
Sunday  6-5-2018األحد 6 مايو 2018   -   20 شعبان  1439 هـ 14 صفحة عدد خاص من ملحق بنوك وتمويل عن مؤشر »بزنس نيوز«  لقياس أداء القطاع المصرفى

ملحق يصدر
بنوك وتمويل عن جريدة 

تضاعف قيمة األصول بالعملة األجنبية وراء 
الزيادة الكبيرة فى مخصصات البنك األهلى

طرح »التنمية الصناعية« فى البورصة 
وارد بعد إنهاء الخسائر المرحلة

»ABC« يستهدف 12% نمًوا 
فى األرباح خالل 2018

عاكف المغربى:أكرم تيناوى:ماجد فهمى:يحيى أبوالفتوح:

»مصر« يفتتح فرعًا فى مركز دبى العالمى 
ويدرس تدشين آخر فى كازاخستان

عمرو طنطاوى: »مصر - إيران« يستأنف إقراض 
الشركات بعد معالجة التركز االئتمانى

ميرفت سلطان: »تنمية الصادرات« يستهدف 
أرباحًا تتجاوز المليار جنيه خالل 3 سنوات

 نمو قوى ونادر للبنوك العامة بفضل »التعويم« ومساندة السياسة النقدية
 »األهىل« يحافظ عىل صدارة رضا العمالء واألكرث اهتمامًا باملسئولية املجتمعية

 منافسة قوية من »التجارى الدوىل« عىل لقب بنك العام وتدعيم رؤوس األموال أبرز مالمح العام املاىض

»اإلسكندرية« األكفأ.. و»التنمية الصناعية« األسرع نمًوا

بزنس نيوز: »األهلى« بنك العام

بنك العام



تضاعف قيمة األصول بالعملة األجنبية وراء الزيادة الكبيرة فى مخصصات البنك األهلى

كتب ــ أسماء نبيل والحسينى حسن:

إيراداته  من  جنيه  مليارات   7 البنك  وجنب 
لصالح املخصصات ارتفاًعا من نحو 1.8 مليار 
أثر  املاضى، وهو ما  املالى قبل  العام  جنيه فى 

على معدل منو أرباحه برغم إيراداته القوية.
وقال أبوالفتوح، إن البنك حقق أرباًحا بقيمة 
العام  من  األول  النصف  فى  جنيه  مليارات   7

املالى احلالى.
املالى  العام  البنك  يحقق  أن  »أمتنى  أضاف 
ذلك  لكن  املاضي،  العام  معدالت  نفس  احلالى 
األمــوال  تكاليف  ارتــفــاع  نتيجة  صعبا  سيكون 
وانخفاض  العائد،  مرتفعة  للشهادات  خاصة 
اإليــرادات  على  أثــرت  التى  اإلقــراض  معدالت 
إضافة إلى التراجع التدريجى فى أسعار الفائدة 

حاليا«.
وبلغت أرباح البنك األهلى قبل الضرائب العام 
بلغ  فى حني  جنيه،  مليار   22.5 املاضي،  املالى 
صافى أرباحه بعد الضرائب 13.4 مليار جنيه.

ــام فى  ــع وحــصــل الــبــنــك عــلــى لــقــب بــنــك ال
لقياس  نيوز  بزنس  مؤشر  من  الثامنة  النسخة 
اداء القطاع البنكى كما حافظ على هيمنته على 
االنتشار اجلغرافى  العمالء بفضل  مؤشر رضا 

وخدمات الشركات.
متت  التى  اجلنيه  حترير  عملية  وانعكست 
البنك  حجم  على  املاضية  املالية  السنة  فــى 
الذى تضاعف تقريبا بعد إعادة تقييم العمالت 
األجنبية لديه، إضافة إلى طرحه شهادت بعائد 
على  التالية  النقدية  السياسة  ملساندة   %20

حترير اجلنيه.
استقطاع  أن  إلى  البنك  رئيس  نائب  وأشــار 
العام  األهلى  البنك  أربــاح  من  كبيرة  ضرائب 

املالى املاضى أمر طبيعى بسبب كبر أعماله.
البنك  أصــول  إجمالى  أن  أبوالفتوح،  وذكــر 
بلغت نحو 1.5 تريليون جنيه فى أبريل املاضي، 
مليار   95 نحو  الرأسمالية  القاعدة  بلغت  بينما 

جنيه.
املقبل  املالى  العام  يستهدف  البنك  إن  وقال 
أكبر  ارتفاعاً  متوقًعا  أنشطته،  فى  منواً   %15
الصغيرة  املشروعات  قطاع  منو  معدالت  فى 

واملتوسطة.
وأضاف نائب رئيس البنك، أن محفظة الديون 
املتعثرة باألهلى تبلغ نحو 8 مليارات جنيه ومتثل 
البنك  ائتمان  إجمالى محفظة  من   %2 حوالى 

البالغة 435 مليار جنيه حتى أبريل املاضي.

