة عليه ، مع

 التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في وقت مناسب.

 نك لعرض نتائج أعمالها على التنسيق مع مدير إدارة اإللتزام و كذلك كافة إدارات الب

 المجلس.

  التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل اإلتصال الفعال بين تلك اللجان و مجلس

 اإلدارة. 

 كمة و الترشيحات في إطار إتاحة ما يلزم من معلومات لمساندة التنسيق مع لجنة الحو

 رئيس المجلس في عملية تقييم األعضاء و اللجان.

  يكون أعضاء المجلس على علم بأهم ما قد يستحدث من مسئوليات العمل على أن

إشرافية أو قانونية نتيجة حدوث تطورات في عمليات و أنشطة البنك أو في اإلطار 

القانوني الخاضع له، و ذلك في حدود مسئولياته و دون تعارض مع دور اإلدارات 

 المعنية بهذه الموضوعات.
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V. ةاللجان المنبثقة من مجلس اإلدار 

  تدعم لجان مجلس اإلدارة كافة مهام المجلس بحيث يتم تحديد مهام كل لجنة و تفويض

الصالحيات الخاصة بها من قبل مجلس اإلدارة ، يتم تشكيل اللجان بأغلبية األعضاء 

وفقا لتعليمات  غير التنفيذين لمجلس اإلدارة من ذوي الخبرات المطلوبة لكل لجنة

 . الحوكمة 

  لجنة المراجعة 

 تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء غير تنفيذين. 

  ، من أهم وظائف لجنة المراجعة متابعة أعمال المراجعة الداخلية بالبنك

 قطاعيقوم رئيس يخص سالمة الرقابة الداخلية ، و و تحديداً فيما

من المراجعة الداخلية بالبنك برفع التقارير مباشرة إلى لجنة المراجعة و 

ذلك إضافة ومجلس اإلدارة خالل لجنة المراجعة يتم رفع التقارير إلى 

من الالئحة التنفيذية  27إلى وظائف لجنة المراجعة كما ورد بالمادة 

 .2003لسنة  88للقانون رقم 

 مدير إدارة اإللتزام و  نائب رئيس مجلس اإلدارة و يتم دعوة كل من

اع الشئون المالية و الموازنة و رئيس قط رئيس قطاع المراجعة الداخلية

 و مراقبي الحسابات للبنك.

  2019م اإجتماعات خالل عسبعة اللجنة  عقدتو قد. 

 لجنة المخاطر 

  وفقا و عضو تنفيذى أعضاء غير تنفيذين  ثالثتتكون اللجنة من

  .رئيس قطاع المخاطر بالبنكلتعليمات الحوكمة المتبعة ، و يتم دعوة  

 بأي مخاطر يتعلق فيما اإلدارة لمجلس المشورة و اإلشراف اللجنة تقدم 

 استراتيجية توجيهه في تنظر أنها كما الصناعية التنمية ببنك محتملة

 قبول تحديد ذلك في بما توجيهها على تساعد و المستقبلية المخاطر

 .البنك في للمخاطر التوعية ثقافة تعزيز عن فضال ، والتحمل المخاطر

  2019اللجنة خمسة إجتماعات خالل عام   عقدتو قد. 

 لجنة الحوكمة و الترشيحات 

و  تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء غير تنفيذين وفقا لتعليمات الحوكمة المتبعة ،

 يقع على عاتق اللجنة مسئولية مايلي:

 .التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالبنك 

  المعتمدة من مجلس إقتراح ماهو مالئم من تغييرات على سياسة الحوكمة

 اإلدارة.

 .إعداد تقرير حوكمة للبنك ككل بصفة دورية 
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  مراجعة التقرير السنوي للبنك و باألخص فيما يتعلق ببنود اإلفصاح و

 غيرها من البنود التي تخص الحوكمة.

  دراسة مالحظات تفتيش البنك المركزي المصري على الحوكمة و أخذها

 في اإلعتبار.

 ير الخاصة بتقييم أداء المجلس.حفظ و توثيق التقار 

 2019اللجنة ثالث إجتماعات خالل عام   و قد عقدت. 

