
www . r c s s . c o m

العدد العدد العدد 141414 ـ يناير  ـ يناير  ـ يناير 202320232023 ـ تصدر عن مركز رع للدراسات االستراتيجية بالقاهرة ـ تصدر عن مركز رع للدراسات االستراتيجية بالقاهرة ـ تصدر عن مركز رع للدراسات االستراتيجية بالقاهرة



حقوق الطبع محفوظة لـ 

أوراق القاهرة
C A I R O  P A P E R S

العدد الرابع عشر 

تحليالت متخصصة تصدر عن مركز رع 

     أوراق القاهــرة، إحــدى إصــدارات مركــز رع للدراســات، وهــي
سلسـلة دراسـات متخصصـة تركـز علـى تحليـل السياسـيات التي تتبناهـا
الدولـة المصريـة وتعكـس نهجـًا جديـًدا فـي التعامـل مـع القضايـا التـي
تمـس الحاضـر والمسـتقبل، وتعكـس رؤيـة وأجنـدة العمـل نحـو أفـق
جديـد، خاصـة السياسـات المرتبطـة بالتنميـة ومكافحـة الفقـر،
واإلصـالح فـي مجـاالت االقتصـاد والصحـة والتعليـم وتطويـر المجتمـع. 
وتهتــم ” أوراق القاهــرة“ بتغطيــة مشــروع ” مصــر المســتقبل ”
الــذي يطلقــه المركــز، وهــو مشــروع بحثــي ممتـد لدراسـة
السياسـات التـي تتبناهـا الدولـة المصريـة فـي المجــاالت الرئيســية،
والتــي تهــدف إلــى بنــاء مصــر الحديثــة فـي مجـاالت االقتصـاد

والصحـة والتعليـم وتنميـة المجتمـع. 
ويضـم المشـروع مجموعـة مـن الدراسـات التـي سـتصدر تحت عنـوان
”أوراق القاهـرة“، باإلضافـة إلـى سلسـلة مـن حلقـات النقــاش،
ولقــاءات خاصــة مــن المعنييــن بصنــع السياســات هــذه

السياســات وتطبيقهــا. 

تعريف مركز رع للدراسات� 

     تأسس مركز رع للدراسات في يناير ٢٠٢١، كمركز تنويري، اسمه من
الحضارة المصرية القديمة، وما مثله اإلله ” رع ” من الضوء والضياء،
قاصداً أن يكون المركز منصة فكرية تنويرية، تطرح الحلول والبدائل
لصناع القرار في مصر والدول العربية، ساعياً إلى رصد وتحليل التحوالت
والتغيرات الكبرى في العالم وفي األقاليم الجغرافية المهمة، وبخاصة
الشرق األوسط، ومحاولة استشراف تأثير هذه التحوالت مستقبالً،

وتأثيرها على المنطقة.
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مجلة أوراق القاهرة

  يحتل القطاع المصرفي أهمية كبيرة في اقتصاد الدول، نظراً لكونه العنصر الرئيس في دفع
مسارات التنمية في أي دولة، وعليه البد أن يتسم بالقوة والمرونة ضد األزمات التي يواجهها، لكى
يستطيع أن يقوم بدوره في تمويل القطاعات المختلفة بالدولة، ويتسم القطاع المصرفي المصري
بالتنوع ما بين البنوك المحلية، والبنوك األجنبية، فكل بنك من هذه البنوك يقدم إسهامات تنموية
في الدولة، لكن بنسب مختلفة، ولكنها تصب في النهاية في مصلحة الوطن، فإن زيادة دور البنوك
الخاصة واألجنبية  العاملة في مصر، مع تطبيق قواعد العمل التي تعتمد على التكنولوجيا العالية،
وزيادة االعتمادية على األجهزة اإللكترونية الحديثة، أدى إلى أن تقوم كافة البنوك العاملة في مصر
بتطبيق أفضل النظم، محاولة إزالة األخطاء البشرية، وسرعة أداء الخدمة الموجهة للعمالء، حرًصا
منهم على إرضاء العمالء الحالين، وجذب عمالء جدد مستقبالً، فالقطاع المصرفي برمته يعتبر حجر
األساس لالقتصاد، لذلك البد من متابعة أداء هذا القطاع وتسليط الضوء على األدوار التنموية
والتمويلية التي يقوم بها، فكلما كان الواقع المصرفي سليماً، كلما أشار هذا إلى قوة االقتصاد،
فسالمة المركز المالي للبنوك العاملة في القطاع المصرفي يحافظ على حقوق المودعين
والمستثمرين، ويضمن سالمة تنفيذ السياسة النقدية للدولة بالشكل المناسب للمساهمة بشكل

فاعل في تطوير االقتصاد.
 

تقديم:
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أهمية الدراسة: 

اتجاهات السياسات المصرفية في مصر ٢٠٢٢

تنقسم أهمية الدراسة إلى أهمية علمية وعملية:
فاألهمية العلمية، متمثلة في تركيز الدراسة في
محاولة توضيح الجوانب الخاصة بالقطاع المصرفي،
والتحليل الشامل لهذا القطاع المهم، إلى جانب
إلقاء الضوء على أربعة بنوك عاملة فى هذا القطاع،

وكيف تبلور 
 

نجاحهم في مؤشرات مالية، أما بالنسبة لألهمية
العملية، تأتى من خالل إيضاح نقاط القوة
والضعف للقطاع المصرفي المصري، ومعرفة ما
إذا كان هذا القطاع قادراً على المنافسة محلياً

وعالمياً.



مجلة أوراق القاهرة

تهدف الدراسة إلى إعطاء نظرة تحليلة
للقطاع المصرفي المصري، والتعرف على
وضعه في الفتره الحالية، فنطاق الدراسة من
العام المالي 2019، إلى الربع الثاني من العام
المالي 2022، وتقارن بين المؤشرات المالية
التي تم تحقيقها في السابق، وما وصل إليه
القطاع المصرفي خالل العام المالي الحالي،
وتلقي الضوء على التطور الذي وصل إليه
أربعة بنوك عاملة بالقطاع المصرفي، وهم:
(البنك األهلي - بنك البركة - بنك SAIB ـ
بنك المصرف المتحد)، وبالتعرف على
المؤشرات المالية الخاصة بكل بنك إلى
جانب اإلسهامات المجتمعية لهذه البنوك،
والخدمات المصرفية التي استحدثتها، وعقد
مقارنة بين هذه البنوك من خالل المؤشرات
المالية وعدد الفروع. فى سبيل تحقيق هذه
األهداف، تعتمد الدراسة على المنهج
الوصفي التحليلي في تحديد أبعادها، حيث
تم االعتماد على جمـع البيــانات من مصــادر 

 
 

أهداف الدراسة:
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مختلفة وخاصة التقارير المالية الصادرة عن
البنوك، وتحليلها في شكل رسوم بيانية،
لتوضيح التطور في أداء القطاع المصرفي
المصري، وكذلك تم استخدام مؤشر إحصائي
للمقارنة بين البنوك. وتشتمل الدراسة على
خمسة أجزاء: يضم األول، نظرة عامة على
القطاع المصرفي المصري، ويبرز المالمح
الرئيسية له، ويحلل المؤشرات المالية التي تم
تحقيقها، ويتناول الجزء الثاني، سياسات البنك
المركزي في ظل األزمة الروسية األوكرانية،
مع تحليل للقرارات األخيرة التي اتخذها، أما
الجزء الثالث، فيتناول بالتحليل األربعة بنوك
سالفة الذكر ماليًا من خالل المؤشرات التي
حققتها، والخدمات التي قدمتها، ودورها في
المسؤولية المجتمعية، وسياسات التحول
الرقمي، فيما يقارن الجزء الرابع بين البنوك
التي تناولتها الدراسة من خالل عدة مؤشرات،
ونستعرض في الجزء الخامس مجموعة من
التوصيـــات التــي خلصــــت إليها الدراســـة.
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 أوالً: نظرة عامة عىل القطاع المصرفي:  
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  يتميز القطاع المصرفي المصري بالتنوع، حيث
تستحوذ البنوك العربية خاصة الخليجية منها،
واألجنبية، على أكثر من نصف عدد البنوك على
مستوى الجهاز المصرفي حاليًا، لتبلغ 21 من
إجمالى 38 بنًكا عامل في مصر، ويتوزع الباقي بين
11 بنًكا حكوميًا، وخمسة بنوك خاصة برأسمال
مشترك مصري عربي، وبنك خاص، مما أكسب
القطاع المصرفي قوة بالنجاح الذي حققته هذه
البنوك. وقد حقق القطاع المصرفي تطوًرا ملحوظ
خالل السنوات الماضية، بفضل النجاح الذي حققته
البنوك العاملة فى هذا القطاع، حيث يوضح الشكل
(1) التطور في عدد البطاقات الصادرة من القطاع
المصرفي، فقد زاد عدد البطاقات من بطاقات
االئتمان، والبطاقات المدفوعة مقدماً، وبطاقات
الخصم، حيث ارتفع عدد البطاقات فى نهاية العام
المالي 2021 عن الربع الثاني من العام نفسه، ليصل
إجمالي عــدد بطاقـات االئتمـان إلى 4.47 مليون،
مقارنـة بـ 4.162 مليـون، بالربــع الثاني من 2021،
كما ارتفع عدد ماكينات الصرف اآللي إلى حوالي
19 ألف ماكينة في نهاية العام المــالي 2021،
مقارنة بـ 16962 ألًفا في الربــع الثانــي من 2021.

 
 

 
  تعكس هذه المؤشرات تطور القطاع المصرفي في
الفترة األخيرة، على الرغم من األزمات التي مر بها
االقتصاد المصري مثل فيروس كورونا، والذي وقف
صامــــًدا أمامهــــا بفضــــل القيــــادة الرشيــــدة.

 
 
 
 

 المصدر: بيانات الجهاز المركزي المصري

�1تحليل تطور أداء القطاع المصرفي� 
  نالحظ من الشكل رقم 2 زيادة حجم أصول 

البنوك، حيث ارتفعت من 8.627 تريليونات في
ديسمبر 2021، إلى 9.732 تريليونات في مايو
2022، بزيادة بلغت نحو 786.1 مليار جنيه، مما
يعكس زيادة قوة الجهاز المصرفي في مواجهه
األزمــــات التـــي يمر بها االقتصــــاد المصــــري. 
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- فمن هنا يعتبر هذا المؤشر من المؤشرات التي
تعكس لنا مدى صالبة القطاع المصرفي المصري،
وقد حقق بنك CIB  المركز األول في معدل كفاية
رأس المال بنهاية يونيو 2021، بعدما سجل معدل
كفاية رأس مال لديه 32.03%، بينما جاء بنك فيصل
ــس ــدل 31.91% خالل نف ــ اإلسالمي ثانياً، بمع

الفترة.
- ويوضح الشكل التالي ترتيب البنوك من حيث
مؤشر كفاية رأس المال، حيث يتضمن ترتيب عشرة
ـام ــ ــر في نهاية العـ ــ ــى في هذا المؤش ــ بنوك األعـل

.2021

مؤشرات السالمة المالية التي تبرز طبيعة القطاع المالي
والمصرفي، ومدى استقراره وتأثره باألزمات المالية
واالقتصادية، حيث تعمل كأداة لإلنذار المبكر عند تعرض

القطاع المصرفي ألية مخاطر.
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 المصدر: بيانات الجهاز المركزي المصري

 تمثل محفظة األوراق المالية في البنوك آداة
استثمارية، مكونة من مجموعة األوراق المالية،
مأخوذة كوحدة واحدة، يهدف البنك من
تكوينها إلى تخفيض مخاطر االستثمار عن
طريق تنويع األوراق المستثمر بها، وزيادة
العائد من جراء االحتفاظ بتلك األوراق.
ويُالحظ من الشكل رقم 3 ارتفاع حجم محفظة
األوراق المالية لدى البنوك، سواء كانت
بالعملة المحلية أو األجنبية، حيث زاد حجم
محفظة األوراق المالية بالعملة المحلية من
حوالي 1.48 تريليون في ديسمبر 2018، إلى
نحو 3 تريليونات جنيه في مايو 2022، وكذلك
زاد حجم محفظة األوراق المالية بالعملة
األجنبية من 412.16 مليار جنيه في ديسمبر
2018، إلى 608.87 مليار جنيـه في مايو 2022. 

 
  

1-1 محفظة األوراق المالية لدى البنوك�
 

المصدر: البنك المركزي المصري 

1-2 مؤشرات السالمة المالية للقطاع المصـــرفي 
(بخالف البنك المركزي)�

 
أ- مؤشرات كفاية رأس المال�

 

،"FIRST BANK" كشف هذا الترتيب من قائمة
التي ضمت 21 بنكاً عامالً بالقطاع المصرفي
المصري، اتيحت عنهم البيانات المالية لفترة
التحليل، عن نجاح 12 بنكاً في تحقيق معدل كفاية
رأس مال يفوق المتوسط السائد فى القطاع
المصرفي، والبالغ 19 % فى نهاية 2021، ونجحت
كافة البنوك التي ضمتها القائمة في تخطي الحد
األدنى المحدد من جانب البنك المركزي لمعدل
كفاية رأس المال والبالغ 11.875%، وذلك بعدما
واصلت البنوك المحلية تدعيـم نسـب كفايــة رأس
المال لديها بنهاية النصف األول من العام الجاري
2022، وذلك ضمن سعيها الدائم لتطبيق أفضل
الممارسات الدولية ومتطلبــات لجنة «بازل»2021. 

 
 

 تعتبر مؤشرات كفاية رأس المال من أهم المؤشرات الدولية
ـر أداء لقياس درجة خطر اإلعسار، وتستخدم من أجل تطوـي
وكفاءة النظام المصرفي، وحماية المودعين، وتعزيز االستقرار
ــم  ـال أحد أهـ ــ ـرات كفاية رأس المـ ــ ــ المالي، كما تعتبر مؤش

 
  

 المصدر: بيانات الجهاز المركزي المصري
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 نالحظ من الشكلين 4،5 أن رأس المال األساسي
المستمر إلى األصول المرجحة بأوزانالمخاطر قد
ارتفع من 12.9 % في ديسمبر 2021 إلى 13.1 %
في مايو 2022، مما يعكس أن القطاع المصرفي
يتمتع بالمالءة المالية، بينما انخفضت الشريحة
األولى من رأس المال إلى األصول المرجحة بأوزان
المخاطر من 18.2 % في ديسمبر 2021 إلى 17.4
% في مايو 2022، وأيضاً انخفضت الرافعة المالية
من 7.3 % في ديسمبر 2021 إلى 7 % في مايو
2022. كما انخفضت نسبة القاعدة الرأسمالية إلى
األصول المرجحة بأوزان المخاطر من 22.5 % في
ديسمبــــر 2021 إلــى 21.9 % فــي مايـــو 2022.

 

 وبالرغم من تراجع نســـب كفـــاية رأ س المـــال
بالبنوك؛ إال أن المعدالت الحالية تعد قوية مقارنة
بالمعدالت المطلوبة من لجنة بازل والبنك
المركزي المصري، حيث يتمتع القطــاع بمعـدالت
قوية لكفاية رأس المال، وهو ما يدعم قدرته في
التغلب على األزمات الراهنة، حيث أن الحد األدنى
المقــرر من البنــــك المـــــركزي هـــــو 12.5 %. 

  

ويرجع هذا التراجع إلى األزمة االقتصادية التي تعصف
بالعالم أجمع، ولكن بالرغم من هذا التراجع إال أن
القطاع المصرفي ال يعاني من أزمة سيولة، حيث أن
نسبة السيولة هي أعلى بكثير من نسبة السيولة
المقررة بالمعايير الدولية، وفي حين تقضي القواعد
الرقابية بالبنك المركزي بأن تحتفظ البنوك بنسبة
سيولة بالعملة المحلية 20 % على األقل، وهي األصول
التى يتم تحويلها بسهــــــولة ويســر إلى أوراق نقدية.

