ثالث مؤسسات مالية دولية تمنح  QNBاألهلي جوائزأفضل بنك في مصر لعام 1027
محمد الديب :األداء المتميز للبنك وريادته داخل القطاع المصرفي المصري عامال
رئيسيا في حصول البنك على عدد من الجوائز من مؤسسات ومجالت عالمية
القاهرة – 1027- ×× -حصد بنك  QNBاألهلي–تسعة جوائز جديدة لعام  ،7102ويعتبر الفوز بهذه الجوائز هو مردود العمل
الشاق والسياسات المالية الناجحة التي يتبعها البنك ،باإلضافة إلى االهتمام بعمالئه.
وبمناسبة انقضاء عام ملئ بالنجاحات للبنك ،فقد مكنته أرقامه ونتائجه وثقة عمالئه به من االستمرار في الحصول على العديد
من الجوائز من ثالث مؤسسات مالية دولية مرموقة لعام  ،7102حيث منحت مجلة جلوبال بانكينج آند فاينانس البنك خمسة
جوائز كأفضل بنك في مصر لعام  7102في قطاع التجزئة المصرفية ،أفضل بنك في قطاع خدمات الشركات ،أفضل بنك في
قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،أفضل بنك في أنشطة الخزانة وأفضل بنك في عمليات تمويل التجارة الخارجية.
ويأتي فوز البنك بهذه الجوائز تقديرا لدوره الرائد في قيادة السوق المصرفي المصري حيث انه يعد واحدا من أبرز مؤسسات
الخدمات المالية في مصر التي تأسست في ابريل عام  ،8791ويصنف البنك كأحد أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر من
حيث القيمة السوقية
كما منحت مجلة إنترناشيونال فاينانس – لندن البنك على جائزتان لعام  7102كأفضل بنك في مصر في قطاع المشروعات
الصغيرة والمتوسطة ،والبنك االكثر ابتكارا في مصر لعام .7102
و كذلك منحت مؤسسة كابيتال فاينانس إنترناشيونال-لندن مصرفنا جائزة أفضل بنك في مصر في قطاع التجزئة المصرفية لعام
 ,7102و أفضل بنك في مصر في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .7102

وفى هذا اإلطار ،صرح السيد /محمد الديب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب ل  QNBاألهلي "أن تتويج البنك لهذة
الجوائز من ثالث مؤسسات مالية هو نتاج مجهوداتنا والتزامنا التام بتوفير أفضل وأمن خدمة بنكية لعمالئنا ،باإلضافة إلى
تفاني موظفينا في خدمة قاعدة عمالئنا العريضة من خالل شبكة فروع في جميع المحافظات تصل إلى أكثر من 208فرعا
وماكينات صراف اآللي تصل إلى أكثر من  450ماكينة وانتشار ماكينات نقاط البيع لتخدم كافة عمالء البنك ".
ويعد الحفاظ على جائزة أفضل بنك في مصر في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو ما يبرهن على اهتمام
البنك بتطوير أليات هذا القطاع المصرفي المهم .وفي إطار تبسيط اإلجراءات التي تواجه العمالء ،أصبح QNB
األهلي الشريك المالي المفضل لقطاع مزدهر للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر ،ويأتي ذلك في أعقاب
الشراكة مع البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير حيث وسع البنك نطاق تعاونه مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار
والتنمية مع حزمة مالية جديدة بقيمة  041مليون دوالر لتعزيز التسهيالت االئتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة
والمساعدة في تحسين كفاءة الطاقة في البالد.
وتعتبر جائزة البنك االكثر ابتكارا في مصر أحد الجوائز التي تم حصول بنك  QNBاألهلي عليها ،ويأتي ذلك بعد عام مهم
وفر فيه البنك منتجات مبتكرة لعمالئه ،وتمكن من تسخير التكنولوجيا الحديثة في تقديم خدمة بنكية غاية في األمان .فقد أعلن
بنك قطر الوطني األهلي عن إطالق خدمة  QNBAA mVisaوذلك من خالل شراكة مع شركة فيزا ،الشركة العالمية

لتكنولوجيا المدفوعات ،وهي حل سلس وآمن للمدفوعات غير النقدية الفورية عبر الهواتف المحمولة الذكية في مصر .ومن
المتوقع أن تساهم  mVisaفي نمو التجارة الرقمية السهلة واآلمنة للمؤسسات المالية والتجار والمستهلكين وكذلك اإلسراع في
توجه مصر نحو اقتصاد غير نقدي.

ومن الجدير بالذكر أن حصول البنك على هذه الجوائز جاء وفقا لمعايير لجنة التحكيم لدى المؤسسات الدولية سالفة
الذكر كتواجد شبكة واسعة من الفروع وأجهزة الصراف اآللي ،زيادة األرباح واألصول والتمويل واإلسهام في تقديم
مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية وشاملة تغطي األنشطة المالية ،واالهتمام بالمسئولية االجتماعية للشركات
الداعمة للتعليم والبيئة والرعاية الصحية.

و نخص بالذكر ان صافي ارباح البنك قد بلغت  4,1,4مليون جنيه ،بزيادة نسبتها  ,0%مقارنه بالعام الماضي ،بينما بلغت إجمالي
األصول  011.1مليون جنيه مصري بنهاية ديسمبر  ،7106محققا زيادة بنسبة  44%مقارنة مع ديسمبر  ،7102كما ارتفعت ودائع
العمالء  021.1مليون جنيه في نهاية ديسمبر  7106بنسبة نمو  %42مقارنة بنهاية عام .7102

-انتهى-

