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تقديم
يسرنا تقديم هذا الدليل عن اإلصدارات والمطبوعات التي تصدر عن بنك االستثمار القومي.

التي تهدف إلى نشر الثقافة وزيادة الوعي لدى موظفي البنك في مختلف النواحي االقتصادية والمالية
واالجتماعية وخاصة المرتبطة بمجال عملهم (االستثمار والموازنة وتمويل المشروعات) ومتابعة أهم

األحداث االقتصادية المصرية والعالمية التي قد تؤثر على مجال نشاط البنك،

ونأمل أن تكون تلك اإلصدارات والمطبوعات قد ساهمت ولو بالقليل في مشوار تحقيق هذا

الهدف ،ونعدكم بالمزيد والمزيد بأذن هللا تعالى.

واتماما للفائدة ،فقد ذيلنا هذا الدليل بقواعد النشر والتحرير على الموقع االلكتروني للبنك،

حرصا منا على توفير كافة السبل أمام الباحثين لنشر أبحاثهم.
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دليل اإلصدارات واملطبوعات حىت يناير 2018
أوال :أعمال مشرتكة:

• إصدار سلسلة دورية بعنوان "تقارير قطاعية" .وهي سلسلة دورية تهتم بإلقاء الضوء على أهم

المســتجدات التي تواجا القطاعات الصــناعية المختلفة في االقتصــاد المصــري ،وأهم المشــكالت

التي تواجهها ،وكيفية حل المشــكالت التي تعترضــها .تصــدر بشــكل دوري بحد أقصــى كل ثالثة

شــهور ،ويكون ذلك بالتبادل بين اإلدارات الثالث .تصــدر أعداد الســلســلة في أول شــهر يناير
وابريل ويوليو وأكتوبر من كل عام .يفضــل في األعمال المشــتركة وجود أعمال جماعية تســتفيد

كل في مجالا.
من الخبرات التي يتميز بها ٌ
قامت اإلدارة المركزية للدعم الفني لالستثمار بإصدار التقارير التالية من هذه السلسلة:

العدد رقم ( :)1االزمة الحالية للسكر وحلولها

العدد رقم ( :)2دراسة عن الصلب المخصوص
العدد رقم ( :)3صناعة األسمنت في مصر
العدد رقم ( :)4صناعة المالبس الجاهزة

العدد رقم ( :)5صناعة الحديد والصلب محليا وعالميا
العدد رقم ( :)6صناعة الفوسفات دوليا ومحليا
العدد رقم ( :)7آفاق الطاقة في مصر

• إصــــدار ســــلســــلة دورية بعنوان "دراســــات دورية" .وهي ســــلســــلة دورية تهدف إلثراء معلومات
الباحثين في جميع المجاالت بما يعود عليهم بالنفع ،مثل مجال الحاسب اآللي وصقل مهاراتهم

عند الكتابة أو ممارســــة أعمالهم ،بهدف ســــرعة إنجاز العمل والدقة في أدائا .تصــــدر بشــــكل

دوري بحد أقصى كل شهرين ،ويكون ذلك بالتبادل بين اإلدارات الثالث .تصدر أعداد السلسلة
في أول شــــــهر فبراير ومايو ويونيو وأنســــــطي ونوفمبر وديســــــمبر من كل عام .يفضــــــل في

كل في مجالا.
األعمال المشتركة وجود أعمال جماعية تستفيد من الخبرات التي يتميز بها ٌ
قامت اإلدارة المركزية للدعم الفني لالستثمار بإصدار الدراسات التالية من هذه السلسلة:
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العدد رقم ( :)1احتراف برنامج االكسيل  -المستوى التمهيدي
العدد رقم ( :)2استخدام لوحة مفاتيح الحاسوب

العدد رقم ( :)3المشروعات الصغيرة والمتوسطة

العدد رقم ( :)4ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2017 / 2016
العدد رقم ( :)5ضريبة القيمة المضافة
العدد رقم ( :)6إدارة الجودة الشاملة

العدد رقم ( :)7مؤشر ممارسة األعمال 2017
العدد رقم ( :)8تجربة النمو االقتصادي في الب ارزيل  -دروس مستفادة
العدد رقم ( :)9ملخص تقرير االستثمار العالمي
العدد رقم ( :)10الهجمات السيبرانية

• كما تقوم اإلدارة بنشر عدد من المطبوعات السنوية التي تحلل موضوعات معينة ،مثل:
o
o

مناخ االستثمار في مصر 2017

الحصاد االقتصادي واالجتماعي لعام 2017
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ثانيا :الدعم الفني واإلداري:

• إصــــدار أســــطوانات مدمجة تعريفية لجميع الشــــركات التي يســــاهم فيها البنك .وهي عبارة عن

ملف لكل شــركة من الشــركات التي يســاهم البنك في رؤوي أموالها ،تحتوي على أهم البيانات