 
 
 

 المصدر: بيانات الجهاز المركزي المصري

ب ـ مؤشرات السيولة�
 

 المصدر: بيانات الجهاز المركزي المصري

-إلى جانب هذا، فقد وصل حجم السيولة الفائضة الممتصة
من قبل البنك المركزي في عمليات السوق المفتوحة ألكثر
من تريليون جنيه، مما يعكس صالبة ومتانة الجهاز المصرفي،
ــف ـز للتصني ــة مودـي ــة، فوكال ـات المالي وبإشادة المؤسسـ
االئتماني أبقت على االئتماني في مصر عند B2، ونظرة
مستقبلية مستقرة، وذلك بتقريرها الصادر في فبراير 2022،
فقد رأت الوكالة الدولية أن البنوك ستبقى ذات سيولة عالية،
ــع ــة لوداـئ حيث تستفيد البنوك من التدفقات القوـي

ــالء. ــ العم
ـ ونالحظ من الشكل رقم (7) زيادة إجمالي الودائع بالقطاع
المصرفي حتى وصل إلى نحو 7.2  تريليون جنيه في مايو
2022، مقارنة ـب 6.4 تريليون جنيه في 2021، حيث شكلت
71 % من األصول المصرفية في سبتمبر 2021، إذ تمثل
السيولة النقدية والعمليات بين البنوك نحو 19 % من األصول
محتفظ بها نقداً، مع 34 % إضافية مستثمرة في األوراق
المالية الحكومية، فهذه الزيادة في حجم الودائع قد عززت
من نسب السيولة داخل القطاع المصرفي المصري، مدعومة
ـارج.  ــ ـريين بالخـ ــ ــالت المص بتعميق الشمول المالي وتحوـي

 
 
 

 يعتبر هذا المؤشر من المؤشرات المهمة التي
توضح مدى درجة األمان المصرفي، ومدى قدرة
البنوك على الوفاء بالتزاماتها تجاه العمالء، وفيما
يخص مستويات السيولة لدى البنوك فنالحظ من
الشكل رقم 6 أن نسبة السيولة بالعملة األجنبية قد
زادت في مارس 2022 إلى 74.6 %، مقابل 67.9 %
بنهاية 2021، فإن االتجاه العام لنسب السيولة
بالعملة األجنبية في تزايد، مما يضيف قوة للقطاع
المصــــرفي المصــــــري.  بينما تراجعت السيولة
بالعمـــــلة المحليــة إلى 44.7 % في مــارس
2022، مقارنــة بـ 45.4 % فــــي نهــــــاية 2021 .

 المصدر: بيانات الجهاز المركزي المصري  
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- نالحظ أيضاً زيادة نسبة القروض إلى الودائع،
فقد زادت في مارس 2022 إلى 49.3%، مقارنة بـ
48.3 % في 2021، و 46.4 % في 2020، مما يعطي
فرصة لضخ المزيد من التمويالت في النشاط
االقتصادي للدولة. وقد نجح القطاع المصرفي
المصري في تعزيز نسبة توظيف الودائع في
القروض، حيث تثبت المؤشرات مدى نجاح القطاع
في استثمار ودائعه االستثمار األمثل من خالل
تعزيز نسب توظيف الودائع في القروض التي توفر
أعلى عائد للبنوك. كما تثبت تطور نسبة توظيف
الودائع في القروض تعزيز الشمول المالي، وزيادة
قاعدة المتعاملين مع البنوك التي تعكس على
صعيد آخر نجاح القطاع المصرفي في ضخ المزيد
من السيولة في السوق المحلية سواء لتمويل
المشروعات، أو لمنتجـــات التجـــزئة المصـــرفية.

 
 

  

جـ ـ مؤشرات الربحية�
 

-نالحظ من الشكل رقم (10) انخفاض نسبة القروض
غير المنتظمة إلى إجمالي القروض، حيث انخفضت
من 4.2 % في 2019، إلى 3.3 % في مارس 2022،
وبانخفاض أيضاً عن السنة الماضية، حيث سجلت في
2021 حوالي 3.5 %، مما يعني تحسن جودة أصول
القطاع بشكل كبير، وأن القطاع يتمتع بمؤشرات سالمة
مالية قويــة، تؤكـد  سالمة أسلوب عمله، وحمايته
الفائقة لودائع وأموال عمالئه، وهو األمر الذي سيمـكن
البنوك مـن تحقيــــق المزيد من معـــدالت النمـــــو .

 

 المصدر: بيانات الجهاز المركزي المصري

المصدر: البنك المركزي المصري 

ب ـ مؤشرات السيولة� 
 

- وأظهرت مؤشرات السالمة المالية للقطاع المصرفي
أن نسبة توظيف القروض إلى الودائع بالعملة
المحلية ارتفعت إلى 46.1 %، مقابل 44.2 % بنهاية
ديسمبر 2021، بينما تراجعت نسبة التوظيف بالعملة
األجنبية إلى 68.4 %، مقابل 77 % خالل نفس الفترة.

  

تعتبر الربحية من أهم مؤشرات النجاح، ومن أبرز عوامل
الثقة واالطمئنان للمشاركين والمتعاملين مع القطاع
المصرفي من: مساهمين، وعمالء، ومستثمرين، حيث إن
هناك عالقة وثيقة بين الربحية ومدى نجاح البنوك،
وقدرتها على المنافسة، واالستثمار، وتدعيم مركزها
المالي. نالحظ من الشكل رقم (9) استقرار العائد على
متوسط األصول عند 2.1 % منذ 2019 حتى مارس
2022، فيما ارتفع العائد على متوسط حقوق الملكية إلى
16.1 % في مارس 2022، مقارنة بـ 14.9 % فى 2021،
أي ارتفع صافي الربح بعد خصم الضريبة إلى حقوق
الملكية، هذا بالرغم من انخفاضه عن 23.4 % في 2019،
كما ارتفع صافـــــي هامــــش العائد ليصل إلى 4.2 %
ـارنة بـ 3.7 فـــــي 2021 . ـارس 2022، مقــــ فـــــي مــــ

 
 
 

  

 المصدر: بيانات الجهاز المركزي المصري

- كما انخفضت مخصصات القروض إلى القروض غير
المنتظمة، مما يزيد من جودة أصول القطاع المصرفي،
حيث يُالحظ من الشكل رقم (11) انخفاض مخصصات
القروض غير المنتظمة من 97.6 % في 2019، إلى 92.3
% في مارس 2022، مما يحسن من المالءة المالية للقطاع
المصرفي المصــــري، ويزيد من الثقــة في هذا القطــاع.
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ثانياً : سياسات البنك المركزي: 
 

1.   تجاه البنوك� 
 

إن تحسن مؤشرات السالمة المالية للقطاع المصرفي، يأتي بسبب سياسات البنك المركزي الداعمة والمساندة
للبنوك، حيث أن قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 5 يوليو 2011، بشأن تعليمات حوكمة البنوك،
بحيث تلتزم جميع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بوضع وتطوير نظم الحوكمة لديها، ساعد هذا القرار
في تحسن أداء القطاع المصرفي في الفترة األخيرة، فمن السياسات التي اتخذها البنك المركزي لدعم البنوك:

  

(*)                                                ، وقد
أوضح البنك أن هذه التعليمات تهدف إلى ترسيخ
 ثقافة إدارة األزمات لدى البنوك من خالل إرساء
القواعد العامة إلعداد خطط التعافي التي أكدت
المعايير الدولية دورها الرئيس في تعزيز قدرة
القطاع المصرفي المصري على التصدي لألزمات،
مما يضمن جاهزية البنوك، ورفع قدرتها على
االستجابة بشكل فاعل لمواجهه أي ضغوط
اقتصادية، أو مالية قد تواجهها، وتعتبر خطة
التعافي بمثابة خطة شاملة ومفصلة تتضمن
مجموعة من االفتراضات إلدارة أحداث جسيمة قد
تقع في النظام المصرفي أو على البنـك، واحتماالت
تعرضه لمشاكل مالية تؤثر على مستوى مالءته
المالية، أو سيولته، أو ربحيته، واإلجراءات
التصحيحية الالزمة الستعادة سالمتــــه المالية حال 

  

 تحقق أي من تلك االفتراضات، وذلك من خالل
تزويد متخذي القرار بالبنك بشكل مسبق بالبيانات
والتدابير الالزمة للتعامل مع تلك األحداث
والخيارات المتاحة لديه، وبما يضمن استعادة
استقــــرار البنــــك واجتيـــازه تلك الصدمـــــات.
(*)                  ومسـاندتها لمواجهه أزمات
السيولة على المدى القصير، فإن البنك المركزي
المصري قد أعلن عن شروط منح السيولة الطارئة
للبنوك، على أن يكون منح السيولة الطارئة مقتصًرا
على البنوك ذات المالءة المالية، مما يعنى مساندة
البنك المركزي للمصارف المحلية، ولكن هذا القرار
ال يعنى أن هناك أزمة سيولة داخل القطاع
المصرفي المصري، ولكن تعتبر هذه التعليمات
استباقية الحتواء األزمات المحتملة، والحد من

تأثيرها. 
 
 

  

 قام البنك المركزى بإعداد خطة التعــــــافي
 

ولدعــــم البنـــوك،
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(*)                                                    فقد
وجه البنك المركزي القطاع المصرفي لتكثيف
مشاركته فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، التي
تستهدف تحسين مستوى المعيشة في قرى الريف
المصري، واالرتقاء بالخدمات المقدمة للفئات
المجتمعية األكثر احتياجاً، وتفعيالً لهذه التوجيهات
بدأت العديد من البنوك في تطوير البنية التحتية
المالية للقرى المدرجة ضمن المبادرة إلى جانب
توفير التمويالت، وحزم منتجات وخدمات مصرفية
متنوعة، وذلك بهدف إتاحة الخدمات المالية
والبنكية المناسبة الحتياجاتـها، وأسفــرت جهــــود
القطاع المصرفي خالل الفترة من يوليو 2021،
وحتى مارس 2022، من أجل المساهمة في إحداث
التنمية المستدامة الشاملة بهذه المناطق، عن
توفير تمويل لنحو 17 ألف مشروع صغير ومتناهي
الصغـــر، وذلك بقيمــــة إجماليــــة بلغــــت نحو
826 مليون جنيـــه موجهـــــة للفئـــات المهمشة.
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وتدعيًما للمشــاركة المجتمعيـــة للبنـــوك،

2.   تجاه األزمة الروسية األوكرانية�
تبنى البنك المركزي المصري مجموعة من 

السياسات لتفادى مشاكل التضخم في ظل األزمة
الروسية األوكرانية، ومنها:

(*)                                             لتوفير
السيولة الالزمة لتأهيل الفنادق والمنشأت
السياحية، وعمليات اإلحالل والتجديد لالستمرار
فى عملها، حيث أنقطاع السياحة في مصر يواجه
موقف سياسي، وعالمي صعب للغاية، فقد توقفت
السياحة األوكرانية كلياً، والسياحة الروسية بشكل
جزئي، فجاءت مبادرات البنك المركزي لتحفز هذا

القطاع الذي يعتبر أحد مصادر العملة الصعبة.
(*)                                           ، وتسهيل
خروج البضائع المحجوزة بالموانئ المصرية،
للتأثير على مجتمع األعمال، وتيسير اإلجراءات،
فهذه القرارت جاءت لتيسر على المستوردين
عمليات البضائع، وتقليل التكاليف، وعوائق
الجمارك، لتحقيق نمو في الناتج المحلي اإلجمالي

وطمأنة المستثمرين.

مبادراتـــه لدعــم شركــات السياحـــــــــة،

توفير مرونة لعمليـــــات االستيـــــراد

 
سعر الفائدة 4 مرات، ومن المتوقع أن يقوم برفعها
للمرة الخامسة على التوالي، للوصول إلى معدالت
التضخم المستهدفة، وهي 2 %، وقد قام البنك
المركزي بتثبيت سعر الفائدة خالل االجتماع
األخير فى سبتمبر الماضي 2022، وقررت لجنة
السياسة النقدية اإلبقاء على سعري عائد اإليداع
واإلقراض لليلة الواحدة سعر العملية الرئيسية
للبنك المركزي عند مستوى 11.25، و12.25،
و11.75 % على الترتيب، وقــد سبـق أن ثبت
المركزي المصري أسعار الفائدة خالل اجتماعه في

18 أغسطس.. 
على الرغم من ارتفاع معدالت التضخم السنوى
إلجمالى الجمهورية، حيث سجل 15.3 % في
أغسطس الماضي، ويرجع هذا القرار بتثبيت
الفائدة إلى عدم رغبة مسؤلي السياسة النقدية
على رفع تكلفة الدين، واتجاههم في تبني سياسة
نقدية تهدف إلى جذب االستثمارات، بهدف جذب
العمالت األجنبية، فرفع سعر الفائدة لن يجذب
المستثمرين األجانب، حيث أن المستثمر األجنبي
ينتظر وضوح فيما يخص سعر الصرف، فإن البنك
المركزي يجري تخفيًضا تدريجيًا على العملة،
بهدف تخفيض العبء على سوق الصرف، استيفاًء
لشروط صندوق النقد الدولي، للحصول على
القرض، وبهذا يتخذ البنك المركزي سياسات نقدية
ال تحمل أعباء إضافية على االقتصــــاد المصــــري.
قرار البنك المركزي بزيادة االحتياطي اإللزامي على
الودائع إلى 18%، جاء بغرض سحب السيولة للحد
من زيادة أحد اآلثار التي تؤدي إلى زيادة التضخم،
ولعدم الضغط على الموازنة العامة بزيادة سعر

صرف الكوريدور.
 
 
 
 
 
 

  

فما هي دوافع هذا القرار؟

-                               بإلقاء نظرة عامة عن القطاع
المصرفي المصري، وكيف تطور على مدار الثالث سنوات
الماضية، خاصة فى ظل األزمات التى عصفت بالدولة
المصرية والعالم أجمع، والحظنا هذا من خالل االستقرار
واالرتفاع فى مؤشرات السالمة المالية للبنوك العاملة في
القطاع المصرفي، وفى الجزء التالى سنحاول إلقاء الضوء
على بعض البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وما
مدى التطور الذي وصلت إليه، مع التركيز على بنك حكومي
وهو البنك األهلي المصري، و بعض البنوك الخاصة التى
ظهرت بقوة في الفترة الماضية، وأصبحت تالحق التطور
والمنافسة مثل بنك SAIB، والمصرف المتحد، وبنك البركة.

 
                                                          (*)

 قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة مرتين، لمنع
خروج األموال الساخنة من مصر إلى البنوك
األمريكية، وفي المرة الثالثة، قام البنك المركزي
المصري بتثبيت سعر الفائدة، بهدف استقرار
األسعار على المدى المتوسط، بينما رفع الفيـدرالي 

  

 وكنتيجة لقيام الفيدرالى برفع أسعار الفائــــــدة،

هذا وقد قمنــــا فيما سبـق،
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ثالًثا: التحليل المالي لبعض البنوك خالل الفترة (2022-2019):
 

فى هذا المبحث يتم تحليل البيانات المالية لكل من البنك األهلي المصري كنموذج للبنوك الحكومية الكبري
في مصر، والذي يعد من أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، أما بالنسبة لفترة التحليل؛ فيُالحظ
أنها اقتصرت على 3 سنوات، نظًرا لصعوبة الحصول على البيانات قبل تلك الفترة للقيام بالتحليل المالي الخاص
بتلك البنـــــوك، وسيتطرق التحليل المالــــي إلى مؤشرين رئيسين هما: مؤشــر الربحيـــــة، ومؤشر السيولة.

  

 يعتبر البنك األهلي واحًدا من أعرق البنوك، في
منطقة الشرق األوسط، وأفريقيا حيث تم إنشائه
في عام 1898م، يحتل البنك األهلي المصري
المرتبة األولى على مستوى البنوك العاملة في
القطاع المصرفي المصري من حيث األصول ورأس
المال، وكذلك يحتل المرتبة 215 بين أفضل ألف
THE بنك على مستوى العالم من تقييم مجلة
BANKER  العالمية في تقييمها السنوي ألفضل
البنوك على المستوى العالمي والقاري لعام 2021،
ويأتي البنك األهلي المصري على قمة البنوك
المصرية استناداً إلى عدد من المعايير ومؤشرات
القياس المتخصصة في مجال البنوك، ومن أهمها:
قوة المركز المــالي، وإجمـــالي األربــاح السنويـة، 

  
  

والقاعدة الرأسمالية هو ثبات األصول، وغيرها من
المعايير، التي تعكس مدى قوة وثبـــــات البنـــك.

 
 

  

1.   التحليل المالي للبنك األهلي المصري�
1ـ 1 .  نبذه عن البنك�  
 

- فى ضوء البيانات الخاصة بالبنك األهلي
المصري، يمكن أن نقوم بتحليل البنك من
خالل بعض المعايير المالية، للوقوف على مدى
كفاءة البنك حيث تتمثل تلك المعايير كما يلي:
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  تخطى إجمالى المركز المالي للبنك حاجز الـ 3
تريليونات جنيه في ديسمبر 2021، مقارنة بـ 2
تريليون في 2020، وصوًال إلى نحو 3.6 تريليون
جنيه في يونيو 2022، لتصل نسبة إجمالي أصول
البنك إلى نحو 37.5 % من إجمالي أصول الجهاز
المصرفي المصري، حيث زيادة أصول البنك تعكس
مدى التطور والنمو الذي حققه البنك مما يدعم
القطاع المصرفي المصري، فزيادة المركز المالي
يعني زيادة كل ما في حوزة البنك من قروض
واحتياطيات وأوراق مالية وإيداعات البنك لدى
البنوك األخرى، والمباني التي يمكن تحويلها
بسهولة إلى "نقــــــد"، مما يجعل البنــــك من
المنافسيــن األقويـاء داخـل القطـــاع المصــرفــي.
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فزيـــــادة إيداعــــات األفراد توضح الثقــــة
البالغة لعمالء البنــك األهلي في سياســات البنــك.