أرجع يحيى أبوالفتوح نائب رئيس 
البنك األهلى المصرى، الزيادة 
الكبيرة فى مخصصات القروض 
غير المنتظمة فى البنك العام 
المالى الماضى إلى تضاعف 

قيمة األصول بالعمالت األجنبية 
بعد تحرير سعر الصرف وتجنيب 

البنك مخصصات أكبر لبعض 
القطاعات.

أضاف فى حوار لـ»بنوك 
وتمويل«: »األهلى رفع 

مخصصات قطاعات اخرى أيضا، 
بهدف تأمين محافظها وأبرزها 

قطاعات الطيران والنقل البحرى 
والسياحة، بجانب التحفظ 

واالستعداد لتطبيقات المعيار 
المحاسبى رقم 9، الفتا إلى أن 

البنك توافق إلى حد بعيد مع 
المعيار حاليا«.

الديون  معدالت  أن  إلــى  أبوالفتوح،  وأشــار 
تدريجياً،  تنخفض  األهلى  البنك  لدى  املتعثرة 
أحد  مع  أسبوعني  قبل  تسوية  أجــرى  والبنك 
الغردقة  فى  السياحى  القطاع  فى  للمستثمرين 
قيمة  إجمالى  بلغ  كما  جنيه،  مليون   250 بنحو 
النصف  املتعثرة خالل  الديون  من  التحصيالت 
مليون   500 نحو  احلالى  املالى  العام  من  األول 
جنيه، ويستهدف الوصول بقيمتها إلى نحو مليار 

جنيه حتى يونيو 2018.
لصالح  املشتركة  ــقــروض  ال ترتيب  ــول  وحـ

الهيئات احلكومية، قال أبوالفتوح إن جزءاً من 
عمل البنك هو التفاوض مع الهيئة العامة 

للبترول والقابضة للكهرباء فى كل وقت 
لترتيب وإدارة قروض مشتركة لها.

قـــروض  مــحــفــظــة  أن  ــاف  ــ وأضـ
مليار   435 نحو  البالغة  البنك 
مليار   40 إلـــى  تنقسم  جــنــيــه، 
الصغيرة  للمشروعات  جنيه 
مليار   47 ونحو  واملتوسطة، 
جـــنـــيـــه مـــحـــفـــظـــة جتـــزئـــة 
مــصــرفــيــة، وحـــوالـــى 348 
ــات،  مــلــيــار قــــروض شــرك
توظيفات  أن  إلــى  مشيرا 
القروض إلى الودائع لدى 
البنك تصل حوالى %40.
وجتـــــــــاوزت مــحــفــظــة 

جنيه  تريليون  األهــلــى  البنك  ودائـــع 
حاليا، موضحا ان البنك يتيح للعمالء 
االدخــار  منتجات  مــن  متنوعة  حزمة 

سواء لألفراد أو الشركات.
إنه  البنك األهلى،  نائب رئيس  وقال 

فى  اجلــنــيــه،  منذ حتــريــر سعر صــرف 
نحو  البنك جذب  استطاع   ،2016 نوفمبر 

1.5 مليون عميل جديد، اجلزء األكبر منهم 
العائد،  مرتفعة  الشهادات  االكتتاب فى  عبر 

الشمول  مبادرات  يدعم  البنك  أن  إلى  مشيراً 
واجلامعات  النوادى  فى  بجوالت  ويقوم  املالى 

وأماكن التجمعات للتعريف بالقطاع املصريف.
وعن سعى البنك األهلى للحصول على قروض 
يتفاوض  ما  البنك  إن  أبوالفتوح  قال  خارجية، 
مليون   700 بقيمة  قرض  على  للحصول  حاليا 
يورو من البنك األوروبى لالستثمار، مشيرا إلى 
أن البنك لم يتخذ خطوات جديدة جتاه استئناف 
إصدار سندات فى األسواق الدولية، ودائما ما 
دولية  وجهات  مؤسسات  مع  مفاوضات  يدخل 

لالقتراض بالعملة األجنبية.
البلوك  ملنظمة  انضم  األهلى  البنك  إن  وقال 
تشني، وهى منظمة عاملية تستهدف التنمية فى 
موظفني  وتدريب  اخلبرات  وتبادل  املجال،  هذا 
مــن البنك األهــلــى واألعــضــاء وعــمــل جــوالت 

وتبادل األفكار وتكوين فرق عمل.
أن  املمكن  مــن  األهــلــى  البنك  أن  وأضـــاف 
يستعني بتطبيق أنظمة البلوك تشني، مشيراً الى 
أن البنك املركزى يشجع البنوك فى التكنولوجيا 