الخاصـــــة بكل شـــــركة من هذه الشـــــركات .يتم تحديث البيانات الخاصـــــة بكل شـــــركة بناء على

التغيرات في البيانات األســـاســـية والمالية للشـــركات ،وتســـجيل تلك التعديالت الطارئة في ملفات
(وورد) ،مع إضــافة كل ما يســتجد من الوثائق المتعلقة بعمل كل شــركة .وتصــدر هذه البطاقات

في شـــكل اســـطوانات مدمجة ( ،)CDويتم توزيعها على الممثلين الجدد لعضـــوية مجالي إدارة

الشــركات التي يســاهم فيها البنك ،وذلك لموافاتهم بصــورة تفصــيلية عن جوانب العمل بالشــركة

والنشــــاط الذي تنتمي إليا الشــــركة وتوفير كافة البيانات الالزمة لقياما بدوره على أكمل وجا.

ويتم تحديث االسطوانات بصفة دورية كل ثالثة أشهر.

• تقرير عن مســـــــاهمات البنك .ويتم في هذا التقرير تجميع البيانات الخاصـــــــة بالشـــــــركات التي
يسـاهم فيها البنك ،والتي سـبق تحديثها في البطاقات التعريفية للشـركات .يصـدر التقرير بشـكل

دوري في شهري يونيو وديسمبر من كل عام.

• أدلة الدعم الفني لممثلي مجالي اإلدارة :ويتم ذلك من خالل تزويد ممثلي البنك في مجالي
اإلدارة بـالمعلومـات التي تفيـدهم في عملهم ،مثـل إعـداد األدلـة التي تســــــــــاعـد على رفع أداء

الممثلين لعملهم في تمثيل البنك في مجالي إدارة الشـــــركات التي يســـــاهم فيها ،وطريقة إعداد

التقارير عن جلســـــات مجلي اإلدارة التي يحضـــــرها العضـــــو  ...الذ .ويتم إرســـــال هذه األدلة

الجديدة بالبريد إلى الســادة ممثلي البنك في مجالي اإلدارة .ويصــدر ذلك بشــكل نصــف ســنوي
في شهري يناير ويوليو من كل عام.

• العمل على زيادة كفاءة جميع العاملين بالبنك ،وذلك من خالل إثراء محتوى الموقع االلكتروني
للبنك على شـــــــبكة االنترنت ،من خالل ابتكار أدلة جديدة تســـــــاعد ممثلي البنك في عضـــــــوية
مجالي اإلدارة في أداء عملهم ،وذلك على نرار "الدليل االســترشــادي للتمثيل في مجالي إدارة

الشركات التي يساهم فيها البنك" ،ومن أمثلة ذلك:
 -دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات
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 -دليل عمل لجان المراجعة

 قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودةرقم  159لعـام  1981والئحتـا التنفيـذيـة الصــــــــــادرة بقرار نـائـب رئيي مجلي الوزراء

للشـــــئون االقتصـــــادية والمالية ووزير شـــــئون االســـــتثمار والتعاون الدولي رقم  96لعام

 1982وما يتضمنا من تعليمات بخصوص مجالي اإلدارة والجمعيات العمومية

 -الدليل االسترشادي للتمثيل في مجالي إدارة الشركات التي يساهم فيها البنك
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ثالثا :الدعم التكنولوجي

• إصـــدار نشـــرة عن "المؤشـــرات االقتصـــادية الشـــهرية" ،وهي مطبوعة شـــهرية تهتم برصـــد أهم

المتغيرات االقتصــادية .كما يتم عمل ترجمة لمحتويات المطبوعة إلى اللغة اإلنجليزية .وتصــدر

بحد أقصى يوم  22من كل شهر.

العدد رقم ( :)1مؤشرات شهر سبتمبر 2016
العدد رقم ( :)2مؤشرات شهر اكتوبر 2016

العدد رقم ( :)3مؤشرات شهر نوفمبر 2016

العدد رقم ( :)4مؤشرات شهر ديسمبر 2016
العدد رقم ( :)5مؤشرات شهر يناير 2017

العدد رقم ( :)6مؤشرات شهر فبراير 2017

العدد رقم ( :)7مؤشرات شهر مارس 2017
العدد رقم ( :)8مؤشرات شهر ابريل 2017
العدد رقم ( :)9مؤشرات شهر مايو 2017

العدد رقم ( :)10مؤشرات شهر يونيو 2017
العدد رقم ( :)11مؤشرات شهر يوليو 2017

العدد رقم ( :)12مؤشرات شهر أغسطس 2017
العدد رقم ( :)13مؤشرات شهر سبتمبر 2017
العدد رقم ( :)14مؤشرات شهر أكتوبر 2017

العدد رقم ( :)15مؤشرات شهر نوفمبر 2017

العدد رقم ( :)16مؤشرات شهر ديسمبر 2017
• إصــدار نشــرة دورية بعنوان "مرصــد األخبار" .وهي ســلســلة أســبوعية تهتم بعرا أهم األخبار

االقت صادية ذات التأثير المبا شر على االقت صاد الم صري ب صفة عامة ،وعلى القطاع الم صرفي

على وجا الخصوص ،وتحليل هذه األخبار لمعرفة آثارها المباشرة ونير المباشرة .يتم صدورها

بشكل دوري في يوم الثالثاء من كل أسبوع.