  

نمت أرصدة الودائع لدى البنك األهلي المصري،
وارتفعت خالل الفترة من 2019 إلى 2021، حيث
وصل إجمالي الودائع إلى 2.4 تريليون جنيه في
ديسمبر 2021، مقارنة بـ 1.8 تريليون جنيه في
ديسمبر 2020 بمعدل نمو 33.3 %، فكما نالحظ
من الشكل رقم (13 )، فقد حدثت زيادة سواء في
ودائع األفرد، أو ودائع المؤسسات، ولكن نسبة
الزيادة في ودائع األفراد أكبر من الزيادة في ودائع
المؤسسات، حيث زادت ودائع األفراد إلى 1.84
تريليون جنيه في ديسمبر 2021، بالمقارنة 1.53
تريليون جنيه في ديسمبر 2020، بينما سجلت
ودائع المؤسسات حوالي 539.75 مليار جنيه في
ديسمبر 2021، بالمقارنة بـ 306.59 مليار جنيه في
ديسمبر 2020، مما يدعم وجهة نظر أن هيكل
اإليداع داخل البنــــك مدعوماً بإيداعات األفــــراد،

  

2 ـ 1 . المركز المالي للبنك�
 

المصدر: بيانات البنك األهلي المصري 

3 ـ  1 . الودائع والقروض� 
الودائع� 

المصدر: بيانات البنك األهلي المصري 

ارتفعت محفظة القروض لدى البنك األهلي المصري
ارتفاعاً كبيراً خالل السنة المالية 2021، حيث سجلت
1.17 تريليون جنيه، مع اتجاه الزيادة في منح
القروض إلى المؤسسات المختلفة، حيث نالحظ من
الشكل (14) زيادة قروض المؤسسات زيادة كبيرة
بالمقارنة بقروض األفراد، حيث قدرت قروض
المؤسسات حوالى 1.01 تريليون جنيه في 2021
مقارنة  بـ 737.13 مليار جنيه، بينما سجلت قروض
األفراد حوالي 159.31 مليار جنيه في 2021، مقارنه
بـ 7.27 مليار جنيه، وقد يرجع ذلك إلى الضمانات
القوية التي يحتاجها البنك إلقراض األفراد لتقليل
المخاطر، فزيادة قروض البنك ستنعكس على زيادة
ربحية البنــك وتحقيق طفرة في المؤشـرات المالية.

  

القروض�

المصدر: بيانات البنك األهلي المصري 

ـ وقد حدثت قفزة كبيرة في محفظة قروض
الشركات الكبرى بالبنك األهلي المصري، فكما
يوضح الشكل رقم (15) خالل السنة الجارية 2022،
حيت تجاوزت 1.2 تريليون جنيه، مقابل 889 مليار
جنيه بنهاية عام 2021، كما ارتفع عدد العمالء إلى
1200 عميــل، فكما نالحـظ من الشكــل رقم 15 أن 
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وفي إطار تطوير البنك لخدماته ومنتجاته بهدف
تقديم خدمة متميزة للعمالء، قام بزيادة عدد
ماكينات الصرف اآللي، وتحسين أماكن تواجدها،
فوصل عدد ماكينات الصرف اآللي إلى 6100 ماكينة
منتشرة على مستوى الجمهورية في يونيه 2022،
مقارنة بـ 4953 ماكينة في 2021، كما يعكسها الشكل
رقم 17، فالبنك األهلي حريص على أن تصل خدماته
لجميع محافظات الجمهورية بتدعيم بنيته التحتية،
فزيادة عدد ماكينات الصرف اآللي يعكس اهتمام
البنـــك لتسهيل تقديم الخدمــات على المواطنيـــن.

 
  

يستند البنك لتقديم خدماته من خالل شبكة ضخمة
من الفروع، والمكاتب، والوحدات المصرفية، حيث
زاد عدد الفروع من 517 في 2020 إلى 615 فرًعا
في يوينه 2022، بزيادة 98 فرًعا، مما يوضح سياسة
البنك التوسعية لخدمة عمالء أكثر، وتوزيع الفروع
بين المحافظات بشكل أكبر، حيث أن البنك أصبح
يخدم حالياً حوالى 17.8 مليون عميل. هذا إلى
جانب التواجد الخارجي في معظم قارات العالم،
فلدى البنك شبكة من الفروع ومكاتب التمثيل
الخارجية، تتمثل في فرعين بالصين والواليات
المتحدة األمريكية، وثالث مكاتب في إثيوبيا،
وجنوب أفريقيا، واإلمارات العربية، وقد وافق
مجلس الوزراء السعودي مؤخراً على منح البنك
األهلي المصري الترخيص الفتتاح فرع له في
المملكة العربيـــــــة السعــــودية، وهو ما يعد
خطوة استراتيجية مهمة تخدم خطط البنــــــك في
التوسع واالنتشار الخارجـــــــي في أهم المراكـــز
الحيوية خارج مصـــــــر بمختلف أنحاء العـــــالم.

  

تمويالت بقيمة 4.1 مليار جنيه لدعم نشاط
السياحة لـ 23 عميل، و16.2 مليار جنيه لدعم
نشاط المقاوالت لـ 43 عميل، واستحوذت تمويالت
النشاط الصناعي على النصيب األكبــــر والذي
يٌقـــدر بـ 60 مليــــــار جنيــــه لـ 345 عميــــــًال.
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ـ وفي ذات السياق، أطلق البنك األهلي المصري أول وحدة
مصرفية متنقلة في مصر والشرق األوسط؛ ليتيح مرونة تامة
في االنتقال بين األماكن التي يستهدفها البنك، وتوسيع قاعدة
العمالء غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي، وخدمة أكبر
عدد من العمالء في فترات زمنية قصيرة، ولم يغفل التيسير
على عمالئه، حيث قام بإتاحة 29 ماكينة صراف آلي، كما
ــه. ـر تلك الماكينات في كافة فروعـ ــ ــك توفـي يستهدف البـن

 

الشكل 15: محفظــة قروض الشركات الكبرى لدى البنك األهلــي المصــري خالل عام 2022.

 

4 ـ 1 . إحصائيات االنتشار الجغرافي� 
 

المصدر: بيانات البنك األهلي المصري 

المصدر: بيانات البنك األهلي المصري 
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نالحظها خالل الفترة موجبــة، مما يعنى عدم
وجود خســائر تشغيليــة داخل البنـــــك، ويعني
أيضاً انخفـــاض نسبة التعثر داخــل البنــــك، حيث
وصلـت إلـــى 10.7 % فــي العــام المــالي 2021.

  

من خالل الجدول رقم (1)، والشكل رقم (18)،
يُالحظ أن صافي الربح بالنسبة إلى متوسط إجمالي
األصول تعد نسبة منخفضة جداً، حيث لم تصل إلى
1 %، ويدل ذلك على انخفاض هذا المعدل بشكل
كبير، أو أن الربح قد قابله حجم أكبر من األصول،
بحيث لم يستطع أن يخرج بنسبة أكبر من 1 %، أما
بالنسبة إلى المؤشر الخاص بصافي الربح المقارن
بإجمالي حقوق الملكية، تعتبر نسبة معقولة، فعلى
الرغم من انخفاضها في العام المالي 2020 نتيجة
تأثيرات فيــروس كورونـــا على االقتصــاد بأكمله،
ولكنها قد ارتفعــت لنسبة كبيـــــرة في عام 2021. 

  

 
ا�ئغ�ن

 
طآح� ا���تغئ

 
ا�ئغ�ن

 
طآح� ا��غع�ئ

يُالحظ من الجدول رقم (2 )، والشكل رقم (20)،
أن نسبة القروض إلى األصول كبيرة، حيث أنها
وصلت إلى 34.9 % في العام المالي 2021،
ويُالحظ أن نسبة القروض إلى الودائع تعد نسبة
معقولة لضمان حقوق المودعين، وتدل على قدرة
البنك األهلـي على اإليفاء بالتزاماته قبل المودعين.

 

في ضوء البيانات الخاصة بالبنك األهلي المصري
والتي تم تحليلها فيما سبق، فيمكن أن نحسب
بعض المؤشرات المالية للوقوف على مدى كفاءة

البنك، 
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ينـــــدرج تحـــــت هــــــذا المؤشـــر العديـــد
من النسب التي يوضحهــــا الجـــــــدول رقم  2:

 

المصدر: جدول رقم 2 من إعداد الباحثة

حيث تتمثل تلك المؤشــــرات في اآلتـــــــي�

أ ـ مؤشر الربحية�
يندرج تحت هذا المؤشر العديد من المؤشرات 

الخاصة بالربحية؛ للوقوف على مدى تحقيق البنك
لألرباح، وقدرته على االستفادة من خبراته في
توليدها، ويُالحظ من الجدول رقم (1) بعض
مؤشرات الربحيــــة والمحسوبة بالنسبة المئويـــة.

  

 
2019

9.7

 
2020

 
2021

جدول رقم 1: مؤشر الربحية للبنك األهلي المصري 
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خ�شغ ا���� \ إ����غ

تصعق ا��طضغئ

 
خ�شغ ا���� \ إ����غ

افخعل

 
أر��ح ا�احشغض \ تصعق

ا��طضغئ

المصدر: تم حسابه من قبل الباحثة باالعتماد على البيانات الخاصة بالبنك األهلي المصري.

 

المصدر: جدول رقم 2 من إعداد الباحثة

ومن خالل الجدول رقم (1)، والشكل رقم (19)،
يُالحظ تحقيق البنك األهلي المصري ألرباح
التشغيل التي عملت على زيادة أرباح البنـك، حيث 

 

ب ـ مؤشر السيولة�
 

 
2019

30.2

 
2020

 
2021

جدول رقم 2: يوضح مؤشر السيولة للبنك األهلي المصري.
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34.9

 
34.9

 
44.8

 
47.2

 
خ�شغ ا�ص�وض \ إ����غ

افخعل
 

خ�شغ ا�ص�وض \ إ����غ
ا�عدا��

المصدر: الجدول من إعداد الباحثة باالعتماد على البيانات المالية للبنك األهلي.

 

المصدر: جدول رقم 2 من إعداد الباحثة
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(*) وفي ضوء أولويات البنك لتقديم أفضل
الخدمات لعمالئه، واستمرار التفعيل لمبدأ الشمول
المالي، وتعزيزاً الستراتيجية تفعيل الخدمات
المصرفية الرقمية، خاصة في ظل ضرورة الحفاظ
على معايير الصحة العامة، وتقليل الزحام داخل
فروع البنك؛ لتجنب تداعيات فيروس كورونا، فقد
تم استقطاب نحو 1.4 مليون عميل جديد في مجال
االنترنت البنكي "األهلي نت"، ليصل إجمالي عدد
العمالء المشتركين بالخدمة منذ انطالقها إلى 2.7
مليون عميل في يونيو 2020، مقابل 1.3 مليون
عميل العام السابق، وخالل 9 أشهر فقط تخطى
عدد عمالء األهلي نت 5.6 مليون عميل بنهاية
مارس 2021، بنسبة 62 % من إجمالي عمالء
الودائع، كما بلغت محفظة الفون كاش نحو 1.7
مليون عميل في يونيو 2020، وصوالً إلى 1.8
مليون عميل في مارس 2021، مستفيدين من
الخدمات المصرفية الرقميـــة التي يتيحهــــا البنك
لعمــــــالئه، والتــــي تشهـــد تطوير مستمــــــر.

 
 
 
 
 
 
 

(*) وقد أطلق البنك األهلي المصري برنامج جديد
تحت مسمى "برنامج األهلي بوينتس للتجار"،
بهدف تشجيع التجار المتعاقدين معه لزيادة
استخدام ماكينات نقاط البيع، ومبيعات التجارة
اإللكترونية، ويهدف هذا البرنامج إلى التوسع في
التحول الرقمي، فالبرنامج يقدم حوافز لهوالء
التجار لتشجيعهم على زيادة استخدام ماكينات
نقاط البيع، ومتحصالت التجارة اإللكترونية
المصدرة من البنك األهلي المصري، فكلما زاد
استخدام عمليات الدفع بنقاط البيع والتحصيل
اإللكتروني، ارتفع رصيد نقاط "األهلي بوينتس"
الخاصة بهم، حيث يمكنهم استبدال هذه النقاط
في شكل استرداد نقدي على حساباتهم لدى البنك،
أو من خالل عمل عروض ترويجية لتنشيط
استخدامات عمالء البطاقـــــات لديهم؛ سواء كانت
عــــروض خصومــــــات، أو عـــروض تقسيـــــط.

  

ـ وإيماناً بأهمية المسئولية المجتمعية، والتي تؤثر
بصورة مباشرة في تلبية جانب من احتياجات
المواطن المصري الصحية، والتعليمية، والمعيشية،
فقد تركزت سياسة البنك في دعم ثالثة محاور
رئيسية، وهي: القطاع الصحي، وقطاع التعليم،
ومجال تطوير العشوائيات، ومكافحة الفقر، إضافة
إلى دعم المرأة المعيلة، ومساندة ذوي الهمم، حيث
بلغ إجمالي مساهمات البنك في مجاالت المسئولية
المجتمعية خالل العام المالي 2019/ 2020 نحو 2.6
مليار جنيه، لتتجاوز مساهمات البنك في هذا الملف
الحيوي 8 مليارات جنيه في السنوات الخمس
األخيرة، وقد تم منحها وفًقا لمعايير التنمية
المستدامة؛ لضمان أفضل األثر على المواطن المصري.

 

ـ وإيمانًا بالدور الحيوي الذي تمثله المشروعات
الصغيرة والمتوسطة، التي تحقق األهداف
االقتصادية واالجتماعية الوطنية، وأولوية تنمية هذا
القطاع لقدرته على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة
ومتوازنة، وتوفير فرص عمل والحد من البطالة،
فقد قدم البنك ألكثر من 79.6 ألف عميل تمويالت
تصل إلى 77 مليار جنيه في يونيو 2020، وزيادتها
إلى 91 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، تم توجيهها
لخدمة أكثر من 86.4 ألف عميل، وهذا بالمقارنًة بـ
58 مليار جنيه لـ 71 ألف عميــــل في يونيو 2019.

 

 وتركزت 52 % من محفظة تمويالت المشروعات
الصغيرة، والمتوسطة، بمنطقة الصعيد، بينما تمثل
القاهرة 16%، فيما تصل منطقة القناة وسيناء إلى

10 %، ومنطقة الوجه البحـــري 4 %.
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5 ـ 1 . البنك األهلي المصري، والتحول الرقمــــــي�
 

ـ 1. البنك األهلي المصري والمسؤولية المجتمعية�   6
 

اتجاهات السياسات المصرفية في مصر ٢٠٢٢



مجلة أوراق القاهرة

(*)                              قام البنـــك األهــلي
المصري باإلعالن عن تفعيل لخدمة اإلنترنت
البنكي (األهلي نت)، وهى خدمة تمكن العمالء
من الحصول على أكبر قدر ممكن من االستفادة في
المعامالت المصرفية، وتتميز خدمة األهلي نت
بأنها تساهم بشكل كبير في تنفيذ العديد من
التحويالت المتكررة والمستقبليـة آليا، وتوفر
خدمة األهلي نت إمكانية سداد مستحقات بطاقات
االئتمان، كما توفر إمكانيـــــــة التبـــــــرع
للجهـــات المسجــلة علـى خدمـــة األهلــي نــت.

  

(*)                                                   تقوم
هذه الخدمة على تواصل العميل مع ممثليه عبر
فيديو تفاعلي، ويتم إدارتها من قبل صراف مركزي
مع العميل بالصوت والصورة، ومنها سحب نقدي
بحد أقصى 30 ألف جنيه، وإيداع نقدي بحد أقصى
50 ألـــف جنيــــه، وإيـداع الشيكـــات للتحصيــل.

