
 
القطاع المصرفي المصري   على مستوى البنوك العاملة في"  كز االول المر  "بنك مصر يحصل على  

 في ترتيب القروض المشتركة وفقًا لمؤسسة بلومبرج العالمية
 

 2021صن عام    الثالثال بع حرى نهاي   ت تيب الق وض المشلر ك     األول في السلق  المصل في المصل ي فيعلى الم كز  حصل  نك  صصل 
صللل ق    27  ت تيب  وفقًا لمؤسلللسللل  نلقصع ل ال المم  والمريصلللصللل  في صلال المال والعكق ا وتوتي بل  الررقت  ن   ار بام نك  صصللل  ن تمام

ا وب  أعلكت صؤسلللللللللسللللللللل  نلقصع ل ال المم  وفقًا للقا م  الياصللللللللل  ار دوالرصلم  4.12ي حقالنلغت صا ي ادل تمقتلم  صشلللللللللر ك  نلمم  ا مالم  
ال انع كم تب ر مسلي للق وض المشلر ك  على  حصلقل نك  صصل  على الم كز   2021عام    حرى نهاي  ال بع الثالث صننالق وض المشلر ك  

   وبل   صسللرقا القارا األف تلم المشللر ك  على  كم تب ر مسللي للق وض  السللاد ناإلضللاف  الى الم كز   صسللرقا الشلل   األوسللل وفللمال أف تلماا
 .أخ ا نالقا م ضمن نكق  دولم   

 

خالل السللكقا    الشلل   االوسللل وقف تلماصلل ارتع على صسللرقا العكق  في صصلل  وص كزق المرق م على صسللرقا دول  نذل  نك  صصلل    ليقاصلل  
للعكق ا الق وض المشلللر ك  وتمقت  المشللل وعا  وفقًا للرقيم  الذي ت  ق صؤسلللسللل  نلقصع ل ال المم  قدارا  وتسلللقت  و   ت تيبالماضلللم  في صلال  
األداء المرميز للعك  ونرا لع   وتؤك  على  االكلاح الذا حققع بطاع ا رمار الشلللللل كا  والق وض المشللللللر ك  نعك  صصلللللل    والذا ي كس حل 

ه افع  للذب عمالء وعملما  تمقتلم    ج ا وكذل  الرزام العك  نرك يذ أ  العك لليطل الرسللللقتلم  المكث   الري جكرهلها    المالم  الققت  واسللللرم اراً 
 .االسر اتملم  والركمقت  نه ف دع  االبرصاد الققصي في فرى الملاال  والقطاعا 

 

ترقتلًا ل ور نك  صصللللل  الليقي لرمقت  كم تب ر مسلللللي للق وض المشلللللر ك  على العكق  المصللللل ت  وتوتي احرالل نك  صصللللل  للم كز األول 
ا الكمماوتا  والعر وكمماوتا ا االتصللللللللللاال ا  والغاز  بطاعا  العر وليا الكق  الع ي والبل ي واللق   :األنشللللللللللط  االبرصللللللللللادي  الميرل   صث

 أح ناعربارق    صما جؤك  على دور نك  صصل  في دع  االبرصلاد المصل ي   والمطارا ا السلماح ا األنشلط  ال قارت االغذي ا   االسلمكتا  الل ج ا
 أعم ا االبرصاد القطكي.

 

 افع  و  ج  نالذك  أنع وف  اليطل الرسللللللقتلم  المكث   الري جكرهلها العك  للذب عمالء وعملما  تمقتلم    ج ا وكذل  الرزام العك  نرك يذ أه
نكهاي  جقليق   نلغ ا مالى ال ملما  تلت ال راسل حيث ب  االسلر اتملم  والركمقت  نه ف دع  االبرصلاد الققصي في فلرى الملاال  والقطاعا  

وتعلغ حص  نك  صص  في تل    صلمار  كمع تق تبا(ا   124) ( عملم  تمقتلم  ن  مالي حل  تمقت  يصلللللللللللللللللللل   لى 39صا يق ب صن ) 2021
ا العر ول والغازا  ا الكق  الع ا والمقاصللللللال )االسللللللرثمار ال قاريا السللللللماح صث   في ع ا بطاعا  ق تبا ( وبل ت صلمار  كمع 42 ال ملما )

 .مقاوال (الا  السمارا    األسم اا العر وكمماوتا ا الكه باءا الر لم ا
 

تق ج ًا وترقتلًا   2021في عام  المؤسللللللللسللللللللا  ال ولم  الكع ا  صن  مرق صال اللقا ز والم اكز  ال  ج  صنو  ج ا نالذك  ار نك  صصلللللللل  حصلللللللل   
العك  على تل  اللقا ز والم اكز فلللهادا اسلللرلقا  لثق  عمال ق إلنلازاتع الملقق  و هقدق المعذول  نميرلف بطاعا  األعمال؛ وت   حصلللقل  

الري ت ل  صلقر اهرملاصلع دا ملًاا حيلث أنه  فلللللللللللللل كلاء الكللاح في كلافل  األعملالا وتسلللللللللللللل ى العكل  دا ملًا  لى ت زتز تميز خل صلاتلع والل لا  على  
أر قم  واسلر اتملما  عم  نك  صصل  ت كس الرزام نلاحع طقت  الم ا والمشلارك  ن اعلم  في الي صا  الري تلعي احرما ا  عمال عا حيث  

 العك  نالركمم  المسر اص  وال خاء لمص .