العدد رقم ( :)1ترشيد اإلنفاق الحكومي مراعاة لدقة الظرف االقتصادي الحالي

العدد رقم ( :)2تعليمات شفهية من المركزي المصري لبنوك بهيكلة السندات
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العدد رقم ( :)3البنك المركزي المصري يقرر تعويم الجنية مقابل الدوالر
العدد رقم ( :)4بنك االستثمار القومي يطرح شهادة استثمار جديدة
العدد رقم ( :)5اتفاقية المركزي على التبادل التجاري باليوان

العدد رقم ( :)6اإلعداد لتصور جديد لدور بنك االستثمار القومي
العدد رقم ( :)7مصر تصدر سندات دوالرية

العدد رقم ( :)8مصر تتفق مع اندونيسيا على التعاون في مجال المشروعات الصغيرة

العدد رقم ( :)9أسباب انخفاض سعر الدوالر

العدد رقم ( :)10قرار جمهوري بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات

العدد رقم ( :)11توقعات بتضاعف نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر
العدد رقم ( :)12مؤشرات قوية لعودة نشاط السياحة في 2017

العدد رقم ( :)13إصالح االقتصاد ودراسة إقامة محور تنموي بالطرق الجديدة

العدد رقم ( :)14استهداف تحويل المدفوعات الحكومية إللكترونية لزيادة متحصالت الضرائب
العدد رقم ( :)15اول مدينة نسيجية متكاملة بالصعيد  ...توفر آالف الفرص للشباب

العدد رقم ( :)16برلمان األرجنتين يصدق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الميركسور
العدد رقم ( :)17طارق عامر 81 :ألف حساب بنكي بودائع  290مليون جنيه حصيلة أسبوع
الشمول المالي

العدد رقم ( :)18استمرار التدفقات النقدية يضمن تراجع أسعار الدوالر
العدد رقم ( :)19اسعار النفط والضغوط التي تتعرض لها االسواق

العدد رقم ( :)20تصريح  -اإلصالحات المالية والنقدية حلت تحديات كبيرة لالستثمار

العدد رقم ( :)21تصريح البنك الدولي  -مصر نموذجية للمشاركة في الشمول المالي العالمي
العدد رقم ( :)22إيكونوميست  -مصر يمكنها أن تخلق قصة نجاح اقتصادي

العدد رقم ( :)23سحر نصر تبحث مع شركة صينية إنشاء مصنع لتدوير النفايات
العدد رقم ( :)24ما هي عملة بيتكوين التي سيبدأ التداول عليها في مصر نهاية الشهر؟
العدد رقم ( :)25انطالق قمة بريكس في الصين بمشاركة الرئيس السيسي
العدد رقم ( :)26قاعدة بيانات تعداد مصر األكبر في الشرق األوسط

العدد رقم ( :)27عمرو الجارحي يعقد لقاء مع مستثمري جي بي مورجان

العدد رقم ( :)28السيسي نتطلع لالستفادة من خبرات البرتغال في اإلصالح االقتصادي
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العدد رقم ( :)29أسعار النفط تتجاوز  60دوال ار للبرميل

العدد رقم ( :)30انطالق فعاليات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ
العدد رقم ( :)31انجازات الحكومة خالل عام ونصف

العدد رقم ( :)32السيسي يشارك في فعاليات القمة الثالثية بقبرص

العدد رقم ( :)33محمود محيى الدين عالقة مصر بالبنك الدولي قديمة
العدد رقم ( :)34وزير المالية يحضر الدورة  78من اجتماعات منظمة الجمارك العالمية

العدد رقم ( :)35الرئيسان السيسي وبوتين يصالن قصر االتحادية لعقد قمة مصرية روسية
العدد رقم ( :)36مصر تجذب استثمار مباشر ب  1.4مليار دوالر خالل  3شهور
العدد رقم ( :)37البرلمان يبدأ مناقشة تعديالت مشروع قانون التخطيط الموحد
العدد رقم ( :)38زيادة االستثمارات ومشروعات التنمية بمحافظات مصر

• إعداد مجموعة إعال نات عن البنك ونشـــــــــاطاتا المختلفة في مجال تجميع المدخرات القومية
"شهادات االستثمار" ،أو في مجال تمويل المشروعات القومية "مترو األنفاق" .واإلعالنات التي