 
  

كافة العمالء بشكل ميسر ومتطور وآمن، ليواكب
احتياجاتهم، فهذه الخدمة ستعمل على تخفيف
األعباء على فروع البنك ومراكز االتصاالت
الهاتفية التي تخدم كافة العمالء، مما يتيح لهم
الوقت للتركيز على االرتقاء بمستوى مختلف
الخدمات التي تحتاج إلى تدخــــــل بشري أكبر.
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7 ـ 1 . الخدمات التي يقدمها البنك األهلي المصري� 
 

خدمة اإلنترنت البنــــكى�

الخدمات المقدمة عبر ITM  البنك األهلي� 

(*)                             هي خدمة جديدة أطلقها
AL) البنك األهلي المصري لعمالئه تحت اسم
AHLY WHATSAPP)، وتهدف هذه الخدمة إلى
إتاحة التواصل مع عمالء البنك بأحدث األساليب
الفنية والتكنولوجية، وذلك انطالقًا من إيمانه
بأهمية تحقيق أعلى مستوى من الخدمات المقدمـة 

 
 

  

خدمة األهلي واتساب� 

(*)                             أتاح البنك األهلي
المصري هذه الخدمة لعمالء تحويل المرتبات
بالجهات الحكومية المختلفة، من حاملي بطاقات
ميزة الوطنية الالتالمسية، حيث يمكن للمستفيدين
من هذه الخدمة استخدامها في عمليات الشراء
،POS اإللكتروني عبر اإلنترنت، ونقاط البيع
وسداد المستحقات الحكومية إلكترونياً بكل
سهولة ويسر، وبأعلى معدالت الكفاءة، عن طريق
بطاقات ميزة الوطنية الالتالمسية من خالل
منظومة الدفع والتحصيل اإللكتروني، والخدمة
 تتضمن إمكانية استخدام 30 % من متوسط صافي
المرتب آلخر ثالثة أشهر بعائد تنافسي، مع تسديد
المديونية المستحقة في الشهر التالي، ويجدد
تلقائيًا ليتم استخدامه بعمليات الشراء فقط دون
السحب النقدي عبر ماكينات نقاط البيع
اإللكترونية المنتشرة بجمهورية مصر العربية، مثل
شراء السلع أو المنتجات أو الخدمات، وكذا يمكن
للعميل استخدامه في الشراء عن طريق اإلنترنت
من التجار داخل مصر، وتسعى هذه الخدمة إلى
توسيع قاعدة العمـالء المستفيديــــن بتلك الخدمة
المميزة، فهي تعزز استراتيجية البنك الداعمة
للشمول المالي سعيًا لتلبيــــة احتياجــــات
مختلـــف شرائـــح المجتمــــع، وكذا منظومة
 التحول الرقمي، والتوجــــــه إلــــــــى

االعتمـــاد 
علـــــى منظــــومة المدفوعــــات اإللكتــــرونية.

  

خدمـــــة الراتـــب المقــدم�

اتجاهات السياسات المصرفية في مصر ٢٠٢٢



مجلة أوراق القاهرة

تأسس البنك بتاريخ 21 مارس 1976، كأول بنك
عربي مشترك يعمل في مصر في إطار أحكام
قانون االستثمار رقم 43 لسنة 1974، وقد تطور
رأس ماله المصدر والمدفوع من 4 مليون دوالر
أمريكي في عام 1978 حتى وصل حاليًا إلى 150
مليون دوالر أمريكي موزعه على 15 مليون
سهم، بقيمة إسمية قدرها 10 دوالر أمريكي
للسهم الواحد، بينما يبلغ رأس المال المرخص به
200 مليون دوالر أمريكي. فمنذ تأسيسه حقق
البنكSAIB  تقدماً ملحوظاً في بناء خدماته
لألفراد والشركات، منوًعا محفظته من خالل
االستجابة لمتطلبات الشركات في مصر مع
الحرص على مفاضلة احتياجات عمالء القطاع
المصرفي من األفراد والشركات الكبرى، وكذا
شريحة الشركــــات الصغيــــرة والمتوسطـــــة.
- يزاول البنك جميع األعمال االستثمارية المصرفية
والمالية والتجارية، ويسهم في تمويل المشروعات
االقتصادية والصناعية والعقارية والزراعية، باإلضافة
إلى تمويل تجارة مصر الخارجية، باإلضافة إلى
القروض االئتمانية، يقدم البنك التسهيالت القصيرة
والمتوسطة، وكذا المنتجات الخاصة بالتجزئة
المصرفية، كما يقبل البنك الودائع ويقوم بإصدار
شهادات االدخار بالجنيه المصري والعمالت
األجنبية، ويباشر األعمال المتعلقة باألوراق المالية.
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المصرفية، والتي توضح أنه أصبح منافساً للبنوك
الكبرى في مصر، فقد حقق بنك الشركة المصرفية
العربية الدوليةSAIB قفزة في المؤشرات المالية، كما

سنالحظ من التحليل التالي، 
 

  

: SAIB 2.   التحليل المالي لبنك
 

1ـ 2. نبذة عن البنك�
 

هناك العديد من المؤشرات التي توضح مدى
التطور الذي حققه بنكSAIB  على الساحـــــــة 

  
  

2ـ 2. نبذة عن البنك�
 

أ ـ مؤشرات إحصائية�

فمـن هـذه المؤشـــــرات�

- إجمالي الودائع وإجمالي قروض العمالء�
 

(*) قد ارتفع إجمالي الودائع كما هو موضح
بالشكل رقم 21 من 3.891 مليار دوالر في 2019،
حتى وصل إلى 3.96 مليار دوالر في 2021، مما
يعني أن البنك حقق نمواً كبيراً في الودائع خالل
عام 2021،ولكن قد انخفضت قيمة إجمالي
الودائع في الربع الثاني من 2022، حيث وصل
إجمالي الودائع 3.53 مليار دوالر، ونتوقع تحسناً
كبيراً في إجمالي الودائع في نهايـة عـــام 2022.

 
  

 SAIB المصدر: التقرير السنوى لبنك

(*) ويوضح الشكل رقم (22) ارتفاع في حجم
محفظة القروض التي يمنحها البنك للعمالء من
1.473 مليار دوالر أمريكي في عام 2019 إلى 2.156
مليار دوالر خالل الربع الثاني من 2022 بمعدل نمو
46.4 %، مقارنة بعام 2021، حيث قُدر حجم محفظة
القروض في عام 2021 حوالي 2.065 مليار دوالر
أمريكي، ويتضح من هذه الزيادة في محفظة
القروض لبنك SAIB  حجم التطور الذي يحققه البنك
في هذه الفترة، واكتســــابه لثقة كبيرة من العمـالء.

 
  

 SAIB المصدر: التقرير السنوى لبنك

اتجاهات السياسات المصرفية في مصر ٢٠٢٢



مجلة أوراق القاهرة

(*) كمحصلة لزيادة حركة الودائع والقروض لدى
البنك، ترتب على زيادة محفظة القروض داخل بنك
SAIB  زيادة عائد القروض بالنسبة لتكلفة الودائع
على مدار الثالث سنوات الماضية، ففي عام 2021
قدر تكلفة الودائع 266.38 مليون دوالر في حين أن
عائد القروض سجل 398.58 مليون دوالر، وأيضاً في
الربع الثاني من 2022، زاد عائد القروض عن تكلفة
الودائع، حيث سجل عائد القروض 90.48 مليون
دوالر، بينما سجل تكلفة الودائع 55.17 مليون دوالر.

  
  

بمقارنة صافي الربح سنوياً، يتضح لنا من الشكل رقم
(24) أن صافي الربح لبنك SAIB قد ارتفع من
12.39 مليون دوالر في العام المالي 2019 إلى
20.44 مليون دوالر في العام المالي 2020، مما
يعكس مدى التطور الذي حققه البنك بفضل
السياسات الرشيدة التي يتبعها في هذه الفترة،
وبالرغم من انخفاض صافي الربح في 2021 إلى
19.93 مليون دوالر، فإن صافي الربح تعافى خالل
الربع الثاني من 2022، حيث سجل 8.326 مليون
دوالر، بينما سجل 3.7 مليون دوالر خالل نفس
الفترة من 2021، فبهذا يُالحظ أن البنك قد حافظ
على استمرار نموه  القوي في ظل جائحة كورونــــا.
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إن استراتيجية البنك تهدف إلى تطوير وتحديث شبكة
الفروع، لتشمل تجهيز الفروع وتزويدها بجميع
اإلمكانات وفًقا ألحدث النظم والمعايير المطبقة
عالمي�ا، والتي توفر لعمالء البنك الراحة والسرعة في
أداء الخدمات المصرفية المتميزة، األمر الذي يتواكب
مع هوية البنك المستحدثة، وخطة التوسع التي
ينتهجها البنك، حيث تستهدف إضافة فروع جديدة
وتغيير مواقع فروع قائمة إلى مواقع أكثر تميًزا
وتطوير الفروع القائمة، مما يسهم في توسيع قاعدة
المتعاملين بمختلف الفئات من أجل دعم مبدأ
الشمول المالي الذي تسعى الدولة لتعزيزه وتطويـــره.
SAIB يشير الشكل رقم (25) إلى أن عدد فروع بنك (*)
قد وصلت في 2022 إلى 37 فرًعا على مستوى
الجمهورية، مما يسهم في توسيع قاعدة المتعاملين، كما
أصبح عدد ماكينات الصراف اآللي في يوليو 2022 إلى
111 ماكينة، مقارنة بـ 60 ماكينة في 2021، فقد ضاعف
البنك من عدد ماكينات الصراف اآللي تنفيذاً
الستراتيجيته الرقمية، وتعزيز جهود الوصول إلى العمالء
في المحافظات المختلفة، وبناًء على دراسة جغرافية، تم
تشغيل هذه الماكينات في المناطق التي ال تتوفر بها أي
ماكينات صراف آلي من أجل تعزيز تجربة العمالء، ودعم
الشمول المالي بما يتماشى مع توجيهات البنك المركزي
المصري، كما يستهدف البنك زيادة عدد الماكينات لتصل
إلى 165 ماكينة قبل نهاية عام 2022 ضمن خطة التوسع
الجغرافي، باإلضافة إلى قيام البنك باستبدال 36 ماكينة
من أحدث أجيال الصرافات المصرفية، إضافة إلى تطوير
شاشات الصراف، لكن نشير هنا إلى أن البنك في حاجة
ــورة أكبر لتخدم قاعدة أكبر ــ ــ لزيادة عدد الفروع بص
ـار من العمالء في المحافظات، حيث أن االنتشـ
ـات يجعل له ميزة ــ ــ الجغرافي للبنـك بين المحافظـ
ــة في السـوق المصـرفي. ــن البنـوك العاملـ ــة بي تنافسيـ

 
 

  

(ب) صافى األرباح�

 SAIB المصدر: التقرير السنوى لبنك

 SAIB المصدر: التقرير السنوى لبنك

:SAIB 3 ـ 2. مؤشرات االنتشار الجغرافي لبنـــك
 

 SAIB المصدر: بيانات بنك

 

اتجاهات السياسات المصرفية في مصر ٢٠٢٢



مجلة أوراق القاهرة

من خالل الجدول رقم (3)، والشكل رقم (26)،
يتضح أن صافي الربح إلى إجمالي األصول تعد نسبة
منخفضة، حيث أنها لم تصل إلى 1 %، مما يعني أن
الربح قابله نسبة أكبر من األصول، وبالنسبة إلى
صافي الربح المقارن بإجمالي حقوق الملكية فإنها
 تعد نسبة معقولة، وأخذت في االرتفاع خالل
سنوات الدراسة حتى وصلت إلى 5.69 %، ومن
خالل مؤشر أرباح التشغيل التي يوضحها الشكل
(27) نالحظ أنه على الرغم من انخفاض األرباح
التشغيلية عن المعدل الذي كانت عليه خالل العام
المالي 2019، إال أنها موجبة وبمعدالت جيدة خالل
فتـــرة الدراسـة، مما يــــدل على تطـــور البنــــك.

  

 
ا�ئغ�ن

 
طآح� ا���تغئ

 
ا�ئغ�ن

 
طآح� ا��غع�ئ

SAIB المصدر: الجدول من إعداد الباحثة باالعتماد على البيانات المالية لبنك

 

يُالحظ من الجدول رقم (4)، والشكل (28)، أن نسبة
القروض إلى األصول ارتفعت نسبياً خالل العام
المالي 2021، ولكن مازالت في النسبة المعقولة،
فإن زيادة هذه النسبة يعنى زيادة المخاطر على
البنك، حيث تعني زيادة القروض المستخدمة في
تمويل األصول، ولكن بنك SAIB لم يصل بهذه
النسب إلى الحد الذي يسبب مخاطر، وبالنسبة إلى
صافي القروض المقارن بإجمالي الودائع قد ارتفع
إلى52.1  %  في 2021 مقابل 44.1  %  في 2020،
مما يعني زيادة نسبة توظيف الودائع في القـروض.
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يندرج تحت المؤشر العديد من المؤشرات، كما
يوضحها الجدول رقم (4)، وقد اقتصرنا في هذه
الدراسة على حساب صافي األرباح المقارن بإجمالي
األصول، وصافي القروض المقـــارن بإجمالي الودائع.

 

أ ـ مؤشر الربحية�

المصدر: جدول رقم 3 من إعداد الباحثة

ب ـ مؤشر السيولة�
 

(*) من خالل المؤشرات المالية التي تم ذكرها،
سنقوم باستخالص عدد من المؤشرات التي يمكن

 ،SAIB استخدامها في التحليل المالي لبنـــك
  

وهــي�

 
2019

3.9

 
2020

 
2021

SAIB جدول رقم 3 يوضح مؤشر الربحية لبنك
 

 
5.8

 
5.69

 
0.2

 
0.5

 
0.4

 
16.1

 
15.2

 
13.9

 
خ�شغ ا���� \ إ����غ

تصعق ا��طضغئ

 
خ�شغ ا���� \ إ����غ

افخعل

 
أر��ح ا�احشغض \ إ����غ

تصعق ا��طضغئ

SAIB المصدر: الجدول من إعداد الباحثة باالعتماد على البيانات المالية لبنك

 

 
2019

32.8

 
2020

 
2021

SAIB جدول رقم (4) يوضح مؤشرات السيولة لبنك
 

 
38.5

 
45.6

 
37.7

 
44.1

 
52.1

 
خ�شغ ا�ص�وض \ إ����غ

افخعل
 

خ�شغ ا�ص�وض \ إ����غ
ا�عدا��

المصدر: جدول رقم 4 من إعداد الباحثة
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(*)                                                 قامت
بإطالق خدمة المدفوعات اللحظية "IPN" بالتعاون
مع البنك المركزي، والذي يتيح للعمالء التحويالت
والمدفوعات بشكل لحظي من خالل إتمــام عمليـة
الخصم مـن حسابات العميــل المرســل، وإضافتها
إلــى حسابــــات العميـــــل المستفيـــــد لحظيــاً.

 
  

- ويشير الشكل رقم (29) إلى أن حجم المعامالت
المالية لألفراد التي تمت من خالل اإلنترنت
البنكي في عام 2022، وحتى نهاية شهر يونيو
2022، تقدر بـ 411 مليون دوالر، بواقع 21.213
حركة، بينما حجم المعامالت التي تمت من خالل
اإلنترنت البنكي للعمالء األفراد في عام 2021
تقدربـ 386 مليون دوالر بواقـع 19.486 حركـــــة.

  

(*)                                                وهي
"اإلنترنت البنكي"، وذلك في إطار خطة تطوير
وضعها المصرف للقنوات الرقمية الخاصة به، وتتيح
الخدمة الجديدة من بنك الشركة المصرفية العربية
الدولية لعمالئه من الشركات والمؤسسات مجموعة
من الخدمات المصرفية الرقمية التي من شأنها تسهيل
المعامالت البنكية وإنجازها في أسرع وقت من أي
مكان، وقد ارتفع عدد المشتركين من العمالء األفراد
في خدمة اإلنترنت البنكي خالل آخر 6 أشهر بنسبة
36 % عن عام 2021، ليصل عدد المشتركين 7074
عميًال بداية من شهر يناير حتى نهايـــــة يونيو 2022.
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يعد بنــك saib من أول عشــــرة بنـــــوك

أطلق البنـــــــــك خدمة جديدة للشـركات،
                                                    للفئة
العمرية بين 16-25 عاماً حيث يتم إصداره بصورة
البطاقة فقط تزامناً مع االحتفال باليوم العالمى
للشباب، حيث انطالق حساب للشباب يأتي باعتباره
أهم عنصر أساسي في خطط البنك، لطرح وتطوير
منتجات وخدمات مصرفية جديدة، وهو ما يتماشى
ضمن استراتيجية عمل البنك؛ لتطوير المنتجات
والخدمات، حيث يسهم الحساب في جذب شريحة
كبيرة من العمالء الشباب الجدد، ويتم فتحه دون
مصاريف مع احتساب فائدة تصل إلى 6 % على

الحساب، 
  

"Young" أطلق البنك حســــــــاب الشبــــاب 

:SAIB 4 ـ 2. الخدمات التي يقدمها بنك
 

- إمكانيـــــــة التحويــــل داخل حســـاب الشــــركة. 
- إمكانية التحويل إلى حساب آخر داخل البنـــــــــك.
- إجراء التحويالت المحلية أو الدولية من خالل
التطبيقـــات الــــذي يتم تحميلهـــا علـــى الهاتـــف.
- ربط الودائع، وشراء شهادات االدخار، وإصدار دفتر شيكات.
- عرض ملخص حسابات الشركة بمختلف العمـــالت.

 
  

ومن مزايا خدمــــة اإلنترنــت البنــــكي للشركـــات�

ومن مميــــــــــــزات حســـاب الشبـــــــاب�

- االستمتاع بتطبيــــــق (SAIB WALLET) مجاناً، والذي يســــاعد على
سداد الفواتيـــــر، وتحـــــــويل األمـــــوال في أي وقــــــت ومن أي مكان. 