املالية، ويقود املسيرة فى هذا املجال.
ــار أبــوالــفــتــوح إلـــى أن الــبــنــك األهــلــى  وأشــ
التكنولوجيا  منتجات  من  عدد  طرح  على  يعمل 
ستصبح  ألنها  املقبلة  الفترة  خــالل  املصرفية 
الفترة  خــالل  وانتشرت  طلبا  األكثر  املنتجات 
على  حاليا  يعمل  البنك  ان  موضحا  املقبلة، 
االنتهاء من املرحلة الثانية من اإلنترنت البنكى، 
لعمالئه   )M-visa( خدمة  إتاحة  إلى  ويسعى 

قريباً.
وذكر نائب رئيس البنك األهلى أن عدد فروع 
البنك يصل حالياً نحو 420 فرعاً على مستوى 
اجلمهورية، ويستهدف تدشني 50 فرعاً جديداً 

العام املالى املقبل.
للبنك االهلى  أبوالفتوح وجود حصص  ونفى 
فى  طرحها  احلكومة  تعتزم  التى  الشركات  فى 
من  األولــى  املرحلة  ضمن  املالية  األوراق  سوق 
برنامج الطروحات احلكومية، موضحاً أن البنك 
األهلى باع أراضى آلت ملكيتها له الفترة املاضية 

بنحو 3 مليارات جنيه.
ــبــنــك يــــدرس تــأســيــس شــركــة  وقــــال إن ال
أخــرى  ــة  وشــرك الــصــغــر  متناهية  للتمويالت 
قيمة  يتم حتديد  لم  أنه  للتخصيم، مؤكدا على 
رؤوس األموال حتى اآلن أو البدء فى إجراءات 

التأسيس.
قال  السعودية  فى  للبنك  فــرع  تدشني  وعــن 
موافقة  ينتظر  مـــازال  البنك  إن  أبــوالــفــتــوح، 
رخصة،  على  للحصول  السعودية  السلطات 
مشيرا إلى أن البنك قد يطرح شركات تابعة له 
الفرصة فى ذلك  له  تتاح  البورصة، عندما  فى 

خالل الفترة املقبلة.
العمالت  من  األهلى  البنك  إن حصيلة  وقال 
األجنبية منذ حترير اجلنيه قبل 16 شهرا حتى 
اآلن حوالى 26 مليار دوالر، وقام البنك بتمويل 
بنفس  اخلارجية  للتجارة  املستندية  االعتمادات 
القيمة، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من حتويالت 
املصريني باخلارج يتم عن طريق البنك األهلى.

نائب رئيس مجلس اإلدارة:

 نواجه صعوبة فى الحفاظ عىل ربحية العام املاىل املاىض نتيجة ارتفاع تكلفة األموال

435
مليار جنيه محفظة قروض 
البنك.. والودائع تجاوزت 

تريليون جنيه نهاية الشهر 
املاىض

البنك يسعى لتأسيس 
شركة للتخصيم وأخرى 
للتمويل متناهى الصغر

مؤشرات »بزنس نيوز«
للبنوك األسرع  نيوز«  »بزنس  - مؤشر   1

منوًا: 
خالل  البنوك  منو  معدالت  يقيس  مؤشر  هو 
تقيس  فرعية  مــؤشــرات   6 مــن  ويتألف  سنة، 

معدالت النمو فى 6 قطاعات رئيسية هى:
1 - احلصة السوقية
2 - إجمالى األصول

3 - صافى الدخل من العائد
4 - اإليرادات

5 - األرباح
6 -  القروض

للنمو من  الرئيسى  املؤشر  وجرى استخالص 
هذه املؤشرات القطاعية مع إعطاء أهمية نسبية 
ومؤشر منو  السوقية،  احلصة  ملؤشر منو  أعلى 

األصول ومؤشر القروض. 
األكثر  للبنوك  نيوز«  »بزنس  مؤشر   -  2

كفاءة:
 هو مؤشر يقيس درجة كفاءة كل بنك اعتماداً 
على نتائج أدائه فى نواح محددة. ويتألف املؤشر 
من 7 مؤشرات فرعية لقياس أداء البنك خالل 
عام، وتوضح املؤشرات السبعة تلك مدى مهارة 

اإلدارة فى حتقيق أكبر منافع ممكنة للمساهمني 
وفقاً ألقل مخاطر ممكنة، كما أنها تقيس أحد 
احلقيقى،  لالقتصاد  بالنسبة  املهمة  املؤشرات 
ــــراض لــلــودائــع، واملــؤشــرات  وهــو مــعــدالت اإلق
السبعة التى يتألف منها املؤشر الرئيسى للبنوك 

األكثر كفاءة هى:
1 -  معدل كفاية الشريحة األولى من رأس 

املال لألصول املرجحة باملخاطر
ROAA 2 - العائد على متوسط األصول

ROE 3 - العائد على حقوق امللكية
4 -  معدل تشغيل القروض للودائع

5 - معدالت التكلفة قياساً إلى الدخل
إجمالى  إلــى  العائد  من  الدخل  صافى   -  6

NIM متوسط األصوال
NPLs 7 - القروض غير املنتظمة

نيوز«  لـ»بزنس  الرئيسى  املؤشر  ومت احتساب 
للبنوك األكفأ فى مصر بعد إعطاء أهمية نسبية 
رأس  من  األولــى  الشريحة  كفاية  ملؤشر  أعلى 
املالى لألصول املرجحة باملخاطر، ومن ثم العائد 
على متوسط األصول، بصفته املؤشر املعبر عن 
مؤشر  حصل  كما  البنك،  أصــول  تشغيل  كفاءة 

العائد على حقوق امللكية ROE على وزن نسبى 
مميز أيضاً.