تم إعدادها حتى اآلن هي كما يلي:
 oشهادات االستثمار

 oالموقع االلكتروني للبنك
 oمترو األنفاق

 oبنك االستثمار القومي

 oقطاع االستثمار والموارد
• إعداد كتيب تعريفي للترويج عن البنك وقطاعاتا المختلفة ودوره في االقتصاد القومي.
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رابعا :الدعم املؤسسي:

• إصــدار نشــرة أســبوعية بعنوان "مؤش ـرات البورصــة المصــرية" .وهي عبارة عن تحليل فني ألداء

سوق البورصة المصرية ونقاط الدعم والمقاومة لبعا األسهم والتوزيعات وأهم األحداث التي

تساعد المستثمر على اتخاذ ق ارراتا .يتم صدورها بشكل دوري في يوم الخميي من كل أسبوع.
العدد ( :)1االسبوع االول من يناير 2017

العدد ( :)2االسبوع الثاني من يناير 2017
العدد ( :)3االسبوع الثالث من يناير 2017
العدد ( :)4االسبوع الرابع من يناير 2017

العدد ( :)5االسبوع االول من فبراير 2017

العدد ( :)6االسبوع الثاني من فبراير 2017

العدد ( :)7االسبوع الثالث من فبراير 2017
العدد ( :)8االسبوع الرابع من فبراير 2017

العدد ( :)9األسبوع الخامس من فبراير 2017
العدد ( :)10األسبوع األول من مارس 2017

العدد ( :)11األسبوع الثاني من مارس 2017

العدد ( :)12األسبوع الثالث من مارس 2017
العدد ( :)13األسبوع الرابع من مارس 2017
العدد ( :)14األسبوع األول من ابريل 2017

العدد ( :)15األسبوع الثاني من ابريل 2017

العدد ( :)16األسبوع الثالث من ابريل 2017
العدد ( :)17األسبوع الرابع من ابريل 2017
العدد ( :)18مايو 2017
العدد ( :)19مايو 2017
العدد ( :)20مايو 2017
العدد ( :)21مايو 2017
العدد ( :)22مايو 2017

العدد ( :)23يونيو 2017
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العدد ( :)24يونيو 2017
العدد ( :)25يونيو 2017
العدد ( :)26يونيو 2017
العدد ( :)27يوليو 2017
العدد ( :)28يوليو 2017
العدد ( :)29يوليو 2017
العدد ( :)30يوليو 2017
العدد ( :)31أغسطس 2017
العدد ( :)32أغسطس 2017
العدد ( :)33أغسطس 2017
العدد ( :)34أغسطس 2017
العدد ( :)35أغسطس 2017
العدد ( :)36سبتمبر 2017
العدد ( :)37سبتمبر 2017
العدد ( :)38سبتمبر 2017
العدد ( :)39سبتمبر 2017
العدد ( :)40أكتوبر 2017
العدد ( :)41أكتوبر 2017
العدد ( :)42أكتوبر 2017
العدد ( :)43أكتوبر 2017
العدد ( :)44أكتوبر 2017

العدد ( :)45نوفمبر 2017
العدد ( :)46نوفمبر 2017
العدد ( :)47نوفمبر 2017
العدد ( :)48نوفمبر 2017
العدد ( :)49ديسمبر 2017
العدد ( :)50ديسمبر 2017
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العدد ( :)51ديسمبر 2017
العدد ( :)52ديسمبر 2017
العدد ( :)53يناير 2018
العدد ( :)54يناير 2018
العدد ( :)55يناير 2018
العدد ( :)56يناير 2018
العدد ( :)57يناير 2018
• إصــدار ســلســلة دورية بعنوان "أدلة معلوماتية" ،وهي ســلســلة تهتم بنشــر المعلومات والمعرفة
ألهم الكيانات المرتبطة باالستثمار والقطاع المصرفي في مصر ،مثل البورصة المصرية والبنك

المركزي ووزارة التخطيط ووزارة المالية  ...الذ ،وذلك بهدف تأصــيل الثقافة االقتصــادية ،لزيادة

الوعي بالتطورات التي تحدث في االقتصـــــــــاد المصـــــــــري ومعرفة التشـــــــــابكات التي تحدث بين

قطاعاتا .تصــدر بشــكل دوري بحد أقصــى كل شــهرين .تصــدر أعداد الســلســلة في أول شــهر

فبراير وابريل ويونيو وأنسطي وأكتوبر وديسمبر من كل عام.
العدد ( :)1البورصة المصرية