 

- الحصول على بطاقة SAIB مسبقة الدفع مجاناً، باإلضافة إلى إصدار أسورة
الدفع الذكية SAIB PAYBAND مجاناً، والتي تعد وسيلة عصرية وحديثة
للــــــــدفع اإللكترونــــــــي، وهي إحــــــــدى وسائل الســــــــداد
الالتالمسيــــــــة لمواكبــــــــة تكنولوجيــــــــا المدفوعــــــــات والســداد.

 

- الحصول على بطاقات الخصم المباشر، والتي تحظى بقبول واسع في جميع
المتاجر ونقاط البيــــــــع وماكينات الصــــراف اآللــــــي محلياً وعالميـــــاً.

 

- االستمتاع ببرنامــــــــج المكافــــــــأة والحصول على نقاط مقابل كل
PAY WITH عمليات الشراء، وذلك عبر استخــــــــدام تطبيق

 .CARD MASTER والمقــــــــدم من REWARDS
 

- االشتراك مجانــــــــاً في خدمة االنترنــــــــت البنكــــــــي، والــــــــذي
يتيح تنفيــذ كل المعامــــــــالت البنكيــــــــة من مكــــــــان العميــــــــل.

 

- الحصــــــــول على خصــــــــم 50 % على المصاريــــــــف اإلداريــــــــة
للقــــــــرض الشخصــــــــي لمــــــــرة واحــــــــدة.
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مجلة أوراق القاهرة

                      بهدف مساعدة المسجلين على
SAIB موقع شغلني في الحصول على خدمات
البنكية، يأتي ذلك في إطار تدعيم البنك
للشركات الناشئة والشمول المالي عن طريق
جذب غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي من
العمال والفنيين لالستفادة من خدمات البنك
المختلفة ،حيث قام البنك برعاية معرض "شغلني
بروض الفرج " ألنه من المعارض التي لها دور
فاعل في دعم فئات أصحاب الحرف واألعمال
لتقديم فرص عمل جديدة بمرتبـــــات مجــزية .

  

                                   وهي إحدى وسائل السداد
الالتالمسية؛ لمواكبة تكنولوجيا المدفوعات والسداد،
ويكون بذلك ثالث بنك يقوم بإتاحة وسيلة الدفع
األكثر تطوًرا من نوعها في العالم. إذ يمكن للعمالء
سداد قيمة مشترياتهم عن طريق أسورة إلكترونية
يجري ارتدائها في اليد، وإنجاز المعاملة بتمرير
،POS األسورة عن بعد على نقاط البيع اإللكترونية
وال يمكن إجراء معامالت سحب نقدي بإسورة
SAIB، وتعد هذه األسورة ملحًقا للبطاقة، وكأنك
تستخدم بطاقتك، ولكن بحد لكل معاملة، حيث
يمكنك إجراء كل معامالتك التي تصل إلى 600 جنيه
دون إدخال رمز سري باستخدام األسورة، وتصدر
للبطاقات االئتمانية البالتينية وبطاقات الخصم

المباشر.
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 (*) يقدم بنك SAIB لعمالئه المميزين وسيلـــــة عصرية
وحديثة للدفع اإللكترونــــي،

قام بنك Saib بإبرام برتوكول تعاون مع الشركــــــة
الناشئة  "شغلنــــي"

                                           تسهل للعميل
التحكم في حساباته المصرفية، ودفع الفواتير، توفر
الخدمة شبكة واسعة من المدفوعات الحكومية وغير
الحكومية ويمكن تحويل األموال بسهوله من
المحفظة إلى محفظة أخرى داخل جمهورية مصر
العربية باإلضافة إلى دفع قيمة البضائع من أي تاجر
لديه شعار ماستركارد موبايل مصــــــر، والحـــد
األقصى للمحفظــة هو 10,000 جنيهـــــا مصريــــــا.

 
  

:Cashati خدمة المحفظة الذكية (*)
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مجلة أوراق القاهرة

 منذ إطالقها عام 2019 حيث أن المبادرة عبارة
عن مشروع مشترك مع بنك الطعام، حيث تتجه
حافلة لتوزيع «كراتين رمضان» يومياً على مدار
شهر رمضان في القاهرة الكبرى والجيزة
واإلسكندرية وأسيوط، وذلك تعزيًزا لدور البنك
في المساهمة بالمسئولية المجتمعية، وحرصاً
منه على دعم األسر بالمناطق األكثر احتياجاً
خالل شهر رمضان المعظم. يأتي التعاون
بينSAIB وبنك الطعام ضمن خطة البنك لدعم
جهود الدولة لتخطى الكوارث واألزمات، حيث
إن دور المؤسسات االقتصادية الكبرى هام جداً
ويمثل دعوة للجميع إلى القيام بدور كل منهم
في دعم األسر األكثر احتياجاً. ونظراً للظروف
التي تمر بها البالد بسبب تفشى فيروس كورونا
المستجد وتجنباً لحدوث التجمعات، قام البنك
باستبدال إقامة مائدة الرحمن المتنقلة منذ العام
الماضي واالستعاضة عنها بزيادة عدد الكراتين
الموزعة في محاولة للوصول إلى أكبر عدد
ممكن من المحتاجين وإدخـــــال الفرحـــــة
عليهــم خــــــالل شهـــر رمضـــــان المبــــارك.

 
  

بالتعاون مع مؤسسة إبراهيم بدران الخيرية، التي
تقوم بالكشف وتقديم الرعاية الطبية لألطفال ذوى
الهمم في دور الرعاية داخل القاهرة. يأتي ذلك في
إطار تنفيذ استراتيجية البنك للمسئولية المجتمعية
التي تتبنى عدة مشاريع تهدف إلى تقديم الدعم
لذوى الهمم في مجالت مختلفة يأتي على قائمة
أولوياتها الصحة، األمر الذى يسهم في تطوير
وتحسين مستوى المعيشة لهم، حيث يقوم البنك
برعاية القوافل الطبية التي تقوم بزيارة دور ذوى
االحتياجات الخاصة وتقديم الخدمات الطبية الالزمة
ألكثــــــر من 500 مريـــض بالقاهــــرة الكبــــرى.
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 (*) أطلـــــــق بنك saib أولى قوافل مبادرة �صحة وِهّمة� 

(*) يرعــى بنـــك SAIB  مبــادرة "العزومـــة" سنوياً

قيام بنك SAIB بدعم المؤسسة من خالل إجراء 10 عمليات
قسطرة قلب لألطفال من ذوى االحتياجات الخاصة
ــالل عام 2021. ــقلب خ (متالزمة داون) في مركز أسـوان لل

 
  

SAIB  5 ـ2. المسؤوليــــــــة المجتمعيــــة لبنــــك

 (*)وقع بنك SAIB  بروتوكول تعاون مع مؤسسة مجدى يعقوب  
لألمراض وأبحاث القلب في أبريل 2021،حيث تعد
أمراض القلب أكبر سبب للوفاة في األمراض غير
المعدية، كما أنها تؤدى إلى وفاة 1.5 مليون شخص
سنوياً في قارة أفريقيا، ويأتي توقيع البرتوكول في
إطار مجهودات البنك المستمرة في مجاالت
المسؤولية المجتمعية وخلق القيمة المضافة في
المجتمعات التي يعمـــــل بها، ويتضمن البروتوكول 
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مجلة أوراق القاهرة

 ارتفعت إجمالي الودائع ببنك البركة سواء على أساس
سنوي أو ربع سنوي كما يوضح الشكل (30) حيث يشير
الشكل إلى ارتفاع الودائع من 64.36 مليار جنيه في 2019
إلى 72.569 مليار جنيه في 2021 بمعدل نمو 12.8 %
مدعومة بزيادة ودائع المؤسسات وودائع األفراد كما
يوضح الشكل ،وقد حققت ودائع البنك طفرة خالل الربع
الثاني من العام المالي 2022 حيث زادت الودائع إلى
72.136 مليار جنيه مقارنة ب 67.67 مليار جنيه خالل الربع
الثاني من 2021 كما بلغت نسبة التمويالت للودائع ٤٠٪
مقابل ٣٣٪ في نهاية عام ٢٠٢١، فزيادة ودائع البنك تعكس
ثقة العمالء في سياسة البنك وأن البنك يخطو خطى
ــرفي المصـري. ــ ــة في السوق المص ــ واضحة نحو المنافس

 
  

بدأ البنك مزاولة أنشطته المختلفة وفقاً ألحكام
الشريعة اإلسالمية منذ أكثر من عشرين عاماً،
فقد تأسس بنك البركة مصر عام ١٩٨٠، وهو
أحد بنوك مجموعة البركة المصرفية، التي
تمتلك أكثر من ٧٠٠ فرع حول العالم، تعمل
في ١٧ دولة، مقسمين على ٣ قارات. يقدم بنك
البركة مصر مجموعة من الحلول المصرفية
والتمويلية المختلفة، باإلضافة إلى أوعية
ادخارية واستثمارية بمدد مختلفة تتناسب مع
جميع فئات وشرائح المجتمع، باإلضافة إلى
برامج التمويل بالتجزئة الفريدة التي يقدمها
البنك، مثل تمويل التعليم الخاص واألجنبي،
اشتراكات النوادي، العمليات الجراحية والعالج،
الرحالت السياحية، كما يطرح البنك برامج
تمويلية لشراء السيارات الجديدة والمستعملة،
والتمويل العقاري، وقد استطاع بنك البركة
مصر كمؤسسة إسالمية أن يفرض نفسه بقوة
على ساحة السوق المصرفي المصري بما
يقدمه من خدمات ومنتجات متطورة ومتعددة
وإصداره لمنظومة أوعية ادخارية واستثمارية
تتناسب وجميع فئات وشرائح المجتمع من
حيث المدة ودورية صرف العائد وجميعها
متوافقة مع االحكام الشرعية (ودائع-شهادات-
صكوك)، فالبنك يطرح العديد من برامج
التمويل بالتجزئة الجديدة والمستحدثة وغير
المسبوقـــة بالسوق المصـــري التــــي تلبــى
احتياجات الشرائح المختلفــــة من المجتمــع.
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3. تحليل بنك البركة� 
 
 

1ـ 3. نبذة عن البنك�
 

2ـ 3. التحليل المالي لبنك البركة� 
 

أ ـ إجمالي القروض والودائع :
 

حقق بنك البركة إنجازات كبيرة خالل الفترة
األخيرة ، فإن نتائج األعمال تؤكد قوة المركز المالي
لبنك البركة ،فقد جاءت معدالت النمو المرتفعة
 كنتيجة لالستراتيجية الطموحة التي ينتهجها البنك
والتي تركز على تنوع الخدمات وتقديم خدمات
مصرفية مميزة للعمالء ودعم المشروعات الصغيرة
والمتوسطة ودعم خطط الشمول المالي، إلى جانب
المساهمة بقوة في تحقيق التحول الرقمي.
فسنستــــدل على هذا النمـــو من خالل تتبــع
بعض المؤشرات الماليــــة التي حققهــــا البنــــك.

  

المصدر : القوائم المالية السنوية لبنك البركة 

1ـ إجمالي الودائع�
 

نالحظ من الشكل (31) ارتفاع قيمة محفظة القروض لدى
بنك البركة، حيث ارتفعت من 19.501 مليار جنيه في عام
2019 إلى 24.26 مليار جنيه خالل العام المالي 2021
وزادت محفظة تمويل الشركات حتى وصلت إلى 25.7
ـ 20.112  ـاني من 2022 مقارنة ب ــ ــ مليار جنيه في الربع الـث

  

2ـ إجمالي القروض�
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مليار جنيه في الربع الثاني من 2021،
وارتفعت إجمالي تمويالت األفراد خالل الربع
الثاني من 2022، حيث سجلت 3.049 مليار
جنيه، مقارنة بـ 2.304 مليار جنيه في الربع
الثاني من 2021، كما أن محفظة تمويل قطاع
اإلنشاءات والتطوير العقاري بالبنك بلغت
نسبتها 12 % من إجمــالي محفظــة االئتمــان. 
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نالحظ من الشكل (32) ارتفاع صافى الدخل من
العائد كنتيجة طبيعة الرتفاع حجم محفظة الودائع
والقروض لدى البنك، فقد ارتفع صافي الدخل من
العائد من 1.896 مليار جنيه في العام المالي 2019
إلى 2.749 في العام المالي 2021، ومن خالل الشكل
(33) يتضح أن في الربع الثاني من 2022 قد ارتفع
صافى الدخل من العائد إلى 884.3 مليون جنيه مقارنة
بـ 715.97 مليون جنيه في الربع الثاني من 2021، مما
أسهم في زيادة كبيـــــرة في تحسن ربحيــــة البنــك.

  

المصدر : القوائم المالية السنوية لبنك البركة 

3 ـ صافى الدخل من العائد�

حقق بنك البركة قفزة في صافي األرباح في العام المالي
2020، حيث حقق نحو 1.247 مليار جنيه مقارنة بـ
1.053 مليار جنيه خالل العام المالي 2019، وذلك بسبب
استبعاد اإليرادات غير المتكررة، التي جعلت أرباح
2020 ترتفع بشكل استثنائي نتيجة بيع أحد األصول،
ولكن قد حدث تراجع في صافي األرباح خالل العام
المالي 2021، حيث سجل صافي األرباح نحو 1.132
مليار جنيه، وهو ما يعكسه الشكل رقم 34، وقد يرجع
ذلك إلى انخفاض صافي الدخل المتاجرة، حيث انخفض
من 73.70 مليون جنيه في العام المالي 2020 إلى 58.50
مليون جنيه، وكذلك انخفاض إيرادات التشغيل األخرى
من 308.68 مليون جنيه خالل العام المالي 2020 إلى
ـالي 2021. ـام المــــــ 8.68 مليــون جنيـــــه خالل العــــ

 
  

4 ـ صافي األرباح�
 

ـ يجدر اإلشارة هنا إلى أن بنك البركة تحالف مع 6 بنوك
كبرى لتوفير تمويل إسالمي مشترك متعدد األغراض
بقيمة 2 مليار جنيه مصري لصالح السويدي إلكتريك،
وذلك بغرض تمويل الشركات التابعة للمجموعة ومنها
متطلبات رأس المال العامل الخاص بعقود التوريد
المساندة للعمالء لصالح الشركة والتوسع في األسواق
المحلية والدولية حيث يأتي ذلك تأكيداُ لدعم بنك
البركة لتعزيز التنمية االقتصادية ودعم القطاع الصناعي
حيث شارك بنك البركة بأكبر حصة في التمويل
للمساهمة بقوة في التنمية االقتصادية عبر تقديم الدعم
والتمويل للمشروعات المختلفة فهذا التمويل اإلسالمي
يأتي في إطار حرص بنك البركة على تقديم أفضل
الخدمات المصرفية التي تلبى احتياجات كافة فئات
العمالء، وهذا التمويل يتميز بعائد 8% وفترة سداد تصل
إلى 38 شهر من تاريخ اإلقفال المالي، كما يتم توزيع
التمويل على 7 شركات تابعة لمجموعة السويدي بما
يعزز جهودها في التوسع وتوفير إمكانيات البنية التحتية
لمشروعاتها، فإن هذا التمويل يعمل في إطار دعم
خطط المجموعة للتوسع والنمو خالل الفترة المقبلة
والعمل على تغطية احتياجات الصناعة من رأس المال
العامل، وتسهيل استيراد المواد الخام وباإلضافة إلى
التوسع في األسواق المحلية والتصديرية باألسواق
اإلقليمية والدولية ،بما يدعم توجه الدولة في تعزيز
ـالي. المحتوى المحلى بما يرفع الناتــــج المحـــلى اإلجم

  

المصدر : القوائم المالية السنوية لبنك البركة 
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الشكل (36 ) زيادة عدد فروع البنك بالتوازي مع
استراتيجية التوسع الجغرافي التي ينتهجها البنك، حيث
زاد عدد الفروع من 27 فروع في 2019 إلى 38 فرع
في 2022، بزيادة نحو 11 فرًعا، باإلضافة إلى فروع
جديدة تحت اإلنشاء، وأيًضا يمتلك البنك مجموعة من
مكاتب الصــــــرافة الستبدال العمــــالت األجنبيــــة.

  

المصدر : القوائم المالية السنوية لبنك البركة 

أما بالنسبة إلى ماكينات الصرف اآللي، فإن بنك البركة
استهدف التوسع في ماكينات الصرف اآللي المنتشرة
على مستوى الجمهورية، فقد زاد عدد الماكينات من
32 ماكينة إلى 122، حيث أن استراتيجية البنك
تستهدف تعزيز االنتشار الجغرافي والوصول إلى قاعدة
متنوعة من العمالء من خالل القنوات المصرفية
اإللكترونية المختلفة، فقد استهدف البنك تطوير شبكة
ماكينات الصراف اآللي ATM  في 2019، على أن يتم
تركيب 50 ماكينة في المرحلة األولى في الفروع و
األماكن الخارجية (33 ماكينة في الفروع و 17 في
األماكن الخارجية)، تشكل المرحلة الثانية تنفيذ باقي
خطوات المشروع من تركيب 50 ماكينة صراف آلي
أخرى و تقديم خدمــــــات فـــــوري و اى فاينانـــس.