 

  لجنة المرتبات و المكافآت 

 

 .تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء غير تنفيذين وفقا لتعليمات الحوكمة المتبعة 

  دارة التنفيذية إلمراجعة إطار عمل مكافآت ا يقع على عاتق اللجنة مسئولية

حة العامة لمكافآت وامتيازات المجلس الئوضع الدارة. وإلومجلس ا

والرئيس التنفيذي وكبار الموظفين التنفيذيين المرتكزة على أساس تحقيق 

ضافة إلى مراجعة إلستراتيجية ذات المدى الطويل. هذا باإلأهداف البنك ا

خرى لموظفي البنك أليازات الوظيفية امتالرواتب واإلو إختالف  تدرج

 . عتمادهاإلدارة اإلوصياتها بهذا الشأن إلى مجلس وتقديم ت

 

  2019عقدت اللجنة إجتماع واحد خالل عام انو قد 

 الهيكل التنظيمي للبنك  - 5

  بما يتماشى يحرص مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية على تحديث الهيكل التنظيمي للبنك

أفضل الممارسات الدولية و تعزيز الرقابة الداخلية في مختلف ومع متطلبات الحوكمة 

المستويات اإلدارية و كذلك من أجل تلبية المتطلبات اإلشرافية و ليغطي إحتياجات و 

إستراتيجية البنك في زيادة حصته من السوق المصرفي و تطوير الخدمات المالية و 

 المصرفية. 

 

  التغييرات و التحسينات على مجال األعمال و ، تم تطبيق العديد من  2019خالل عام

إستقطاب تم  و خالل العامأيضا على هيكل األجور الثابتة و المتغيرة لكافة العاملين بالبنك . 

و تكنولوجيا  اإلدارات الرقابيةن مالعديد من الكوادر في السوق المصرفي في العديد 

ة من الخبرات المختلفة في السوق المعلومات و أيضاً العمليات المصرفية وذلك لإلستفاد

المصرفي و تطبيق أفضل الممارسات اإلدارية و العملية في مختلف اإلدارات بالبنك  من 

أجل تحسين أداء العمليات المصرفية مما يؤدي إلى تحقيق رؤية البنك في التوسع داخل 

 السوق المحلي.
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 نظام الرقابة الداخلية   - 6

راجعين مللحوكمة بالبنك ، يحتاج مجلس اإلدارة إلى تعاون و مساندة اللضمان تحقيق نظام فعال 

و و كذلك وظائف الرقابة الداخلية بالبنك )المخاطر و المراجعة الداخلية الداخليين و الخارجيين 

كل من المجلس و اإلدارة العليا إستخدام نتائج أعمال هذه اإلدارات و مالحظات  يتفهم( ، و األلتزام

 المراجعيين الخارجيين بالبنك. و تقارير

مع ، تم تشكيل لجنة الرقابة الداخلية برئاسة رئيس مجموعة المخاطر بالتعاون  2019خالل عام 

 -تتمثل إختصاصتها فيما يلي : كافة اإلدارات الرقابة بالبنك

 .التحقق من كفاءة إدارة أنشطة و عمليات البنك 

  البنك و إلتزامها بالقوانين و التعليمات الرقابية التحقق من مدى توافق أنشطة و عمليات

 الواجب إتباعها ، و مدى إتساقها مع السياسات و اإلجراءات و اللوائح الداخلية بالبنك.

  التحقق من كفاءة وظيفة إدارة المخاطر و إتباع اإلجراءات المناسبة للسيطرة على المخاطر

 و الحد منها.

 لداخلية بالفروع و قطاعات البنك.التحقق من مدى فاعلية الرقابة ا 

 بتطوير نظام الرقابة الداخلية. إعتماد الخطط األساسية  المتعلقة 

  التحقق من إلتزام كافة العاملين بكل من إجراءات البنك للرقابة الداخلية و التعليمات

 الصادرة من البنك المركزي المصري. 

 

 المراجعة الداخلية 
  ها إلى مجلس اإلدارة من خالل رمستقلة ترفع تقاري ةداخلي مراجعة قطاعيمتلك البنك

 ذلك بشكل دوري. و المراجعةلجنة 

 

 من قبل فريق عمل كفء يتمتع بالمهارات والتدريب الكافي  ةالداخلي المراجعة قطاعدار ي

بصالحيات الوصول  ةالداخلي المراجعةويتمتع موظفو  ، للقيام بدوره بالشكل المناسب

إلى كل أنشطة البنك والمستندات والتقارير الالزمة إلتمام عملهم، وال يمارس أي من 

 . عمال مرتبطة بالنشاط اليومي العادي للبنكأأي  المراجعة الداخليةفريق 

 

  معتمدة من لجنة  مراجعةمهامها من خالل خطة  ةالداخلي المراجعةوتمارس إدارة

وتتضمن هذه الخطة على مراجعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية  ةبصورة سنوي المراجعة

 .في البنك و القطاعاتلمختلف الفروع 
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  المخاطر 
 جميع لدى المخاطر أنواع لكافة ومراقبة رصد عمليات بإجراء مستمر وبشكل البنك يقوم 