العدد ( :)2البنك المركزي المصري
العدد ( :)3و ازرة المالية

العدد ( :)4الهيئة العامة لالستثمار

العدد ( :)5الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء
• إصدار سلسلة دورية بعنوان "لمحة اقتصادية" ،وهي سلسلة تهتم بنشر أهم التطورات الحادثة
في االقتصاد المصري وقطاعاتا المختلفة والتعريف بها .تصدر بشكل دوري.
العدد ( :)1مصر وصندوق النقد الدولي
العدد ( :)2معدل التضخم
• إصدار أسطوانة مدمجة ( )CDشهرية تحتوي على أرشيف لكل منتجات اإلدارة المركزية للدعم
الفني لالستثمار مع تحديثها شهريا لحفظ أعمال اإلدارة المركزية من التلف أو الفقدان.
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خامسا :إدارة وتشغيل املوقع االلكرتوني للبنك:

تقوم اإلدارة العامة للدعم التكنولوجي بإدارة وتشـــــــــغيل الموقع االلكتروني للبنك على الشـــــــــبكة
العالمية للمعلومات (االنترنت) ،مع متابعة ما قد يحدث من اختالالت أو أعطال والعمل على

حلها بصـــــــــورة فورية .مع تجهيز وتجميع كل المواد التي تظهر على الموقع االلكتروني بلغتيا

العربية واالنجليزية .مع المتابعة الدقيقة لجميع أعمال البنك والتي يمكن عرضـــــــها على الموقع
االلكتروني وبحيث تعكي الجانب االيجابي للبنك ودوره الهام في االقتصـــــاد المصـــــري .وتتبلور
الصفحات الرئيسية للموقع االلكتروني للبنك في الصفحات التالية:

▪ الرئيسية:

تحتوي على األقسا ا ااام الرئيسا ا ااية للبوابة والتي تسا ا ااتخدم في اسا ا ااتعراض محتويات البوابة االلكترونية

للبنك .وباإلضافة إلى ذلك تحتوي هذه الصفحة أيضا على ما يلي:
" oشريط إخباري" :لعرض أسعار شهادات االستثمار

" oخريطة الموقع" :عبارة عن خريطة بجميع أقسام الموقع االلكتروني للبنك

" oمواقع ذات صــلة" :عبارة عن روابط ألهم المواقع مثل و ازرة التخطيط والمتابعة واإلص ااالح
اإلداري وبوابة الحكومة المصرية وو ازرة المالية والبنك المركزي المصري  ...الخ.

 oبرنامج "مؤشـــرات االقتصـــاد المصـــري" :ويعرض تطور أسا ااعار صا اارف العمالت الرئيسا ااية
(الدوالر األمريكي – اليورو – الجنيه اإلسا ااترليني – الين الياباني) مقابل الجنيه المصا ااري

ومعدالت التضخم في مصر وأسعار الفائدة مع تغذيته بالبيانات اليومية لتحديثه ومواكبته

لتطورات االقتصاااد المصااري .ويتم العمل اآلن على تطويره ليشاامل اسااتعراض البيانات عن
الناتج المحلي اإلجمالي وأسعار أذون الخزانة  ...الخ

ومن المخطط أن تحتوي الصفحة الرئيسية أيضا على:

 oخدمة "نشرات بريدية" :إلرسال النشرات إلكترونيا لمن يرغب في ذلك

 oخدمة "تواصـــــــل معنا" :يتم من خاللها إض ا ا ا ا ااافة قنوات اتص ا ا ا ا ااال جديدة مثل (فيس بوك –
يوتيوب – لينكد إن  ... -الخ)

وتتضمن القائمة الرئيسية للبوابة االلكترونية القوائم الفرعية التالية:
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▪ عن البنك:

وتحتوي على:

 oنبذة عن البنك
 oمجلي اإلدارة

 السيدة الوزيرة رئيس مجلس اإلدارة
 نائب رئيس مجلس اإلدارة

 تشكيل مجلس اإلدارة الحالي

 رؤساء مجلس اإلدارة السابقين
 نواب رؤساء مجلس اإلدارة واألعضاء المنتدبين السابقين

 oالرؤية والرسالة والهدف
 oقيمنا الجوهرية
▪ األنشطة:

وتحتوي على:

 oتمويل مشروعات الدولة

 oالمساهمة في رؤوي أموال الشركات والبنوك
 oالعمليات المصرفية والمالية

 oمتابعة ميدانية ألهم المشروعات
▪ اإلنجازات:

وتحتوي على:

 oتطوير العشوائيات
 oالتعليم

 oمياه الشرب والصرف الصحي
 oالطرق والنقل
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▪ الخدمات:

وتحتوي على النماذج التالية:
 oنماذج عامة:

 قطاعات المشروعات  -نماذج 104_103_102_101 قطاعات المشروعات  -نموذج حد السحب اقرار بالدفع المقدم -اقرار بالمستحقات