رضا  لقياس  نــيــوز«  »بــزنــس  مؤشر   -  3
العمالء:

مؤشر يهدف لقياس جودة اخلدمات الصرفية 
بقنوات  البنوك  اهتمام  للعمالء، ودرجة  املقدمة 
اإلنفاق  رصد  خالل  من  عمالئها  مع  التواصل 
خلدمات  الــوصــول  وسهولة  التكنولوجيا  على 

البنك.
السوق  إلى حاجة  املؤشر  هذا  أهمية  وترجع 
املــاســة لــوجــود جهة ملــراقــبــة جـــودة اخلــدمــات 
البنكية وحماية حقوق العمالء الذين قد يواجهون 

مشكالت مع البنوك.
الشركات  من  العمالء  قياس معدل رضا  ومت 
 NPS بــاســتــخــدام طــريــقــة صــافــى املـــروجـــني
واألخرى  السلبية  اآلراء  بني  الفارق  تعنى  والتى 
من  العمالء  مؤشر  ويتكون  للعمالء.  اإليجابية 

أربعة مؤشرات فرعية هى:
NPS 1 - صافى املروجني

من  التكنولوجيا  على  اإلنــفــاق  مستوى   -  2
اإلنفاق من إجمالى اإلنفاق االستثمارى

3 -  ماكينات الصراف اآللى إلى عدد العمالء
5 - قنوات التواصل املتاحة مع العمالء

املروجني  صافى  يحصل  للحسابات  ووفــقــاً 
على وزن نسبى أعلى قياساً إلى بقية املؤشرات 

الفرعية األخرى.
للمسئولية  نــيــوز«  »بــزنــس  مؤشر   –  4

املجتمعية: 
املصرفية  املــؤســســات  ــزام  ــت ال مــدى  لقياس 
السوق  وتنمية  املحيط  املجتمع  وتطوير  بخدمة 
بقياس  احتسابه  ويجرى  أيضاً،  فيه  تعمل  الذى 
إلى  االجتماعية  املسئولية  على  اإلنفاق  معدل 

الدخل.
5 – مؤشر بنك العام:

الرئيسية  ــعــة  األرب ــؤشــرات  امل حصيلة  وهــو 
النسبية  األوزان  مالحظة  مع  مجتمعة  السابقة 
هذا  يتصدر  الــذى  والبنك  منها،  لكل  املختلفة 

املؤشر يحصل على لقب بنك العام.
 %40 الكفاءة  ملؤشر  النسبى  ــوزن  ال وميثل 
النسبى  الوزن  بينما ميثل  الرئيسى،  املؤشر  من 
ملؤشر رضا العمالء 30%، ومؤشر النمو %25، 

ومؤشر املسئولية املجتمعية %5.

7
مليارات جنيه أرباح البنك 

فى النصف األول من العام 
املاىل الحايل

 1.5
تريليون جنيه أصول 

البنك حتى أبريل املاىض.. 
و95 مليار جنيه القاعدة 

الرأسمالية
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بزنس نيوز: »األهلى المصرى« بنك العام ..»اإلسكندرية« األكفأ.. و»التنمية الصناعية« األسرع نمًوا

ــيــوز« النسخة  ن »بــزنــس  ــدرت مــؤســســة  أصــ
الثامنة من مؤشرها املركب لقياس األداء البنكى 
لهذه  الــعــام  بنك  املــصــرى  األهــلــى  البنك  وجــاء 
التجارى  البنك  مع  قوية  منافسة  بعد  النسخة 

الدولى.
وتُصدر املؤسسة مؤشرها الرئيسى بنك العام 
سنوياً، استناداً إلى كفاءة األداء البنكى، وسرعة 

النمو ورضا العمالء وخدمة املجتمع.
ملؤشر  تــصــدره  على  األهــلــى  البنك  وحــافــظ 
للعمالء،  ــاًء  إرضــ األكــثــر  للبنوك  نــيــوز  بــزنــس 
عمالء  مــن  عــدد  أكــبــر  امتالكه  مــن  مستفيداً 
ــســوق، وإنــفــاقــه الــقــوى على  الــشــركــات فــى ال
اجلغرافى،  واالنــتــشــار  املعلومات  تكنولوجيا 
البنكية من خالل  وتوسعه فى تقدمي اخلدمات 
منها  شبكة  أكبر  ميتلك  التى  اآللية  الصرافات 