 بشأن تقارير وإصدار المخاطر وإدارة وقياس وتقييم لتحديد البنك وفروع قطاعات

 يقع على عاتق ، أمامه المتاحة والفرص البنك أهداف تحقيق تعوق قد التي المخاطر

 التي المخاطر جميعالمسئولية عن  المطاف نهاية في التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس

 الملزمة المخاطر بين التوازن تحقيق إلى دائما يسعيان فهم ولذلك ، البنك يتحملها

 . اإليرادات وتحقيق للعمليات

 

 هذا في المؤهلين المهنيين من عددا المجلس عين فقد األهداف هذه تحقيق أجل ومن 

 المختلفة، المصرفية األنشطة تحكم التي واإلجراءات السياسات جميع داواعتم المجال

 وحدد اللجان بتشكيل وقام ، منظمة عمل وأطر للمخاطر سقوف بوضع أيًضا قام كما

   .وصالحياتها مسؤولياتها

 

 

 عالية درجة على فريق إلى المخاطر مجموعةب العمل آليات توكيل تم اإلطار هذا وفي 

 . مختلفة إدارية لجان خالل من الرقابة إطار تنفيذ ويتم ، والكفاءة الخبرة من

 

  المخاطر مسئولة عن صياغة إستراتيجية إدارة المخاطر و مراجعتها  مجموعةو تعتبر

وتحديد السياسات إلدارة المخاطر ، و تحديد مخاطر العمليات و اإلئتمان و السوق و 

 كذلك مراجعة و رصد حاالت الغش و الخسائر التشغيلية التي قد يعرض لها البنك.

 

 

 اإللتزام  
  اإللتزام في البنك هي مساعدة مجلس اإلدارة واإلدارة  إلدارةإن المسؤولية الرئيسية

التنفيذية على إدارة مخاطر اإللتزام بكفاءة لحماية البنك من تكبد أية خسائر قد تحدث 

 بسبب الفشل في اإللتزام بالقوانين. 

 

  وتشمل مخاطر اإللتزام المخاطر القانونية / التشريعية إضافة إلى الخسائر المادية

كما تساعد إدارة اإللتزام أيضا كل من مجلس اإلدارة وإدارة البنك  ، عةومخاطر السم

التنفيذية على تحسين إجراءات الرقابة الداخلية التي تحد من مخاطر اإللتزام ومخاطر 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب، إضافة إلى أنها تقوم بدور المنسق ما بين البنك 

 .على أية مستجدات في القوانين واألنظمة االعلي والجهات الرقابية وإطالع اإلدارة

 

  تتمتع إدارة اإللتزام باإلستقاللية الكاملة في مباشرة و متابعة أعمالها بما يمكن مسئول

اإللتزام من اإلتصال المباشر مع لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس اإلدارة و حضور 

 .الوظيفية بالبنك إجتماعاتها و كذلك التواصل مع كافة المستويات اإلدارية و
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  تم إعداد سجل التعليمات الرقابية  2019خالل عام ،Obligation Register   و ذلك

ليمات الرقابية التعلقطاعات و تطبيق جميع القوانين والعاملين بكافة ا إلمامللتأكد من 

 .2020يكون متاح لإلستخدام في بداية عام أن على ،  الخاصة بكل قطاع

 

 

  قامت إدارة اإللتزام بمتابعة تطبيق التعليمات الرقابية الصادرة من  ، 2019خالل عام

 البنك المركزي في كافة العمليات المصرفية.

 

  يتم مراجعة المنتجات الجديدة للبنك بما تشملها من شروط و ضوابط للتأكد من عدم

 تعارضها مع أي من القوانين أو التعليمات الرقابية للبنك المركزي.

 

  كافة مقدمي الخدمات في مختلف ، تم مراجعة كافة العقود المبرمة مع  2019خالل عام

المجاالت سواء تكنولوجيا المعلومات أو عقود الصيانة من منظور اإللتزام وذلك 

 باإلشتراك مع اإلدارة القانونية و إدارة مخاطر التشغيل و إدارة سياسات و نظم العمل.

 

 الخارجي المراجع 

  الحوكمة ، يقوم مكتب زروق و السالوي قانون البنك المركزى و تعليمات وفقاً لمتطلبات

 حسابات البنك.هم و الجهاز المركزي للمحاسبات بوظيفة المراجع الخارجي لائو شرك

  يلتزم بنك التنمية الصناعية بتعليمات الحوكمة بخصوص إجتماع المراجعيين الخارجيين

وذلك بحضور رئيس إدارة  -بدون اإلدارة العليا –مع أعضاء المجلس الغير تنفيذيين 

 المراجعة الداخلية و إدارة اإللتزام.