 -اقرار عدم التجاوز

 بيان بالمستندات المؤيدة لإلنفاق المالي والتنفيذ العيني -توصيف لألعمال المستهدف تنفيذها بخطة العام

 oنماذج خاصة بقطاع تمويل وائتمان مشروعات اإلدارة المحلية:
 اقرار االلتزام باالعتمادات االستثمارية بطاقة متابعة مشروع -بطاقة وصف لعملية

 -بيان االنفاق المالي

 -بيان بموقف تنفيذ العمليات على مستوى المشروعات

 oنماذج خاصة بقطاع ائتمان الهيئات والوحدات االقتصادية:
 -نموذج حد السحب

 نماذج 104_103_102_101 oنماذج خاصة بقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع:
 -حسابات الشركات

 حسابات جهات االسناد حسابات الوكالة االمريكية إجراء عمليات خارجية -االعتمادات المستندية

 -الئحة تعريفة الخدمات المصرفية
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▪ دراسات وبحوث:

 oمرصد االخبار

 oدراسات دورية

 oمؤشرات البورصة
 oتقارير قطاعية

 oأدلة معلوماتية

 oمؤشرات اقتصادية
 oكتب وبحوث

يتم تشــجيع جميع الزمالء بالبنك على نشــر األبحاث التي يقومون بها في هذا المكان.

ويحتوي الموقع على الكتب والبحوث التالية:
( )1قرض صندوق النقد الدولي

( )2مفاهيم في االستثمار الحكومي

( )3تداعيات األزمة المالية العالمية
( )4إجراءات محاربة الفقر في مصر
( )5ما هو صندوق النقد الدولي؟
( )6محددات الحوكمة ومعاييرها

 oمفاهيم مصرفية (يجري العمل إلصدارها)
▪ المكتبة:

متابعة التشريعات االقتصادية الجديدة وخاصة تلك المتعلقة بعمل البنك ،لمواكبة أحدث القوانين

االقتصــــــــادية المتعلقة بعمل البنك وباالقتصــــــــاد القومي عموما .ويتم نشــــــــر هذه التشــــــــريعات

االقتصـــــادية الحديثة بمجرد صـــــدورها على صـــــفحة المكتبة بالموقع االلكتروني للبنك .وتحتوي
المكتبة على األقسام الرئيسية التالية:
 oق اررات رئيي مجلي اإلدارة
 oقوانين عامة:
-

قانون الشركات المساهمة

 -قانون شركات قطاع األعمال
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 -قانون المحاسبة الحكومية

 -قانون المزايدات والمناقصات

 -قانون إنشاء بنك االستثمار القومي

 oقوانين اعتماد الخطط االستثمارية:

 قانون اعتماد خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية للعام المالي 2018 / 2017 قانون اعتماد خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية للعام المالي 2017 / 2016 قانون اعتماد خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية للعام المالي 2016 / 2015 قانون اعتماد خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية للعام المالي 2015 / 2014 قانون اعتماد خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية للعام المالي 2014 / 2013 -قانون اعتماد خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية للعام المالي 2013 / 2012

 oأدلة عمل الشركات:

 الدليل المصري لحوكمة الشركات -دليل عمل لجان المراجعة

 الدليل االسترشادي للتمثيل في مجالس إدارة الشركات oقوانين ربط الموازنة العامة للدولة:
 العام المالي 2018 / 2017 العام المالي 2017 / 2016 العام المالي 2016 / 2015 العام المالي 2015 / 2014 العام المالي 2014 / 2013 -العام المالي 2013 / 2012

 oالتأشيرات العامة للموازنة:

 تأشيرات العام المالي 2018 / 2017 تأشيرات العام المالي 2017 / 2016 تأشيرات العام المالي 2016 / 2015 تأشيرات العام المالي 2015 / 2014 -تأشيرات العام المالي 2014 / 2013
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 -تأشيرات العام المالي 2013 / 2012

 oالتأشيرات العامة للهيئات والوحدات االقتصادية:

 تأشيرات الهيئات للعام المالي 2018 / 2017 تأشيرات الهيئات للعام المالي 2017 / 2016 تأشيرات الهيئات للعام المالي 2016 / 2015 تأشيرات الهيئات للعام المالي 2015 / 2014 تأشيرات الهيئات للعام المالي 2014 / 2013 -تأشيرات الهيئات للعام المالي 2013 / 2012

 oكتب دورية لوزارة المالية:

 كتب دورية عام 2017 كتب دورية عام 2016 كتب دورية عام 2015 كتب دورية عام 2014 كتب دورية عام 2013 -كتب دورية عام 2010

 oق اررات رئيي مجلي الوزراء
 oق اررات ولوائح
▪ المطبوعات:

ويتم فيها نشر جميع المطبوعات التي يقوم البنك بها سواء كانت بشكل سنوي أو دوري.