على مستوى اجلمهورية.
املاضى  املالى  العام  فى  وأدى حترير اجلنيه 
وإعادة تقييم العمالت األجنبية لدى البنوك إلى 

تضاعف حجم البنك الذى منا مبعدل %94.
ثانى  األهــلــى  البنك  الــعــوامــل  هــذه  وجعلت 
وهو  املصرفى،  القطاع  فى  منواً  البنوك  أسرع 
حدث نادر بالنظر إلى حجم البنك الذى يسيطر 
منفرداً على نحو 31% من القطاع املصرفى فى 
مصر، بعد أن رفع حصته السوقية خالل العام 

املاضى بنحو %24.
على  آثار سلبية  له  كانت  العملة  لكن حترير 
مؤشر  فى  متأخرة  مراكز  يحتل  جعلته  البنك 
فــى مصر،  كــفــاءة  األكــثــر  للبنوك  نــيــوز،  بزنس 
كقيمة  املنتظمة  غير  الــقــروض  زيـــادة  أبــرزهــا 
لتجنيب  البنك  ونتج عن ذلك اضطرار  مطلقة، 
 7 على  تزيد  بقيمة  الغرض  لهذا  مخصصات 
أرباح  صافى  على  آثارها  تركت  جنيه  مليارات 
إيــرادات  رغم منو  فقط   %8 التى منت  البنك 

التشغيل بأكثر من %50.
املسئولية  على  منفق  كأكبر  البنك  واستمر 
كقيمة  ســواء  املصرفى  القطاع  فى  املجتمعية 
مطلقة أو نسبة من صافى األرباح، وبلغ إنفاقه 
املاضى  املالى  العام  املجتمعية  املسئولية  على 

7.2% من صافى أرباحه.
»بنك  نيوز  لبزنس  الرئيسى  املؤشر  ويتكون 

أداء  تقيس  أســاســيــة  مــؤشــرات   4 مــن  ــعــام«  ال
البنوك فى 17 قسماً.

واملؤشرات األربعة الرئيسية هى مؤشر أكفأ 
بقية  بني  مرتفع  نسبى  بوزن  يحظى  الذى  بنك 
رضا  ومؤشر  منــواً،  األســرع  ومؤشر  املؤشرات، 

العمالء، ومؤشر املسئولية املجتمعية.
وعاد بنك اإلسكندرية ليتصدر مؤشر بزنس 
نيوز ألكفأ بنك فى السوق بعد تراجعه فى مؤشر 
كفاية  ملعدالت  تدعيمه  نتيجة  املــاضــى؛  العام 
رأس املال، وحتقيقه هامش عائد هو األقوى فى 

السوق مقارنة مبتوسط األصول.
وبلغ معدل تغطية الشريحة األولى من رأس 
املال لألصول املرجحة باملخاطر 17.4%، وهو 
األعلى فى كل البنوك على مؤشر الكفاءة للعام 
املؤشر  تصدر  كما  بنكاً،   24 وعددها  احلالى 
الفرعى لصافى العائد مقارنة بإجمالى األصول 
NIM مبعدل 7%، وحل البنك فى املركز الثانى 

األصــول  متوسط  إلــى  األربــاح  معدل  من حيث 
مبعدل 4%، بعد كريدى أجريكول.

جاء  الكفاءة،  مؤشر  على  الثانى  املركز  وفى 
أعلى عائد على  بنك كريدى أجريكول، محققاً 
36%، وأعلى  القطاع مبعدل  امللكية فى  حقوق 
 ،%4.3 مبــعــدل  ــول  األصـ متوسط  ــى  إل ــاح  أربـ
وثالث أعلى بنك فى صافى العائد إلى متوسط 

األصول محققاً %6.
وحل بنك الكويت الوطنى فى املركز الثالث، 
فى  للودائع  توظيف  معدل  أعلى  صاحب  وهــو 

القروض فى القطاع املصرفى مبعدل %86.
جاء  العمالء،  لرضا  نيوز  بزنس  مؤشر  وفى 
بنك مصر ثانياً بعد البنك األهلى املصرى، بعد 
املاضى،  العام  التكنولوجيا،  على  القوى  إنفاقه 
البنك  ويتمتع  االستثمارى،  إنفاقه  إجمالى  من 
اجلغرافى  االنتشار  معدالت  أعلى  من  بواحد 
الصرافات  معدل  ويبلغ  املصرفى،  القطاع  فى 

اآللية للفروع لديه 4.3%، وحظى البنك بنتيجة 
املروجني«  »صافى  الفرعى  املؤشر  فى  إيجابية 
الذى يقيس درجة رضا الشركات عن تعامالتها 
مع البنك، وبلغ معدل الترويج اإليجابى له %34 