 
  

 ـ ولكن سرعان ما حدث ارتفاع في صافي األرباح
خالل الربع الثاني من 2022، حيث سجل صافى
األرباح 783.11 مليون جنيه مقارنة بـ 620.62 مليون
جنيه خالل الربع الثاني من 2021 بنسبة نمو 26.6 %
بسبب ارتفاع صافي األرباح التشغيلية بنسبة %12.4،
لتصل إلى 1.33 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.18 مليار
جنيه مصـــري خالل نفس الفترة من العــام الماضــي.

  

المصدر : البيانات المنشورة عن بنك البركة

المصدر : القوائم المالية السنوية لبنك البركة 

ـ وقد كشفت نتائج أعمال البنك أن هناك زيادة في
المعامالت المصرفية بنسبة 190% عبر اإلنترنت في
الربع الثاني من 2022 ،فإن زيادة المعامالت
المصرفية جاءت نتيجة ارتفاع عدد المستخدمين
النشطين بنسبة 44 %، مقارنة بنفس الفترة من
العام الماضي، فإن عدد مشتركي الخدمات
المصرفية عبر اإلنترنت زاد بنسبة 42 % في الربع
الثاني من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من
العام السابق وقد زاد عدد المشتركين بسبب تركيز
البنك على تطوير الخدمات المصرفية عبر االنترنت
دعما لخطة التحول الرقمي التي تنتهجهــا الدولـــة.

  

3ـ 3. مؤشرات االنتشار الجغرافي لبنك البركة� 
 

ـ سندلل على حجم االنتشار الجغرافي لبنك البركة
من خالل عدد فروعه، وماكينات الصرف األلى
المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث نالحـظ من 

أ ـ مؤشر الربحية�

ـ وفى هذا الجزء سنقوم بحساب مؤشر السيولة
ومؤشـــــر الربحيـــــة الخاص ببنـــــك البـــــــركة:

  

 
2019

 
ا�ئغ�ن

25.8

 
 طآح� ا���تغئ

2020
 

2021

جدول رقم (5) مؤشرات الربحية لبنك البركة
 

 
5.8

 
5.69

 
1.4

 
1.7

 
1.37

 
44.8

 
42.8

 
40.2

 
خ�شغ ا���� \ إ����غ

تصعق ا��طضغئ

 
خ�شغ ا���� \ إ����غ

افخعل

 
أر��ح ا�احشغض \ إ����غ

تصعق ا��طضغئ
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السليمة. وبشأن صافى القروض المقارن بالودائع يُالحظ
التطور الذى وصل إليه البنك مع المالحظة أن البنك
يعمل على زيادة هذه النسبــــة في خطتــه المستقبليـة.

  

من خالل الجدول رقم 5 والشكل (37 ) يٌالحظ أن صافى
الربح بالنسبة إلى إجمالي األصول تعد نسبة جيدة حيث
أنها تعدت 1% لكن هذه النسب تدل على أن الربح
قابله نسبة أعلى من األصول أما بالنسبة إلى صافى الربح
المقارن بحقوق الملكية فنجد أن النسب مرتفعة وتدل
على النجاح الذى حققه البنـــــك خالل الفترة األخيـــرة. 

  

المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على البيانات المالية لبنك البركة

من خالل الجدول ( 5)، والشكل ( 38)، يُالحظ أن بنك 
البركة حقق األرباح التشغيلية التي عملت على زيادة
األرباح داخل البنك، فهذه النسب تشير إلى عدم وجود
خسائر في التشغيل، وأن بنك البركة لديه استراتيجية
ـــــة التعثر للمديونيــــن. ناجحـــة في التعامل مع مسأـل

  

 
ا�ئغ�ن

 
طآح� ا��غع�ئ
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المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على البيانات المالية لبنك البركة

 

ب ـ مؤشر السيولة�

 
2019

23.1

 
2020

 
2021

جدول رقم ( 6) مؤشرات السيولة لبنك البركة
 

 
25.9

 
25.5

 
26.1

 
29.4

 
28.9

 
خ�شغ ا�ص�وض \ إ����غ

افخعل
 

خ�شغ ا�ص�وض \ إ����غ
ا�عدا��

من خالل الجدول رقم (6) والشكل (39)، يُالحظ أن
نسبة القروض إلى األصول جيدة، حيث أنها إذا ارتفعت
النسبة بشكل كبير يؤدى إلى ارتفاع المخاطر على البنك،
ولكن بنك البركة قد حقق نسب  متوافقة مع المعاييــــر 

المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على البيانات المالية لبنك البركة

 
4 ـ �3الخدمات التي يقدمها بنك البركة�

 
                                          قام البنك بطرح
الشهادة الثالثية الذهبية بفائدة شهرية تصل إلى
14% ومدتها ثالث سنوات والصرف يتم شهرياً ،
فمن الشروط التي وضعها بنك البركة للحصول على
الشهادة الثالثية هي فتح حساب جارى أو توفير ،وال
يمكن استرداد قيمة الشهادة إال بعد مضى ستة
أشهر من بداية سريانها ،ويمكن التمويل في حدود
90% من قيمة الشهادات طبقاً الحتياجات العميــل.

  

 (*)  طرح الشهادة الثالثية الذهبيـــــــة :  

                                   حيث يحاول البنك في
ظل التطور التكنولوجي والتحول نحو الرقمنة
التوسع في خدمات األون الين ، فإنه يمكن بهذه
الخدمات طلب فتح حساب فرعى (جارى – توفير –
استثماري) ،وطلب ربط شهـادات أو وديعة بأجـــل،

  

 (*)  خدمــات اإلنترنت البنكــي�  
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                                             هي أول بطاقة (*)  بطاقة البركة االئتمانية اإلسالمية :  
دفع ( ائتمان ) تصدر في السوق المصرفية المصرية،
وتكون متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، حيث
تم مراجعتها والموافقة على إصدارها من جانب
هيئة الرقابة الشرعية للبنك، وتصدر البطاقة طبًقا
لصيغة القرض الحسن، وبالتالي ال يتم احتساب
عوائد أو غرامات تأخير، حيث ال يطبق على البطاقة
أنظمة العوائد المعمول بها في البطاقات التقليـدية.

وتصدر البطاقة لجميع عمالء بنك البركة – مصر
ولجميع فروعه، كما يمكن إصدارها لجميع العمالء
الراغبين في التعامل بالبطاقات التي تتفق مع أحكام
الشريعة اإلسالمية، ويمكن لحامل البطاقة األصلية
طلب إصدار بطاقة إضافية، فمن مميزات هذه
البطاقة أنه ال يتم احتساب أي عموالت في حالة
تخطى الحد االئتماني للبطاقة، كما أنه لم يتم
تطبيق نظام الفوائد المطبق بالبطاقات التقليدية
وكذا عدم احتساب أي عوائد أو غرامــــات تأخيــر. 

 
  

طلب إصدار دفتر شيكات ، طلب إصدار شيك مصرفي،
ومتابعة حركة الحساب، وقد زادت عمليات التسجيل
الجديدة في خدمات اإلنترنت البنكـــــي بنسبـــة 42 % 
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                               يقدم بنك البركة خدمات
شاملة لتمويل االستيراد والتصدير والتجارة الخارجية
فعندما يتعلق األمر بالدفع لواردات، و/أو صادرات
فهناك أنظمة عديدة ممكنة نظراً لتغير درجة الثقة
واألمان بين المشتري والبائع، حيث يمكن استخدام
أي من األنظمة المصرفية سواء الحساب المفتوح أو
التحصيالت المستندية أو ضمان الدفع أو خطاب
االعتماد اإلضافي، أو الدفع مقدًما أو خطابات الضمان.

  

 (*)  التمويــل التجــــــــــــاري�  

تمثل االستدامة والمسؤولية االجتماعية جزًءا ال يتجزأ
من رؤية البركة، فالمسئولية االجتماعية والبيئية أحد
محددات االستراتيجية التي يتبعها البنك بهدف الوصول
إلى أفضل الممارسات على المستوى المحلي واإلقليمي
ويعمل البنك على توفير خدمات مالية ومصرفية عالية
الجودة لجميع فئات وأطياف المجتمع. عقد بنك البركة
برتوكول تعاون بينه وبين مصر الخير بتبرعات من
صندوق الزكاة والخيرات ببنك البركة لدعم أنشطة
المؤسسة التنموي ، ويهدف البروتوكول تقديم الدعم
لفك كرب أكثر من 400 غارم وغارمة خالل شهر
رمضان المبارك ، باإلضافة لدعم أنشطة مؤسسة مصر
الخير مثل مجاالت الصحة والتعليم والتكافل االجتماعي
وذلك لتنفيذ برامج تنموية مشتركة مع المؤسسة والتي
تهدف إلى تحسين معيشة األسر االولي بالرعاية وتوفير
حياة أفضل وبشكل دائم لجميع المواطنين في مختلف
محافظات مصر. شارك بنك البركة في العديد من
المبادرات و المشروعات التي تساعد المجتمع مثل
إقامة 3 وحدات طبية خيرية لغير القادرين والتبرع
لمستشفى 57357 لعالج سرطان األطفال، بجانب
العديد من المساعدات التي تساعد على تطوير
العشوائيات، كما يراعي البنك عند منح التمويل أن
يكون للمشروعات التي تساهم في تغطية احتياجات
فعلية ضرورية للمجتمع وال يساهم في التمويالت التي
تكون مخالفة للشرائح الدينية وتلك التي تحتوي على
خطر يهدد المجتمع أو البيئة. قام البنك ومنذ سنوات
ومن خالل صندوق الزكاة والخيرات بإنشاء وتجهيز
وحدات طبية بالمستشفيات الجامعية حيث قام بإنشاء
وحدة لجراحة المخ واألعصاب والعمود الفقري
ووحدة للرعاية المركزة ووحدة للغسيل الكلوي وتقوم
تلك الوحدات بتقديم الخدمة آلالف المرضى الفقراء
والمساكين بالمجان ويقوم البنك بمتابعة دورية لتلك
الوحدات للتأكد من حسن سيـر العمـــل الدائـــــم بها.

  

4 ـ �3المسؤلية المجتمعية لبنك البركة�
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تأسس بنك المصرف المتحد في 2006 عن طريق
دمج بين 3 بنوك كانت تواجه مخاطر اإلفالس،
نتيجة تراكم الخسائر والديون المتعثرة وهما
بنك النيل والبنك المصري المتحد والمصرف
اإلسالمي الدولي لالستثمار والتنمية; لينشأ
عمالقًا مصرفيًا جديًدا يحمل اسم "المصرف
المتحد". وعلى مدار األعوام الماضية استطاع
المصرف أن يحقق لمساهميه وعمالءه والعاملين
فيه مكانة متميزة في القطاع المصرفي المصري
بأداء محترف رفيع المستوى، وحلول مصرفية
خالقة تتناسب مع كافة شرائح المجتمع، وأصبح
المصرف المتحد منافساً عتيداً في منظومة العمل
المصرفي المصري، يحقق مؤشرات أداء تدفعــه

ضمن طليعـــــة البنــــوك المصـــــرية.
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4 . تحليل المصرف المتحد�
 

1 ـ 4 . نبذة عن البنك�
 

2 ـ 4 . التحليل المالى لبنك المصرف المتحد� 
 

أ ـ  صافي القروض والودائع :
 

جنيه في العام المالي 2019 إلى 45 مليار جنيه في
العام المالي 2021، بزيادة تبلغ 20 % مقارنة بعام
2020، حيث سجلت الودائع في هذا العام 37.5
مليار جنيه؛ لترتفع بذلك محفظة الودائع من 25
مليار جنيه في العام المالي 2015، فهذه الزيادة
تعكس ثقة العمالء في بنك المصرف المتحد، كما
ارتفعت محفظة القروض لدى بنك المصرف المتحد،
حيث سجلت محفظة القروض في العام المالي 2021
حوالى 19.5 مليار جنيه، بزيادة تبلغ 23.4 % مقارنة
بعام 2020، مقارنة ب 9.8 مليار جنيه بنهاية العام
المالي 2015، ويُالحظ من ارتفاع محفظة القروض
بهذا الحجم إلى سياسة بنك المصرف المتحد
التوسعية تجاه زيادة حجم تمويالت األفراد
والشركات، فقد استطاع المصرف المتحد تحت قيادة
"أشرف القاضي" تعزيز تنافسية االئتمان لديه، فقد
ينعكس ذلك في تطوير نسبة القروض إلى الودائع؛
لتصل إلى نسبة 43.5% بنهاية 2021 ، األمر الذى
يعكس تركيز البنــــك على زيادة معدالت اإلقـراض .

  

المصدر: بيانات المصرف المتحد على بنكي 

حدثت قفزة كبيرة في صافى أرباح بنك
المصرف المتحد خالل العام المالي 2019، حيث
حدثت طفرة قياسية في مستوى األرباح،
وارتفعت من 245 مليون جنيه خالل العام
المالي 2015 لتصل إلى 1.3 مليار جنيه خالل
العام المالي 2020، ثم قفزت مرة أخرى لتصل
إلى 1.5 مليار جنيه خالل عام 2021، وقد تسببت
التأثيرات االقتصادية لفيروس كورونا في حدوث
انخفاض في حجم األرباح من 1.7 في 2019 إلى
1.3 مليار جنيه في 2020، ولكن سرعان ما عاد
بنك المصرف المتحد مره أخرى في تحقيق
مستويات مرتفعــــة في معـــدالت األربــــــاح.

  

ب ـ  صافي األرباح�
 

حقق بنك المصرف المتحد طفرة على مستوى
المؤشرات المالية، ويرجع ذلك إلى التطور الكبير
الذى شهده في أداء الخدمات المصرفية، واعتماده
على الحلول التكنولوجية الرقمية كأحد المعطيات
األساسية الالزمة للتوسع بشكل كبير في قاعدة
العمــــالء المنتشرة بجميع أنحــاء الجمهوريــــة.

  

يشير الشكل رقم 40 إلى قفزة كبيرة في حجم
ودائع المصرف المتحد نتيجة لزيادة قاعدة
العمالء لدى المصرف، حيث زادت من 37 مليـــار 
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ـ ومن اإلنجازات المالية التي حققها بنك
المصرف المتحد هو تحقيق انخفاض في حجم
محفظة الديون غير المنتظمة، حيث انخفضت
من 6.3 مليار جنيه في يونيه 2006، إلى 800
مليون جنيه في نوفمبر 2021، وأصبحت نسبة
التعثر ال تتخطى 3 % من إجمالي المحفظة
االئتمانية بالمصرف، فبذلك يعمل المصرف
المتحــــد على تعزيز جــودة األصـــول لديـــه.
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ـ وهنا تجدر اإلشارة إلى أن بنك المصرف المتحد
قد أقر في ديسمبر 2021 زيادة رأسمال المدفوع
إلى 5 مليارات جنيه، حيث ارتفع رأس المال من
3.7 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه بتمويل
مباشر من األرباح المحتجزة، كما أن ذلك بفضل
تحقيق األرباح المرتفعة وجودة محفظة
القروض، وقد سجل حقوق الملكية للمصرف
المتحد 9 مليارات جنيه خالل العام المالي 2021.

  

ـ يمكن االطالع على مؤشر السيولة الخاص لبنك
المصرف المتحد عبر الجدول رقم (7)، من خالل
حساب صافـــــي القروض إلى إجمالي الودائــع. 

  

المصدر: بيانات المصرف المتحد على بنكي 

المصدر: بيانات المصرف المتحد على بنكي 
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المصدر : من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات المصرف المتحد

من نتائج الجدول (7) يتضح أن البنك حقق نسبة
سيولة جيدة قدرت بـ 43.3% خالل عام 2021،
،مما ينعكس على ثقة العمالء في البنك،
والحفاظ على أموال المودعين، الذي بدوره
يؤدي إلى جذب عمالء أكثر خالل الفترة المقبلة.

  

حرص المصرف المتحد على االنتشار على
مستوى الفروع وماكينات الصرف األلي؛ لتسهيل
تقديم الخدمات المالية لجميع المحافظات على
مستوى الجمهورية، حيث يوضح الشكل رقم 43
أن البنك في عملية تطور مستمر من حيث
زيادة عدد الفروع، والتي زادت من 54 فرًعا
في عام 2019 إلى 70 فرًعا في 2021، مما
يعكس سياسة البنك التي تتماشى مع رؤية
البنك المركزي التي تهدف إلى تحقيق التوسع
الجغرافي لعدد الفروع، األمر الذي يساعد على
جذب المزيد من العمالء  لتوسيع قاعدة
الشمول المالي واالنتشار بالخدمات البنكية
الرقمية، وإن اختيار الفروع بين المحافظات
يتم بناًء على الخطة التنمويــة للدولـــة
المصريــة 2030، ومناطـــق تركز المشروعات
الصغيـرة والمتوسطــة ومتناهيـــة الصغــــــر.