▪ األخبار:

صـيانة واعداد أهم األخبار االقتصـادية للنشـر على صـفحة "األخبار" بالموقع االلكتروني للبنك،
ويتضمن ذلك :األخبار الدولية ،واألخبار المحلية ،وأخبار البنك ،وأخبار المتابعات الميدانية التي

تقوم بها قطاعات تمويل المشـــــــــروعات ،وذلك من خالل مراجعة دقيقة لكل ما ينشـــــــــر على
االنترنت .مع نشر ما يرد من قطاعات تمويل المشروعات بالبنك عن المتابعات ونتائجها.
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 oاخبار اقتصادية عامة
 oاخبار خاصة بالبنك

 oاخبار المتابعات الميدانية
▪ اتصل بنا:
o

o

o
o

باب اللوق
 18ش عبد المجيد الرمالي بجوار الغرفة التجارية
ت 27941336 – 27943088 - 27987399 /
أرقام تليفونات سكرتارية قطاعات باب اللوق
المعادي
صقر قريش – الشطر التاسع – مساكن العرايس
ت 27987444 – 27987549 /
أرقام تليفونات سكرتارية قطاعات المعادي
اخالء المسئولية
حقوق النشر
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دليل النشر والتحرير باملوقع االلكرتوني للبنك
إسا ا ااهاما من اإلدارة المركزية للدعم الفني لالسا ا ااتثمار في تحسا ا ااين مخرجات النشا ا اار بهدف الرقي
بوظائف الكتابة والتحرير والنش اار حتى تتمكن من وض ااع نمط موحد للتحرير يظهر بالش ااكل الالئق على

الموقع االلكتروني الخاص بالبنك نض ا ااع فيما يلي قواعد عامة وأخرى تقنية تحت أيدي الكتاب والباحثين
والمترجمين والمحررين والمدققين تسا ااهم في بلورة نشا اااط التأليف من الناحيتين الفنية والتقنية وفق أسا االوب

للتحرير متفق على قواعده.
قواعد النشر:

تصاادر اإلدارة المركزية للدعم الفني لالسااتثمار عددا من السااالساال الدورية مثل ساالساالة "مرصــد

األخبار" وسلسلة "دراسات دورية" وسلسلة "تقارير قطاعية"  ...الخ وتنشرها على موقع البنك االلكتروني
على االنترنت .وعلى من يرغب الكتابة في هذه الس ا ااالس ا اال أن يتحرى القواعد العامة للنش ا اار بالموقع وأن

يكون الموضا ا ااوع الذي يرغب بالكتابة فيه موافقا للخطوط العامة التي تصا ا اادر هذه السا ا ااالسا ا اال الدورية من
خاللها.

كما يمكن النش ا اار أيض ا ااا على الص ا اافحة الخاص ا ااة بالد ارس ا ااات والبحوث على أن يلتزم المؤلف أو

الكاتب باالبتعاد عن الموض ا ا ا ا ااوعات الس ا ا ا ا ااياس ا ا ا ا ااية والدينية والمنافية ل داب العامة وأن يلتزم بذكر جميع
المصا ا ا ا ا ااادر التي تم االسا ا ا ا ا ااتعانة بها في النص المكتوب وأال ينقل حرفيا من أي مصا ا ا ا ا اادر على أن تقع
مسئولية النشر على عاتقه عند اإلخالل بأي شرط من هذه الشروط.

قواعد التحرير العامة:

يعتبر التدقيق مرحلة أسا اااسا ااية من مراحل النشا اار وعنص ا ا ار مهما في جودة المخرجات المنشا ااورة.

والتدقيق هو تص ااحيح النص لغويا وطباعيا وش ااكليا وذلك بتخليص النص من األخطاء الطباعية واللغوية

(النحوية والصا ارفية واإلمالئية) .ويندرج ض اامن التص ااحيح اللغوي إص ااالح الس ااياقات اإلنش ااائية في النص

شرط أال يخل بداللة السياق .والتحقق من النواحي الشكلية في النص كأنواع الخطوط وأحجامها وتنسيق

الفقرات والعناوين والجداول واألشا ا ا ااكال والترقيم .ولكي يخرج النص المكتوب في شا ا ا ااكل جيد البد من
مراعاة القواعد التالية:
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أوال :استخدام اخلطوط وعالمات الوقف:

• تكون كتابة جميع العناوين سواء األساسية والفرعية بالخط ( )PT Bold Headingحجم 16

• تكون العناوين الرئيسية في وسط الصفحة وتكون العناوين الفرعية من أول السطر بدون مسافات
• تكون كتابة المتون "النصوص" بالخط ( )Simplified Arabicحجم 14

• ال تترك أي مسافات بين الكلمات وعالمات الترقيم المستخدمة (فاصلة نقطة قوس  ...الخ)
• يتم استخدام مسافة فاصلة ( )first line: 1.27 cmعند بداية كل فقرة
• ال تترك بين الكلمات وبعضها أكثر من مسافة واحدة
• حجم الهوامش :يتم اختيار النمط ()Normal