من إجمالى األصوات.
وحل البنك التجارى الدولى فى املركز الثالث 
أعلى  بثانى  وحظى  العمالء،  رضا  مؤشر  على 
توصيات إيجابية له فى مؤشر صافى املروجني 
بني  ومــن   ،%51.6 مبعدل  األهلى  البنك  بعد 
نحو 260 شركة، استطلعت »بزنس نيوز« درجة 
95 شركة  قالت  البنكية،  تعامالتها  رضاها عن 
إنها تتعامل مع البنك التجارى الدولى وهو ثانى 
أكبر عدد من العمالء بعد البنك األهلى أيضا، 
ولدى البنك ثانى أعلى عدد من قنوات االتصال 
يتساوى  لكنه  املصرفى  القطاع  فى  العمالء  مع 

فى ذلك مع عدة بنوك.
واحتل بنك التنمية الصناعية والعمال املصرى 

للبنوك  نــيــوز  بــزنــس  مــؤشــر  فــى  األول  املــركــز 
املركز  لهذا  الوصول  فى  وساعده  منواً،  األسرع 
غير  املالى  مركزه  بتصحيح  املاضى  العام  قيامه 
املتوازن، وبعد أن كانت القروض متثل 144% من 
الودائع ضاعف البنك ودائعه أكثر من مرتني وهو 
 %133 منا  الــذى  املالى  مركزه  على  انعكس  ما 
0.44% من  إلى  ارتفعت  التى  السوقية  وحصته 

السوق مقابل 0.22% العام قبل املاضى.
كما حقق أعلى معدل منو فى األربــاح بنحو 
157.17% لتسجل 473.130 مليون جنيه مقابل 

183.97 مليون جنيه بنهاية 2016.
وحــقــق البنك أعــلــى مــعــدل منــو فــى صافى 
مليون   554.5 لتسجل   %62.01 بنحو  العائد 
مليون   342 مقابل  املاضى،  العام  بنهاية  جنيه 
جنيه العام السابق له، وكان ثانى أعلى بنك منواً 

فى صافى الدخل مبعدل منو %52.
العامة  البنوك  تــصــدرت  الــعــادة  غير  وعلى 

مؤشر »بزنس نيوز« للبنوك األسرع منواً؛ بسبب 
حترير سعر الصرف خالل عامها املالى املاضى، 
البنوك  أسرع  ثانى  األهلى  البنك  ما جعل  وهو 
العام املاضى، وجاء بنك مصر فى املرتبة  منواً 

الرابعة.
منــواً،  البنوك  ألســـرع  الثالثة  املرتبة  وفــى 
حصته  توسع  بعد  واإلسكان  التعمير  بنك  جاء 
السوقية بثانى أعلى معدل فى القطاع بعد بنك 
التنمية الصناعية والعمال املصرى، وجاء البنك 
الدخل  حيث منو صافى  من  الثالث  املركز  فى 
من العائد، ومنا مركزه املالى العام املاضى بنحو 

.%62
وفى مؤشر بزنس نيوز للبنوك األكثر إنفاقاً على 
مبعدل  األهلى  البنك  جاء  االجتماعية،  املسئولية 
الثانى جاء  7.2% من صافى األربــاح، وفى املركز 
أرباحه  صافى  من   %4.3 أنفق  الــذى  مصر  بنك 
 %3.2 السويس  قناة  بنك  تــاله  املجتمع،  خلدمة 

والتعمير واإلسكان 2% وعوده %2.
ووفقاً للبيانات التى جمعتها »بزنس نيوز« من 
معدالت  تدعيم  سيطر  فقد  املصرفى،  القطاع 
العام  خالل  املشهد  على  األمــوال  رؤوس  كفاية 
عدداً  تواجه  التى  املشاكل  وباستثناء  املاضى، 
البنوك  معظم  عززت  فقد  البنوك،  من  محدداً 
املال  رأس  من  األولــى  الشريحة  كفاية  معدالت 

بشكل كبير.
على  املــاضــى  الــعــام  خــالل  البنوك  وعملت 
مقترضاً   50 أكبر  محافظ  فى  التركز  معاجلة 
االئــتــمــانــى  الــنــشــاط  بعضها  وأوقــــف  لــديــهــا، 
البنك  قواع  مع  للتوافق  الوقت  بعض  للشركات 

املركزى.
وتــوضــح املــيــزانــيــات اســتــمــرار بــل وتصاعد 
املصرفى  القطاع  فى  التكنولوجيا  على  اإلنفاق 
اخلدمات  تقدمي  وتسهيل  العمالء  إلى  للوصول 
التى  اجلــديــدة  اخلــدمــات  تقدمي  فــى  والتوسع 

تتطلب تكنولوجيا مكثفة وعناصر بشرية أقل.
احلالى  العام  خــالل  البنوك  على  وسيتعني 
بدأ  ــذى  ال الفائدة  أســعــار  هبوط  مــع  التعامل 
بالفعل، وهو ما قد ينعكس على تراجع هوامش 
إلى  العائد  صافى  معدل  وانخفاض  الفائدة 