  

ـ 4 . مؤشرات االنتشار الجغرافي لبنك المصرف المتحد :   3
 

المصدر: بيانات المصرف المتحد على بنكي 
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-باإلضافة إلى اهتمام المصرف المتحد بتطوير
البنية التكنولوجية حيث استمر المصرف المتحد
في تدعيم ماكينات الصراف اآللي ليصل عددها إلى
أكثر من 200 ماكينة  في 2021 التي تلبي احتياجات
العمالء في مختلف محافظات الجمهورية، باإلضافة
إلى وحدات من المصرف الجوال التي تخدم العمالء
في المدن والمراكز الغير متوفر بها فروع للمصرف
المتحد. حيث أن من أولويات اهتمام المصرف
المتحد هو محافظات الصعيد ،فإنه يعمل على
توسيع شبكة انتشار الفروع في هذه األماكن،
فاهتمام البنوك بالتوسع في الصعيـد واألماكن
النائيــــة يعـــد ميــــــزة تنافسيــــــة للبنـــــــك.
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                                               يقدم
المصرف المتحد نوعان من البطاقات االئتمان
ماستر كارد المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية
"كالسيك وجولد"، التي تمنح العمالء مزايا حصرية
بفترة سماح بدون فوائد تصل إلى 58 يوماً على
عمليات السحب النقدي والمشتريات، كما تتيح
تقسيط المشتريات، حيث يمكن التقسيط على 20
شهًر كمرابحة، وتتميز هذه البطاقات أن لها عائد
شهري تنافسي، ويمكن استخدامها في جميع
أنحاء العالم، كما يمكن الحصول على نقاط
مكافئة عند استخدام البطاقة في عمليات الشـراء.

  

الجودة العالمية، كما تمكن بطاقة "لكي" من أعضاء
منتدى "لكي" فرص التدريب المستمر على اإلدارة
الرشيدة، والطرق المثلى إلدارة االستثمارات المالية
وغير المالية، األمر الذي يسهم في رفع مستوى
التأهيل البنكي ألعضاء منتدى "لكي" لتتمكن المرأة
من إدارة استثماراتها وأموالها بالطرق المثلي لتحقيق
أعلى عائد، كما يقدم المصرف المتحد ضمن منتدى
"لكي" حزمة من التمويالت متناهية الصغر، األمر الذي
يسهم في القضاء على البطالة وزيادة نسبة التشغيـــل. 

  

4 ـ 4 . الخدمات التى يقدمها المصرف المتحد : 
 

 (*)  بطاقــــات ائتمــــــــان ماستر كارد اإلسالمية� 

                                 خصصت هذه البطاقة
لجموع السيدات بجمهورية مصر العربية ،حيث
تتيح هذه البطاقة الحصول على مجموعة من
المنتجات البنكية التي تتوافــق مع أعلى معاييـــر 

  

 (*)  بطاقــــة �لكي� المصرفية� 

                              تتيح هذه الخدمة االطالع (*)  خدمة اإلنترنت البنكي� 
على حسابات جميع العمالء األفراد، واطالع على
مبالغ القروض، وتاريخ وقيمة أخر قسط مدفوع،
واالطالع على البطاقات المدفوعة مقدماً، كما أنها
تتيح خدمات التحويل والسداد مثل تحويل داخلي
بين حسابات نفس العميل، وتحويل بين حسابات
العمالء داخل المصرف والتبرع للهيئات والجمعيات
الخيرية و إجراء أي تحويالت محلية أو دولية،
.(IBAN) باستخدام رقم الحساب المصرفي الدولي

  

                                  هي خدمة أطلقها
المصرف المتحد لتأمين االستثمارات في مجال
التطبيقات اإللكترونية لعمالئه من األفراد ومؤسسات
داخل مصر وخارجها عبر حزمة من الحلول الرقمية
المبتكرة، فهي تعتبر أحد محركات الشمــول المـالي

 
  

 (*)  خدمــــة وكيلـــك المضمـــــــون�  
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السيما في مجال المدفوعات الحكومية، وهذه
الخدمة الجديدة تتيح لعمالء المصرف المتحد
إمكانية إبرام الصفقات من خالل عقود ثالثية
األطراف وسط مجموعة من المحددات واآلليات
بين كل من البائع أو المشترى أو مقدم الخدمة أو
طالب الخدمة بإدارة وتنفيذ المصرف المتحد،
فالخدمة تشمل عقود صفقات في 4 مجاالت رئيسية
هي: إجراء عمليات بيع أو شراء أراٍض، عقارات، أو
منشآت صناعية مثل المصانع، الموالت التجارية، أو
المنشآت الفندقية مثل القرى السياحية والفنادق
والمنتجعات السياحية، أو السيارات ووسائل النقل،
وتتضمن إجراء عمليــات الوساطة المالية أو
الشراكة، عمليات إصدار األسهم أو زيادة رؤوس
أمــــوال الشركــــات، وأيضــاً تأسيـــس الشركــات.
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ـ استطاع المصرف المتحد أن يسجل سلسلة من
اإلنجازات المحلية والعالمية وقد توج هذا ب 6 جوائز
محلية وعالمية، فقد استطاع المصرف المتحد ابرام عدد
من االتفاقيات مع مؤسسات اقتصادية محلية هامة، وأيضاً
مؤسسات المجتمع المدني؛ بهدف تقديم الخدمات
المصرفية، االستشارات الفنية، والتقنيات البنكية الحديثة،
والتي تهدف في المقام األول إلعطاء القيمة المضافة
للمواطن المصري، وتحسين حياته وفقاً لرؤية الدولة
ـات : ــ ــزي، فمن هذه االتفاقـي ــ ــك المرك ــ المصرية والبـن

                              
                     ففي يناير 2020 قام المصرف المتحد
بإصدار خطابات ضمان ألول عملية توريق لصالح شركة
مدينة نصر لإلسكان والتعمير، وذلك في إطار جهود
المصرف المتحد المستمرة لدعم الشركات المصرية،
وتعظيم قدراتها المالية، والعمل على فتح آفاق جديدة
لالستثمار في أسواق المــــال والبورصــــة المصريــــة.
                                              ففي يوليو 2020
وقع المصرف المتحد اتفاقية تعاون مشتركة مع
صندوق اإلسكان االجتماعي، ودعم التمويل العقاري
بقيمة 2 مليار جنيه مصري، وذلك في إطار مبادرة
البنك المركزي المصري، وانطالقاً من الدور الوطني
للمصرف لتوفير مسكن مالئم وحياة كريمة ومستقرة
للمواطن المصري، وفى أكتوبر 2020 وقع المصرف
المتحد اتفاقية مع نقابة الصحفيين لتمويل شراء 1108
وحدة من الوحدات السكنيــة للنخبـــــة اإلعالميـــــة. 

 
                           فـي أكتــــوبر 2020 وقع
المصرف المتحد بروتوكول تعاون مع اتحاد
الغرف التجارية لتقديم الخدمات البنكية الرقمية
والتمويلية ألعضاء الغرف التجارية، والبالغ عددهم
آنذاك 5 أالف عضو، بهدف تعظيم مؤشر النمو
االقتصادي المصري، وتنمية االستثمارات المحليــة. 
ـ وإلى جانب االتفاقيات التي عقدها المصرف المتحد،
والتي ساعدت البنك على تحقيق هذه الطفرة على
مستوى المؤشرات المالية، فقد قدم المصرف المتحد

الدعم لقطاعات الدولة مثل:
                                             فقد ضخ البنك حوالى
1.7 مليار جنيه، وجاء ذلك ضمن مبادرة البنك المركزي
لدعم الصناعة والمقاوالت بعائد 8 %، مما يؤكد دور
ــري،  البنك الريادي في المساهمة في دعم االقتصاد المص

 
  

                               عبارة عن تطبيق مجاني (*)  محفظـــة  UB  الرقميــة� 
عن طريق الهاتف المحمول يمكن من خالله اجراء
معامالت نقدية عن طريق االنترنت، مثل (شحن
الهاتف المحمول – سداد فواتير الهاتف المحمول
واألرضي – سداد مخالفات السيارة – تجديد رخصة
السيارة – تحويل أموال - تبرعات – حجز تذاكر
السفــــــــر) ، ومـــــن خدمــــــات المحفظــــة :

 
1-سحب نقدي: يمكن سحب أموال من المحفظة الرقمية من  

خالل جميع منافذ فوري او من خالل ماكينات الصراف اآللي
للمصرف المتحد او أي من الماكينات التي تحمل شعار “ميزة”.

2-خدمة دفع قيمة المشتريات من خالل المتاجـــر عــــن
( QR CODE SCANNER ) طــريق المســـــح الضـــــوئي

3-الدفع من خالل استقبال طلب التحصيل حيث يقوم التاجر
بإرسال طلب الدفع مباشرًة للمشترى على المحفظة الرقمية.

4-الشراء عبر اإلنترنت: يمكن للعمالء القيام بعملية مسح كود الـ
QR الدفع مباشرًة على صفحة السداد عبر مواقع االنترنت أو
إدخال رقم الهاتف المحمول لتلقي “طلب الدفع” مع تفاصيل
الدفــــع للمحفظـــــة الرقميـــــة لتأكيــــد عمليــــة الســـــداد.

 
  

5 ـ  4 . االتفاقيات المحلية والعالمية : 
 

 (*)  االتفاقيـــــــــات في مجال خدمات هندسة المعامالت
المالية للشركات�  

 (*)  االتفاقيات في مجال التمويل العقاري�

 (*) االتفـــــاقيــات فـــــي مجـــــال الخدمــــــات البنكيـــة
والمعامـــــالت الرقميــــــة�

 (*) دعم قطاعي الصناعة والمقاوالت�

اتجاهات السياسات المصرفية في مصر ٢٠٢٢



مجلة أوراق القاهرة

وتحقيق رؤية مصــر 2030، التي تتخذ الصناعة
ركيـــزة أساسيـــة لتحقيـــق النمـــو فــي الدولـــة.
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 البطاقة الوطنية "ميزة " في إجراء كافة المعامالت
المالية، وأيضاً عمليات الدفع الحكوميــة وغير الحكومية.
-اطالق منظومة الرقم المصرفي الدولي
INTERNATIONAL BANK ACCOUNT
NUMBER IBAN والتي تأتي تنفيذا لرؤية الدولة
المصرية 2030 واستراتيجية البنك المركزي نحو
تحول مصر لمركز إقليمي ألسواق المال واالعمال
بمنطقة الشرق األوسط. األمر الذي يسهم في تعظيم
فرص الصادرات المصرية باألسواق الخارجية، وزيادة
التدفقات المالية للمصريين العاملين بالخارج. كذلك
تيسيــر عمليــات دخــول مستثمريـــن أجانـــــــب. 
ـ في سبتمبر 2022 أتاح المصرف المتحد خدمة اإليداع
والسحب النقدي باستخدام البطاقات البنكية؛ سواء
(االئتمانية – الخصم المباشر – المدفوعة مقدماً) من
خالل ماكينات فورى البالغ عددها 200 الف ماكينة
باإلضافة إلى فروع بلس والبالغ عددها حوالى 200
فرع على مستوى الجمهورية، فتعمل هذه الخدمة على
التسهيل على العمالء في عمليات السحب وااليداع
وسداد االلتزامات البنكية خاصة العمالء المتواجدين
في المحافظات والمراكز التي ال يوجد بها تواجد
للمصرف المتحد، كما أن هذه القنوات تتوفر خارج
أوقات عمل فروع المصرف المتحد؛ مما يساعد بشكل
أكبـــر فــي إنجــاز المعامـــالت الماليــة للعمــــــالء .
-حرص المصرف المتحد على تعزيز استثماراته
بمجال البنية التحتية التكنولوجية بشكل دائم ،حيث
يعد المصرف المتحد من أوائل البنوك التي أطلقت
حزمة التطبيقات الذكية تحت مسمى "بنكك على
الخط " وهي الموبايل البنكي، واإلنترنت البنكي،
وأيضاً المحفظة الرقمية، وكذلك يقدم حلول
الشركات منها: إدارة السيولة النقدية، وأيضاً
الخدمات التجارية واللوجستية، فضالً عن المدفوعات
اإللكترونية والحكومية كالجمارك والضرائب، األمر
الذي يسهم في تقليل الوقت، وزيادة أرباح هذه
المؤسسات، والمصرف المتحد مستمر في التطوير،
إذ أطلق خدمة السداد اللحظي لاللتزامات الضريبية
(الفواتير الضريبية ) للعمالء وغير العمالء بالتعاون
مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية وعبر
البوابة اإللكترونيــة لمصلحــة الضرائــب المصــرية.
ـ ونتيجة لهذا التوجه الجاد نحو مجتمع غير نقدي،
فقد حصل بنك المصرف المتحد على "أفضل مصرف
من حيث الشمول المالي "لعام 2021، فالجائزة تأتى
تتويجاً لجهود المصرف المتحد الضخمة في إجراء
سلسلة حمالت الشمول المالي بمختلف المحافظات،
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                                   قام البنك بضخ تمويالت (*) محفظة التمويل العقارى :
لعدد 200 عميل بإجمالي 130 مليون جنيه ضمن
مبادرة التمويل العقاري الجديدة التي أطلقها البنك
المركزي مؤخرا بعائد 3% متناقصة لمحدودي
ومتوسطي الدخل، لتسجل محفظة التمويالت
العقارية بالبنك نحو 1.550 مليار جنيه استفاد منها
أكثر من 11 ألف عميل بنهاية أغسطس 2022 ،،
ليتوج المصرف بالمركز السابع أكبر ممول بالسوق
للتمويل العقاري إلسكان محدودي ومتوسط، وقد
أشار تقرير صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم
التمويل العقاري، أن محفظة التمويل العقاري إلسكان
محدودي ومتوسطي الدخل لدى المصرف المتحد
حتى سبتمبر 2022 بلغ 2 مليارات جنيه. فالمصرف
المتحد يقدم التمويل العقاري لمحدودي الدخل في
28 محافظة بالتعاون مع صندوق اإلسكان االجتماعي
ودعم التمويل العقاري، فإن من أكبر التمويالت التي
يمنحها بنك المصرف المتحد هو التمويل العقاري،
واستهدف المصرف المتحد ضخ ما يقرب من 150
مليون جنيه بمحفظة التمويل العقاري حتى نهاية
العام 2022، ويعمل البنك على نشر الوعى العقاري
بين جميع أفراد المجتمع وفى كافـة أنحاء
الجمهوريــــة، وتحديــــًدا في محافظــات الصعيـــد.