 

 اإلفصاح و الشفافية - 7

 فصاح المالي لإلالمعلومات الجوهرية بالنسبة 

  مليون جنيه مصري. 286 طبقاً للقوائم الماليةأرباح البنك  صافي، بلغ 2019خالل عام 

 

  التنمية الصناعية ، وفقاً لقرار مجلس إدارة البنك المركزي تم توقيع جزاء مالي على بنك

، نتيجة منح تسهيالت إئتمانية في إطار  2019مارس  28المصري بجلسته المنعقدة في 

% لشركات صغيرة ذات مالءة مالية مرتفعة 5مبادرة البنك المركزي بسعر عائد منخفض 

إيداع نقدي لدى البنك المركزي ب كيانات كبرى، و ذلك بإلزام مصرفنا أو شركات تتبع

 .2019مليون جنيه لمدة عام و نصف بدًء من أول إبريل عام  9المصري بدون عائد قدره 

 

 .ويتم التأكد من اإللتزام التام بما ورد من تعليمات لتجنب مخاطر أي جزاءات مالية أخرى 
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 المعلومات الجوهرية بالنسبة لإلفصاح غير المالي 

  لتعليمات اللبنك المركزي تم إنشاء وحدة ً حقوق العمالء و التي تتبع إدارة اإللتزام وفقا

 .2019فبراير  19المصري بتاريخ 

  بشأن قواعد تسجيل اإلئتمان  2019وفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري في أكتوبر ،

ات و بالبنك المركزي المصري، تم إنشاء إدارة المعلومات اإلئتمانية تختص بتجميع البيان

اإلحصاءات اإلئتمانية التي يتم تسجيلها على نظام اإلئتمان بالبنك المركزي المصري و 

 تتبع تبعية مباشرة لقطاع المخاطر.

  وذلك تنفيذاً لسياسة اإلنتشار و التوسع الجغرافيتم إفتتاح فرعين  2019خالل عام. 

 

 المسئولية المجتمعية  -8

  بحيث تستهدف  المجتمعيةتعد الحوكمة من أكثر المداخل فاعلية إلرساء مفهوم المسئولية

البيئة الداخلية و الخارجية للبنك إضافة إلى التأثير على عالقات البنك الداخيلة بين موظفيه، 

 و عالقاته الخارجية مع أصحاب المصالح و المجتمع.

 

 للبنوك، إلتزم بنك  المجتمعيةلية الحوكمة و المسئوقة الوطيدة بين ه العالذو إستناداً على ه

لية المسئوبمبادرات العالقات العامة و اإلتصال المؤسسي  إدارة التنمية الصناعية من خالل

 لتأثير بنك التنمية الصناعية على البيئة المحيطة. تعزيزاً ذلك و المجتمعية

 

 

 

إلثبات إلتزامه بالمسؤولية  2019فيما يلي المبادرات الرئيسية التي إتخذها البنك خالل عام 

 :المجتمعية

 مبادرة رواد النيل 

 بتاريخي المصري المركز البنك طلقهاوالتي أ النيل رواد مبادرة برعاية مصرفنا قام 

 إسم تحت لالني جامعة مع سنوات خمس لمدة رعاية إتفاقية بتوقيع 2017يونيو  19

 وذلك ، الشباب من األعمال رواد قدرات وزيادة وتأهيل تنمية بهدف النيل رواد مبادرة

 .وبحثية علمية خبرات من النيل جامعة لدى التميز نقاط من لإلستفادة

 تستخدم والتى سطمباتإلا وتصنيع بتصميم الخاصة عمالألا حاضنة برعاية البنك قام 

 الصناعات لكافة والمعدات التلأل الالزمة الغيار قطع وتصنيع المنتجات تشكيل في

 مائتي جنيه مصري سنوياً لمدة خمسة سنوات.وغ مليون لبلغت قيمة المشاركة مبو

  تطوير معامل كلية الهندسة جامعة عين شمس 

  وتعزيز المجتمع نهضه و لخدمة الموجه العلمى والبحث التعليم تدعيم فى الدولة مشاركةبهدف 

 شمس عين جامعة – هندسةال بكلية المركزية المعامل وتمويل بدعم مصرفنا  قام ، البنك سمأ

 وذلك بقيمة مائة ألف جنيه.