متوسط األصول الذى انتعش العام املاضى.
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»قناة السويس« يضخ 1.6 مليار جنيه مساهمات 
فى قروض مشتركة العام الحالى

 كتبت- أسماء نبيل:

بنك  إدارة  رئيس مجلس  الرفاعى،  قال حسني 
مساهمات  لضخ  يستعد  البنك  إن  السويس،  قناة 
فى قروض مشتركة بقيمة 1.6 مليار جنيه، خالل 
إلى أن البنك خصص العام  العام احلالى، مشيراً 
قروض  فى  مساهمات  جنيه  مليارات   3 املاضى 

كبرى ضخ منها 1.4 مليار جنيه.
 %10 البنك يستهدف  أن  »الرفاعى«،  وأضاف 
مشيراً  احلالى،  العام  خــالل  الــقــروض،  فى  منــواً 
الشركات  للتوسع فى قروض  أن هناك خطة  إلى 
ــقــروض  ــشــروعــات الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة وال وامل
اهتمامات  ضمن  إدراجــهــا  مت  التى  االستهالكية 

البنك خالل الربع الثالث من العام املاضى.
طفرة  حقق  البنك  أن  إلــى  »الرفاعى«  وأشــار 
حيث  املاضى؛  العام  القطاعات  منو  معدالت  فى 
 ،%30 ــع  ــودائ وال  %19 الــقــروض  محفظة  منــت 
وارتفعت محفظة أصول البنك من 32 مليار جنيه 
إلى 40 مليار جنيه، موضحاً أن البنك يضع بعض 
البنية  وأبرزها  التمويلية،  أولوياته  فى  القطاعات 

التحتية والبترول واألغذية.
وذكر »الرفاعى«، أن البنك أسهم فى أكبر قرض 
جنيه،  مليار   2.2 بقيمة  املاضى،  العام  للكهرباء، 
ويقوم حالياً بصرف الشرائح التمويلية املخصصة 

له وفقاً للمواعيد املتفق عليها.
يستهدف  البنك  أن  ــى  إل »الــرفــاعــى«  وأشـــار 
الصغيرة  املشروعات  قــروض  محفظة  مضاعفة 
مليار  إلى  لتصل  احلالى،  العام  واملتوسطة، خالل 
موضحاً  حالياً،  جنيه  مليون   500 مقابل  جنيه، 
هذا  لتمويل  مؤخراً؛  متويل  عقدى  وقع  البنك  أن 
القطاع، أحدهما مع الصندوق االجتماعى للتنمية، 

وآخر مع هيئة التنمية الصناعية.

مبلف  الكبير  البنك  اهتمام  »الرفاعى«  وأكــد 
الديون املتعثرة، مشيراً إلى أن البنك أبرم تسويات 
ل  مليون جنيه، حَصّ  800 بنحو  املاضى  العام  منذ 
فى  ويستمر  جنيه،  مليون   150 اآلن  حتى  منها 
األعوام  خالل  املحددة  لآلجال  وفقاً  التحصيالت 

املقبلة.
التعثر،  محفظة  الــســويــس  قــنــاة  بنك  وقــلــص 
لتتراجع  كبيرة  مبــعــدالت  املــاضــى،  الــعــام  خــالل 
العام   %37 إلى  االئتمان  محفظة  من   %52 من 
املعدالت  بهذه  الوصول  البنك  ويستهدف  املاضى، 
املصرفى  القطاع  فى  عليها  املتعارف  للمستويات 
خالل األعوام الثالثة املقبلة، وفقاً لرئيس مجلس 

إدارة البنك.
البنك  يستعد  التى  اجلــديــدة  املنتجات  وعــن 
البنك  إن  »الرفاعى«،  املقبلة، قال  الفترة  لطرحها 
احلــالــى،  الــربــع  اإللــكــتــرونــيــة،  املحفظة  سيطرح 
وتعاقد مع شركة فورى خلدمات الدفع اإللكترونى، 

وينتظر موافقة البنك املركزى للتفعيل.
وعن االنتشار اجلغرافى للبنك، قال »الرفاعى«، 
نهاية  الفروع،  بعدد  الوصول  يستهدف  البنك  إن 
العام احلالى، إلى 50 فرعاً، مقابل 38 فرعاً حالياً، 
املاضى،  العام  أفــرع،   4 افتتاح  أنه مت  إلى  مشيراً 
موزعًة فى محور قناة السويس ومدينتى والشروق 

واملهندسني.
أحدهما  فرعني  افتتاح  حالياً،  البنك،  وينتظر 
فى اإلسماعيلية، واآلخر فى مدينة نصر فى الربع 

الثالث.
الدولى  املحاسبى  املعيار  البنك  تطبيق  وعــن 
التاسع، قال »الرفاعى«، إن البنك احتجز 1% من 
قيمتها  االئتمان، وتصل  املرجحة ملخاطر  األصول 
إلى 155 مليون جنيه، مشيراً إلى أن البنك ملتزم 
بتعليمات البنك املركزى للتوافق مع املعيار اجلديد.