  

ـ شهد عام 2020 مشاركة قوية للمصرف المتحد في
عدد من المبادرات القومية التي قادتها الحكومة
والبنـــك المركـــزي المصـــري والمجلــس القومــي
للمدفوعات، تهدف هذه المبادرات إلى التحول
الكامل لمجتمع غير نقدى وتحقيق الشمول المالــي،
وكذلك تحول مصر لمركز إقليمي في المعامالت
المالية والبورصة وأسواق المال واالعمال بمنطقة
الشرق األوسط وأفريقيــــــا ومن هذه المبــــادرات:
-اربع حمالت قومية للشمول المالي موجهة لفئات
مجتمعية بعينها وهم : للمرأة والشباب واالدخار في كل
من شهر مارس وأغسطس وأكتوبر 2020. فضال عن
الحملة المجتمعيـــــة الشاملة للشمول المالي خالل
شهر أبريل 2022. وذلك للعــام الرابــــع على التـــوالي.
-المشاركة في الحملة القومية للمعامالت الرقمية من
خالل التوعية بخدمات باقة "بنكك على خطك " من :
انترنت بنكي – موبايل بنكي – محفظة رقمية –
ماكينات الصرف األلي. باإلضافة إلى التوعية باستخدامات 
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وعلى رأسها محافظات الصعيد والوجه البحري، بنجاح
لزيادة عدد المستفيدين من الخدمات المالية
والرقمية، وتمكين شرائح بعينها من المجتمع
المصري، مثل: المرأة والشباب، وابتكار حزمة من
الحلول المالية الرقمية التي أسهمت في جذب شرائح
مختلفة من العمالء للقطاع المصرفي. وتسلمت
الجائزة نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب
لقطاعات األعمال بالمصرف المتحد، ودينا عنان، مدير
أول إدارة الشمــول المالـــي بالمصــــرف المتحــــد.
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7  ـ  4 �التحول الرقمي للمصرف المتحد� 
لم يكن المصرف بعيدا ابدا عن مجتمعه بل اصبح 

واحدا من أوائل البنوك المصرية في مجال المسؤولية
المجتمعية وال سيما في المحافظات النائية و األماكن
األقل دخالً في محافظات سيناء والصعيد
والعشوائيات، فضال عن مساهمات المصرف في
صندوق تحيا مصر، وتبنيه لمسابقات حفظ القرآن
الكريم، وفى مجال التعليم لم يكتف المصرف بإتاحة
عشرات المنح الدراسية في ارقى الجامعات المصرية
الخاصة واألهلية بل كثف المصرف استثماراته
المباشرة في هذا المجال بكونه أحد كبار المساهمين
في أكبر جامعة مصرية خاصة، وكذا من كبار
المساهمين في أحــدث صنــدوق لتطويــر التعليــم.
ـ فقد بلغ حجم الدعم والمساندة المجتمعية حوالى
30 مليون جنيه مصري خالل عام 2021 لدعم ومساندة
كبرى أجهزة الدولة والمؤسسات األهلية منها: وزارة
التربية والتعليم والتعليم الفني و وزارة الصحة ووزارة
التضامن االجتماعي، كذلك المؤسسات األهلية مثل
صندوق تحيا مصر، ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة
بهية، ومعهد األورام، فضالً عن مشاركة توجه الدولة
المصرية نحو الدعم والمساندة لمبادرة حياة كريمة،
ومبادرة أوالدنا في عينينا، والعمل جنباً إلى جنب مع
مبادرة الحكومة المصرية لتطوير المنظومة الصحية،
وتوفير لقاح كورونا، فتفصيال للمساهمات المجتمعية
التـي شــارك فيهــا المصـــرف المتحــد نذكــر اآلتــي:
 في يناير 2021 : توجيه الدعم لصندوق تحيا مصر
بالتبرع بـ 15 مليون جنيه لشراء جرعات من اللقاح
المضاد لفيروس كورونا بهدف تطعيم غير القادرين
ضمن منظومة العدالة االجتماعية وحماية حقوق
االنسان. في ابريل 2021 : أطلق المصرف المتحد,
قوافل اإلطعام لمئات االسر األشد احتياجا في محافظة
جنوب سيناء ومحافظات الصعيد بالتعاون مع مؤسسة
فاعل خير االهلية. وذلك ضمن خطة المصرف المتحـد

 

لتوفير االمن الغذائي لدعم الغير قادرين خالل شهر
رمضان المعظم. في مايو 2021:  اطلق المصرف
المتحد مشروع "تجليات" لتمكين أهالي مدينة سانت
كاترين ومنطقة جبل التجلي تحت شعار "تجليات".
تتوارثها األجيال بالتعاون مع محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد فودة واللواء طلعت العناني – رئيس مدينة
سانت كاترين. فقد حصل المصرف المتحد على
"الجائزة العربية ألعمال الخير "وذلك عن مشروع
تجليات للتمكين االقتصادي ألهالي منطقة سانت
كاترين باعتبار المصرف المتحد من المؤسسات األكثر
تأثيراً في مجال العمل الخيرى على مستوى الدول
العربية . في أكتوبر 2021 – قام المصرف المتحد
بدعم 22 من طالب وخريجي ومعيدي قسم الهندسة
المعمارية جامعة القاهرة الذين فازوا بالجائزة الثانية
والثالثة في المسابقة الدولية "هوم كيت" لتصميم
منازل معيارية مستدامة لسكان االحياء الفقيرة
العشوائية في زمن وباء فيروس كورونا المستجد
(كوفيد-19). مبادرة أوالدنا في عنينا :شارك المصرف
المتحد في مبادرة "أوالدنا في عنينا" منذ عام 2017
بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير عقب توقيع
بروتوكول ثالثي بين المصرف المتحد ووزارة التربية
و التعليم و مؤسسة صناع الخير تحت رعاية مجلس
الوزراء لعمل مسح شامل لمدارس منطقة إطسا و
يوسف الصديق بالفيوم و سانت كاترين. بغرض
مكافحة األنيميا وفقر الدم - مسببات العمى - مرض
السكرى عند األطفال- األمراض الجلدية و الوقاية منها
- حمالت توعية عن النظافة الشخصية، كما تم
االستعانة بفريق طبى للكشف على أطفال المدارس و
عمل التحاليل الالزمة و العمليات الجراحية للعيون
وعمل النظارات الطبية و تم عمل توعية باألسلوب
الغذائي السليم و النظافة لألطفال و اهاليهم و الحماية
من الجراثيم و الميكروبات.-قام المصرف المتحد
برعاية تكنولوجية للمؤتمر السادس للتقاعد والتأمينات
االجتماعية الذى عقد في الفترة من 28-29 سبتمبر
2022،وقد شارك وفد من البنك في هذا المؤتمر،
وأوضح البنك أن االستثمار في تنمية األصول البشرية
يعد أحد أهم التحديات المؤسسية لذلك تعمل
استراتيجية البنك على تطوير أداء فريق العمل
بمختلف الفروع، وتوفير أعلى قدر من الحماية
االجتماعية لفريق العمل، من خالل وضع خطط
للتطوير المؤسسي المستدام وتفعيل الرؤى نحو
أنظمـــة التقاعـــد، واألليات االستثمـــارية لتحقيــق
أعلــى قــدر مـــن مزايــا الحمــايـــة االجتمـــاعيـــة.
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رابعاً: المقارنة بين البنوك:
 

يختص هذا الجزء بعقد مقارنة بين البنوك على
أساس مجموعة من المعايير والمؤشرات التي
حققتها هذه البنوك في العام المالي 2021  وهى
معيار كفاية رأس المال حيث أنه يوضح العالقة
بين مصدر رأس المال والمخاطر المحيطة بأصول
البنك وأي عمليات أخرى، وهو أداة لقياس مالءة
البنك أي قدرته على مقابلة التزاماته ومواجهة أي
خسائر قد تحدث في المستقبل، بهدف حماية
البنك والمودعين والمقرضين اآلخرين، و معيار
صافى الربح حيث يحدد مدى نجاح وتطور
المؤسسة المالية وقدرتها على البقاء والمنافسة
،معيار إجمالي الودائع حيث أن هذا المعيار
يحدد مدى ثقة المواطنين في سياسة البنك
ويحدد أيضاً حجم القروض التي يمكن أن يمنحها
البنك، وبالنسبة لمعياري عدد الفروع وعدد
ماكينات الصراف فإنهم يشيروا إلى حجم االنتشار
الجغرافي للبنك ،كما أن عدد ماكينات الصرف
يدل على مدى اهتمام البنك بتسهيل الحصول
على الخدمات المصرفية. ومعيار إجمالي رأس
المال يؤثر على ربحية األسهم داخل البنك
،وبالنسبة إلى مؤشر السيولة فإنه يشير إلى األمان
المصرفي والحفـــاظ على حقــــوق المودعيــن.              
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جدول (8) يوضح المقارنة بين بنوك الدراسة خالل العام المالى 2021
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المصدر : الجدول من إعداد الباحثة باإلعتماد على مؤشرات الدراسة                                                                                

تحليل النتائج� 
 

ـ بالنسبة لمعيار كفاية رأس المال نالحظ أن البنك
األهلي المصري احتل المرتبة األولى حيث حقق نسبة
21.39% خالل العام المالي 2021، ويليه بنك المصرف
المتحد حيث أن معيار كفاية رأس المال لديه حوالى
21% ،ويأتي في التصنيف الثالث بنك البركة حيث أن
SAIB هذه النسبة لديه حوالى 20.76% ثم يليه بنك
 حيث جاء في التصنيف األخير بسبب أن هذا المؤشر

لديه حوالى %14.33. 
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ـ كما حصل البنك األهلي المصري على التصنيف األول
في عدد ماكينات الصرف األلي، حيث وصل عدد
ماكينات الصرف األلي إلى 4953 ماكينة، بينما وصل
عدد ماكينات الصرف للمصرف المتحد الذي جاء في
التصنيف الثاني إلى 200 ماكينة، وجاء بنك البركة في
التصنيف الثالث بـ 113 ماكينة صرف آلي، فيما كان عدد
ماكينات الصرف األلي لبنك SAIB حوالـــي 60 ماكينــة.

 

 
*حصل البنك األهلي المصري على التصنيف األول من
حيث إجمالي رأس المال، حيث وصل إجمالي رأس
المال إلى 50 مليار جنيه في عام 2021، بينما حصل
بنك المصرف المتحد على التصنيف الثاني إلن إجمالي
رأس المال لديه وصل إلى 5 مليارات جنيه، بينما جاء
بنك SAIB في التصنيف الثالث، حيث وصل إجمالي
رأس المال لديه إلى 150 مليون دوالر، بينما وصل بنك
البركة إلى 1.546 مليار جنيه لذلك جاء في التصنيف

الرابع .
 

ـ تحليالً لمؤشر السيولة نجد أن بنك SAIB حصل على
التصنيف األول حيث أن مؤشر السيولة لديه حوالى
52.1 % بينما حصل جاء البنك األهلي في التصنيف
الثاني، حيث أن مؤشر السيولة لديه حوالى 47.2 %،
وجاء بنك المصرف المتحد في التصنيف الثالث من
حيث مؤشر السيولة، حيث سجل هذا المؤشر لديه
حوالى 43.3 %، وحصل بنك البركة على التصنيف

الرابع، حيث سجل مؤشر السيولة لديه 29.4 %. 
 

ـ في مؤشر صافى الربح حصل البنك األهلي المصري
على التصنيف األول، حيث حقق صافي ربح خالل
العام المالي 2021 حوالى 2.3 تريليون جنيه، ويليه
في التصنيف بنك المصرف المتحد، الذي حصل على
صافى ربح حوالى 1.5 مليار جنيه، وجاء في التصنيف
الثالث بنك البركة، الذي حقق صافي ربح 1.132 مليار
SAIB جنيـــه، بينمـــا فــي التصنيـــف الرابــع بنــك
الـذي حقــق صافــي ربــــح 19.93 مليـــــون دوالر.

 
 

 
ـ بالنسبة لمؤشر إجمالي الودائع فإن البنك األهلي
المصري حصل على التصنيف األول، حيث وصل
إجمالي الودائع لديه 2386 مليار جنيه، بينما يليه في
الترتيب بنك البركة الذي حقق إجمالي ودائع 72.569
،SAIB مليار جنيه، وجاء في الترتيب الثالث بنك
حيث جذب إجمالي ودائع 3.53 مليار دوالر، فيما
المصرف المتحد جاء في التصنيف الرابع حيث جذب

إجمالي ودائع 45 مليار جنيه.
 

ـ احتل البنك األهلي المصري التصنيف األول من
حيث عدد الفروع، حيث وصل عدد الفروع في العام
المالي 2021 إلى 553 فرًعا، بينما وصل عدد الفروع
لبنك المصرف المتحد إلى 70 فرًعا، لذلك حصل على
التصنيف الثاني، وجاء بنك SAIB في التصنيف
الثالث، حيث وصل عدد الفروع فى العام المالى
2021 إلى 35 فرًعا، بينما وصل عدد فروع بنك البركة
إلــى 32 فرًعا لذلــك جــاء فــــي التصنيــف الرابــع.
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ـ إجراء بعض عمليات الخصخصة والدمج بالقطاع
المصرفي؛ لرفع كفاءته، والتأكد من تطبيق المعايير
المستحدثة التي تعمل على تقليل المخاطر

المصرفية.
ـ تطوير و إنشاء لجنة متخصصة للمشروعات
باتحاد البنوك، كحلقة وصل ودعم بين البنوك
أعضاء اللجنة والبنك المركزي، وضرورة قيام
البنوك باستكمال وتقوية البنية التحتية لمنظومة
صيرفة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث
تتضمن برنامج تدفقات األعمال لضمان حصول
العميل على تمويل في فترة زمنية قصيرة،
والتوسع في تقديم المنتجات المالية وغير المالية
واالستشارية المناسبة لكل شريحة على حده من
المشروعات الناشئة والصغيـــرة ورواد األعمــــال.
-عدم المبالغة في الحصول على الضمانات من
العمالء، مع قيام البنوك باإلسراع في استخدام
البيانات المالية وغير المالية والبديلة للتقييم
االئتماني للعمالء من المؤسسات مما يسهل من
إجراءات نفاذ هذه المشروعات إلى التمويل
،باإلضافة إلى دراسة التحديات التي يواجهها
المصنعين والعمل على إيجاد الدعــم التمويلــي

المالئم لهذه الصعوبات. 
  

-ضرورة وجود آلية عمل للتحكم في استثمارات
البنوك العاملة في القطاع بالخارج، في ضوء
المخاطر الناتجة من األزمة المالية العالمية الحديثة.
ـ تفعيل نظام التأمين على الودائع، الموضح بقانون
تنظيم الجهاز المصرفي رقم (88 لسنة 2003)
والذي يضمن ودائع العمالء داخل الجهاز المصرفي.
-وضع أليات خاصة لسحب األموال من السوق
المصرفي وخاصة االستثمارات الغير مباشرة لمنع
التأثير السلبى على السيولة النقدية من النقد
األجنبي، وكذلك التأثير على سوق األوراق الماليــة.
-إنشاء جهاز إنذار مبكر لألزمات المصرفية، والتي
قد تحدث سواء محلية أو عالمية، ويكون عمل هذا
الجهاز البحث، عن األسباب التي قد تؤدى إلى خلق
المشاكل المالية ودراستها ووضع االستراتيجيات
والسيناريوهات لحلها والتفاعل معها والحيلولة

دون تحولها إلى أزمات .
-تطبيق معايير بازل III مما يوفر أسساً ائتمانية
جديدة للكشف عن العمالء والتحقق من قدراتهم
االئتمانية مع وجود مؤشرات لقياس حجم اإلخفاقات
ومعدالت تغيرها، وبالتالي تصبح البنوك قادرة على
حماية نفسهــا من األزمــات المصرفية بشكل أكبــر.
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يتضح مما سبق قدرة الجهاز المصرفي على الصمود أمام شبح انهيار االقتصاد
الوطني على مدى الشهور الماضية، حيث لعبت البنوك المصرية دوراً إيجابياً في
طمأنه األسواق الدولية على متانة األوضاع االقتصادية، وذلك عبر الحفاظ على
مصداقية تعامالتها مع عمالئها في الداخل والخارج، والوفاء بالتزاماتها في األوقات
المحددة، واستمرار نمو القطاع البنكي على الرغم من حالة التراجع العامة في
االقتصاد، والتي ظهرت بوضوح في إصرار معظم البنوك على التوسع الجغرافي
وافتتاح فروع جديدة، أو طرح المزيد من المنتجات المتنوعة على صعيد التجزئة
وصيرفة األفراد، وكذلك استمرار عمليات التمويل الكبرى والقروض المشتركة التي
يتحالف فيها عدة بنوك عبر نظام "الكونسرتيوم" المتعارف عليه عالمياً، وتوجيه
هذه القروض إلى مشروعات طويلة األجل سواء؛ في مجال البنية التحتية، مثل: بناء
محطات كهرباء، وصرف صحي، باإلضافة إلى ذلك تزايد المسؤولية المجتمعية
للبنوك في الفترة األخيرة، ودعمها ومشاركتها في برامج الدولة الرامية إلى تحسين
مستوى معيشة المواطن، فالبنوك أصبح ال يقتصر دورها على األعمال المصرفية
المختلفة، ولكن أصبحت شريك أساسي للتنمية المالية والتنمية المجتمعية، باإلضافة
إلى أن البنوك المصرية قد ساعدت على الحد من تأثير األزمات االقتصادية من خالل
تحقيق مؤشرات مالية قوية خالل الفترات التي عانى منها االقتصاد، وجذبت ودائع
بشكل كبير، مما عمل على زيادة محفظة القروض التي منحتها البنوك، مما أدى
زيادة في تمويالت المشروعات المختلفة التي تعتبر محرك أساسي لالقتصاد في
أوقات األزمات، طبقت البنوك العاملة في القطاع المصرفي سياسات الدولة في
التحول الرقمي، وعملت على زيادة المعامالت الرقمية ودعم التحول إلى مجتمع
غير نقدي؛ مما سهل المعامالت المصرفية، وأثر بشكل عام على تطور القطاع
المصرفي، فإن هذا التحول الرقمي ساعد في تقليل األثار االقتصادية السلبية
لفيروس كورونا  على القطاع المصرفي المصري، حيث أن هذا الفيروس ساعد على
تسريع وتيرة التحول الرقمي، واالعتماد بشكل أكبر على الخدمات المصرفية
اإللكترونية، ونستخلص من النتائج القوية التي حققها القطاع المصرفي في السنوات
األخيرة؛ أن القطاع المصرفي أصبح مرناً في مواجهة األزمات المختلفة، وأصبح أداة
أساسية لتقليل أثارها على االقتصاد، وتجدر اإلشارة إلى أنه للعبور من األزمة الحالية
يجب التفرقة بين كل من دور الحكومة ودور القطاع المصرفي في هذا الشأن،
حيث يتمثل الدور األساسي للحكومة في النجاح في إدارة هذه المرحلة، وإعادة
االستقرار االقتصادي، مما يترتب عليه عودة الثقة للمستثمرين والسياحة، وهو األمر
الذي سيمكن القطاع المصرفي من استئناف دوره التنموي. أما بالنسبة للقطاع
المصرفي، فيتمثل دوره في قيامه بوظائفه األساسية من التوظيف األمثل لموارده
من الودائع، والتوسع في توفير القروض الالزمة للمشروعات االستثمارية الجديـــدة. 
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