 
 

 19 2019تقرير الحوكمة لعام 

 

 2019 الشيخ شرم الثالثة نسخته فى العالم شباب منتدى عايةر 
 تقام التى ليتهعاوف 2019 الشيخ شرم الثالثة نسخته فى العالم شباب منتدى برعاية مصرفنا قام 

 وتمويلها مشروعاتهم ودعم فكارهمأب هتمامواإل الشباب وتمكين عدادإب منه يمانا  إ العام مدار على

 قتصاداإل وخدمة بالمجتمع للنهوض المستمر يالسع الى ضافةباإل جديدة عمل فرص وخلق

  دعم الشباب و اإلبداع و التنمية.  فى الدولة مشاركةذلك بهدف و ، القومى

  قادرين الغير للطلبة المدرسية المصروفات لتسديد التبرع 
 المصرية سراأل كاهل عن العبء تخفيف اجل من  ً  العملية تقدم على مصرفنا  من وحرصا

 المصروفات تسديد فى للمشاركة بالتبرع البنك قام ، القومى دورها ة فيالدولة ومساند التعليمية

ذلك و المختلفة التعليم مراحل فى الجيزة بمحافظة السداد على القادرين غير للطلبة المدرسية

 سداد على القادرة غير األسر ومساعدة بالتعليم النهوض فى الدولة مشاركةمن أجل 

 . المجتمعية المشاركة فى دوره برازإو البنك سماً إل وتعزيز ، المدرسية المصروفات

 اليدوية للحرف تراثنا معرض رعاية فى المشاركة 

 ومتناهيه والمتوسطة الصغيرة المشروعات وتمويل دعم مجال فى الرائد الدور ضوء فى 

، بقيمة خمسين   اليدوية للحرف تراثنا معرض رعاية فى بنك التنمية الصناعية شارك الصغر

 رتقاءاإل ىإل الرامية الدولة خطط لتنفيذ المشروعات تنمية جهاز لهدف اً تدعيمألف جنيه ، 

 جانب إلى مصر بناءأل الئقة عمل فرص وإتاحة عمالألا لريادة والترويج المشروعات بقطاع

 .ندثارإلا من عليه والمحافظه التقليدية اليدوية الحرف مجال حياءإ

 بطوالت رعاية فى المشاركة REV IT UP  للدريفت 

 بطوالت رعاية فى يشارك مصر فى الرياضة مجال لدعم مصرفنا خطة ضمن REV IT 

UP   بها يشارك والتى مصر في السيارات رياضة مجال فى قوىاأل البطولة هذه تعتبر حيث 

 وكذلك والمبتدئين الشباب تواجد على البطولة وتحرص،  العربية والدول مصر من طالأب

ً تشجيع وذلك المحترفين جانب لىإ السيدات  ويشارك ، سليم بشكل الرياضة لممارسة لهما

 ري كبير.جماهي قبالإ وتلقى وسطألا والشرق مصر طالأبو المتسابقين من كبير عدد بالبطولة
 ة بمبلغ عشرة آالف جنيه في صورة ثالثة شهادات مالية للمراكز ساهم بنك التنمية الصناعي

 التواصل مواقع علىي قو مردود مصرفنا لمشاركة كان وقدطولة، الثالث األولى الفائزين في الب

 مصر داخل شعاره برازإو البنك سمإ تعزيز إلى ضافةباإل كترونيةإل لا والمواقع يجتماعاإل

 .وخارجه

 الشهداء اسر لتدعيم التبرع 

 وحل بالمجتمع للنهوض المستمر وسعيه القومى قتصادإلا بخدمة مصرفنا  هتمامإ ضوء في 

 تكريم صندوق" إلى بالتبرع مصرفنا قام يتبناها التىة المجتمعي لمسئوليته تعزيزاً  وكذا ، زماتهأ

بقيمة  " وأسرهم واألمنية رهابيةإلوا الحربية العمليات يومصاب يومفقود وضحايا شهداء

 عشرة ماليين جنيه.

 الشيخ شرم بمدينة القديم السوق ترميم فى المشاركة 

 الصغر ومتناهيه والمتوسطة الصغيرة المشروعات وتمويل دعم مجال فى الدورالرائد ضوء فى 

ً تدعيم اليدوية للحرف تراثنا معرض رعاية فى  شارك  لتنفيذ المشروعات تنمية جهاز لهدف ا

 فرص وإتاحة عمالألا لريادة والترويج المشروعات بقطاع رتقاءإلا لىإ الرامية الدولة خطط

 من عليه ةوالمحافظ التقليدية اليدوية الحرف مجال حياءإ جانب لىإ مصر ناءألب الئقة عمل

 .ندثارإلا

 