• تكون جميع الخلفيات سواء الجداول أو األشكال البيانية أو الصفحات  ...الخ ()no color
• يتم تنسيق الصفحة من اليمين لليسار في حالة الكتابة باللغة العربية قبل البدء بأية كتابة أصال
• يتم تنسيق كتابة الفقرات باختيار ()Justify Low
• تكون المسافة بين السطور ()Single

• تكون العالمة المائية لعبارة "الدعم الفني لالســـــتثمار" باللون األخض ا ا اار ( Green, Accent 6,
 )Darker25باستخدام الخط ( )Arialالبنط  105في الوضع ()Diagonal

ثانيا :التدقيق اللغوي للنصوص:

• اسا ا ا ا ا ااتخدام حرف الياء (ي) في حالة الكلمات المنتهية بحرف الياء األصا ا ا ا ا االية مثل :المحامي أو
القاض ا ا ا ا ااي أو الذي  ...الخ واس ا ا ا ا ااتخدام حرف الياء (ى) في حالة الكلمات المنتهية بحرف األلف

اللينة مثل :على أو إلى  ...الخ.

• عند العزو "اإلحالة" ألول مرة عادة ما تكون اإلش ااارة باالس اام الكامل والموقع الرس اامي أو الوظيفي
أو المهني .مثل :صرحت الدكتورة /هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري ...

• في الكتابة الوظيفية يذكر اس ا اام الس ا اايد أو الس ا اايدة .وفي حالة وجود لقب علمي مثل المهندس أو
القاض ا ا ااي أو الدكتور أو المس ا ا ااتش ا ا ااار يكتفى بذكر اللقب وال ض ا ا اارورة ألن يعقب لف اللقب كلمة
الس اايد .فال داعي للقول :الس اايد الدكتور /فالن .وفي المرة الثانية بيكتفى بذكر الس اايد أو الس اايدة أو
اآلنس ااة مع االس اام الكبير فمثال نقول في المرة األولى :قال الدكتور /ص ااالح الش اايخ  ...ونقول في
الثانية :وأضاف الدكتور /الشيخ ...
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• األفضل أن تكتب األرقام من  10 – 1حروفا إذا جاءت مفردة أما األرقام التي تتكون من خانتين
فأكثر فاألفضا اال أن نذكرها أرقاما مفردة كأن نقول وصا اال إلى القاعة  12طالبا وثالث طالبات.
كما يمكن المزاوجة :في الملعب  11ألف متفرج .أما إذا أردنا أن نكتب العدد باألرقام والحروف

تباعا فنذكر الرقم في األول يليه العدد بالحروف كأن نقول :درس الطالب ( 108مائة وثماني)

ساعات معتمدة.

• ب ااالنس ا ا ا ا ا ا اب ااة للمنظم ااات ال اادولي ااة مث اال منظم ااة االتف اااقي ااة الع ااام ااة للتعريف ااات والتج ااارة General

) Agreement on Trade and Tariffs (GATTفالشااائع اسااتعمال مختصاارها اإلنجليزي ال

العربي أي الجات ألنه المتداول عالميا على أن يكتب المختصر بالحروف العربية.
ثالثا :ترمجة النصوص:

لترجمة النصوص يستدعي األمر االلتزام بالقواعد واألسس التالية:

• يتم االلتزام بمعنى العنوان األصلي بدقة

• يجب أن تكون لغة الترجمة سا ا ا ا ااهلة وواضا ا ا ا ااحة ومباش ا ا ا ا ارة وخالية من التزويق اللفظي ومن األلفا
الغريبة

• البد من توحيد استخدام المصطلحات والمفاهيم في النص المترجم كامال

• تكتب األسااماء أو التعبيرات كما تلف ال كما تكتب .فالكاتب وليم فوكنر  Fulknerال يكتب اساامه
فولكنر ووالية أركنسا ا ا ا ااو في الواليات المتحدة  Arkansasتكتب على هذا النحو ال أركنسا ا ا ا اااس.
وعاصمة الصين  Beijingتكتب بكين ال بيكينج.

• عدم اسا ا ا ا ا ا ااتخدام كلمات أو تعبيرات أجنبية طالما البديل باللغة العربية موجود .إال في حالة عدم
وجود بديل مستقر لها بالعربية فيمكن استخدام الكلمة أو التعبير العربي مقرونا بالتعبير األجنبي

مثاال :التسا ا ا ا ا ا ااهيالت الماااديااة أو اإلماادادات (غير الحربيااة)  logisticsأو الصا ا ا ا ا ا ااورة الشا ا ا ا ا ا ا اااملااة
 panoramaأو الصورة الجانبية  ... profileالخ.
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