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أكاديمية "نواة"  ول دفعتني منعن تخرج أ"بنك القاهرة" يعلن 

 للتدريب فى مجال تمويل المرشوعات الصغرية والمتوسطة
 
 

أعلن بنك القاهرة عن تخرج أول دفعتني من أكاديمية التدريب 
 مسميالىت أطلقها البنك تحت 

SME Business School ‘NAWAH’  فى إطار اسرتاتيجيته التوسعية
والمتوسطة  المتكاملة في مجال تمويل المرشوعات الصغرية

وبناء كوادر مؤهلة من حدييث التخرج للعمل كمسئويل ائتمان 
 متخصصني بهذا القطاع الحيوى.

وبهذه المناسبة، أوضح طارق فايد رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
فيذى  لبنك القاهرة أن أكاديمية "نواه"  تمثل إضافة حقيقية التن

لجهود البنك التوسعية فى مجال تمويل المرشوعات الصغرية 
والمتوسطة  من خالل توفري أفضل الربامج التدريبية لتأهيل 

الكوادر الىت يمتلكها البنك بإعتبارهم أهم أصول المؤسسة، 
ت الىت يشهدها سوق العمل من خالل توفري كافة المقومات واألدوات الالزمة مؤكدًا عىل رضورة مواكبة أحدث التطورا

للعاملني لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة لعمالء بنك القاهرة بما يتوافق مع خطط الدولة وتوجهات البنك 
حو تحقيق التنمية المركزي للتوسع في تمويل تلك األنشطة وزيادة مواردها التمويلية لما تمثله من أهمية بالغة ن

 المستدامة.
 وتابع "فايد" أنه تم إنشاء أكاديمية نواه بهدف تأهيل جيل جديد من العاملني حدييث التخرج لمواكبة متطلبات 
 سوق العمل وإصقالهم بالمهارات الفنية والخربات الالزمة لمواجهة كافة تحديات مجال تمويل المرشوعات 

 امج تدريبية مصممة خصيصًا لخدمة هذا الغرض وذلك بالتعاون مع الصغرية والمتوسطة وذلك من خالل بر
 كل من المعهد المرصفي المرصي وبعض جهات التدريب األخرى اليت تقدم شهادات وبرامج متمزية

 األساليب العالمية في تأهيل الشباب لسوق العمل.وفق أحدث  
 

 



 
 

 "NAWAHمن تدريب دفعتني من أكاديمية "نواة فيما ذكر حازم حجازى نائب رئيس مجلس اإلدارة أنه تم اإلنتهاء 
مسؤول ائتمان من حديىث التخرج وذلك عرب شبكة فروع البنك المنترشة فى مختلف محافظات  50باجماىل عدد 

إىل  3الجمهورية مع الرتكزي عىل الدلتا والوجه القبيل ومدن القناة، وتراوحت مدة برنامج التدريب للدفعة الواحدة من 
ريًا إىل أنه تم اختيار جميع المتدربني من خالل إجراءات توظيف تعتمد عىل إنتقاء الكفاءات الشابة ذات أشهر، مش 4

 المهارات واإلمكانيات اليت تناسب طبيعة العمل في مجال تمويل الرشكات الصغرية والمتوسطة.
مج التدريىب، يحصل المتدربني وأضاف نادر سعد رئيس قطاع المرشوعات الصغرية والمتوسطة أنه عقب إنتهاء الربنا

عىل شهادة تخرج من أكاديمية المرشوعات الصغرية والمتوسطة واليت تشمل شهادة اإلئتمان المتخصصة في مجال 
واليت يتم تقديمها من خالل المعهد المرصفي  SME Credit Certification Programالرشكات الصغرية والمتوسطة 

(، هذا باإلضافة ايل شهادات تدريب Frankfurt School of Finance & Managementالمرصي بالتعاون مع مؤسسة  )
أخري في مجال التواصل الفعال ومهارات البيع والتفاوض وادارة العمل بفاعلية، فضاًل عن تنفيذ فرتات تدريبية أثناء 

في إدارات البنك المختلفة واليت تضم العمليات المرصفية، مراكز أعمال االئتمان،  On Job Trainingالعمل 
 والمعامالت المرصفية الدولية.

 رشكات الصغرية والمتوسطة من خاللهذا  ويعد بنك القاهرة من البنوك الرائدة في مجال تمويل ال
ا لكل رشيحة، حيث قام البنك بإعادة تقديم حلول تمويلية تناسب احتياجات العمالء بمختلف القطاعات ووفق

عرب  2019هيكلة لمجموعة المرشوعات الصغرية والمتوسطة، وتم تطبيق المركزية منح االئتمان منذ عام 
مركز ووحدة أعمال متخصص في تمويل عمالء المرشوعات الصغرية والمتوسطة في جميع  40إنشاء عدد 

ير وتوفري برامج وحلول تمويلية لخدمة أنشطة ذو متطلبات مناطق الجمهورية، ويواصل البنك جهوده نحو تطو
وطبيعة خاصة وذلك لدعم تلك الصناعات والقطاعات واليت من دورها أن تساهم في نمو اإلقتصاد وتوفري 

 فرص عمل وترسيخ مبدأ التنمية المستدامة، باإلضافة اىل
ء عىل توفري وإدارة السيولة لخدمة النشاط بأكرث توفري خدمات أخري مثل إدارة األموال واليت بدورها تساعد العمال

 األجنبية لسداد اإللزتامات الخارجية للعمالء إلسترياد المواد الوسائل فعالية وأيضا خدمة توفري العمالت
  .الخام والسلع الرضورية وفقا لمتطلبات اإلنتاج 