وقال »الرفاعى«، إن البنك يعيد 
االستثمارية  مساهماته  دراســة 

بــاســتــمــرار، ويـــــدرس حــالــيــاً 
ــا،  ــضــه ــع ــن ب ــ الــــتــــخــــارج مـ
استثمارات  فــى  ــدخــول  وال
ــرة املــقــبــلــة،  ــت ــف جـــديـــدة ال
رافضاً اإلفصاح عن هذه 
تنتهى  حتى  املساهمات 
أن  إلــى  الفتاً  دراستها، 
التى  التخارجات  آخــر 
ــان  ــك ك ــن ــب أجـــراهـــا ال
شركة  فــى  حصته  بيع 
الــوطــنــيــة لـــلـــذرة مع 

البنوك األخرى املساهمة.
قال  البنك،  إدارات  هيكلة  وعــن 
إدارتني  دشن  البنك  إن  »الرفاعى«، 
للمشروعات  إحــداهــمــا  جــديــدتــني، 
للتجزئة،  وأخرى  واملتوسطة  الصغيرة 

مشيراً إلى أن البنك جذب بعض الكوادر 
من خارجه بالتوازى مع إصدار إعالنات 

باإلدارات  االلتحاق  يرغب فى  ملن  داخلية 
اجلديدة، كما قام ببعض الترقيات؛ أبرزها 

رئيس  إلى  املخاطر  إدارة  مدير  نائب  تصعيد 
الكوادر  من  مناطق  مديرين   7 وترقية  اإلدارة، 

داخل البنك.
البنك تقدم بطلب لتدشني فرع  أن  إلى  وأشار 

فى العاصمة اإلدارية اجلديدة.
إن  »الرفاعى«،  املجتمعى، قال  البنك  وعن دور 
املجتمع؛  جتــاه  بــدوره  القيام  على  حريص  البنك 
بتكلفة  باإلسماعيلية  مدرستني  بتطوير  قام  حيث 
فرعه  وتطوير  بتجميل  قام  كما  جنيه،  ألف   300

األثرى مبنطقة القاهرة اخلديوية.

:» رئيس مجلس اإلدارة لـ»

طرح »التنمية الصناعية« فى البورصة وارد بعد إنهاء الخسائر المرحلة
 كتب ــ الحسينى حسن: 

بنك  إدارة  مجلس  رئيس  فهمى  ماجد  قال 
البنك  إن  املصري،  والعمال  الصناعية  التنمية 
قد يلجأ لسوق األوراق املالية لرفع رأسماله بعد 

إقفال رصيد اخلسائر املرحلة العام احلالى. 
وأضــاف فى حــوار مع »بنوك ومتــويــل«، أن 
يركز  املصرى  والعمال  الصناعية  التنمية  بنك 
خالل العام احلالى على إقفال رصيد اخلسائر 

املرحلة وترحيل أرباح. 
العام  جــيــدة  ــاح  أربـ حتقيق  »نتوقع  وتــابــع: 
حتسني  بعد  أصول  وبيع  التشغيل  من  احلالى 

املركز املالى الذى كان عائقاً أمام التوسعات«.
كان البنك حتى العام قبل املاضى الوحيد فى 
مصر الذى تزيد محفظة قروضه على محفظة 
املساندة  ــع  ــودائ وال للقروض  ويلجأ  ــعــه،  ودائ
غير  لكنه  السيولة،  لتدبير  املركزى  البنك  من 
هذا الوضع العام املاضى، وبعد أن كان معدل 
القروض يعادل 144% من الودائع فى 2016، 
تغير هذا الوضع ليصبح 54% فقط بعد النمو 
 4 من  ارتفعت  التى  الــودائــع  فى  الــعــادى  غير 
مليارات جنيه فى 2016 إلى 14.1 مليار جنيه 

فى 2017 مبعدل منو %245.5.
وأدى ذلك لنمو قوى فى املركز املالى للبنك 
بزنس  مؤشر  على  األول  املركز  فى  جاء  الذى 

نيوز للبنوك األسرع منًوا خالل العام املاضى.
ومنت أرباح بنك التنمية الصناعية والعمال 
املصرى خالل العام املاضى بنحو 157% لتصل 
املاضي،  ديسمبر  نهاية  جنيه  مليون   473 إلى 
مقابل 183.9 مليون جنيه نهاية ديسمبر 2016. 
للبنك  املرحلة  اخلسائر  أن  فهمى،  وأضاف 
 2016 فــى  جنيه  مــلــيــار   1.65 مــن  تــراجــعــت 

لتتراوح بني 850 و900 مليون جنيه. 
املرحلة  اخلسائر  مشكلة  أن  فهمى،  وذكــر 
ستكون  سنوات،  منذ  البنك  منها  يعانى  التى 
باإلضافة  املقبل،  العام  بحلول  بالكامل  انتهت 

إلى زيادة جودة ميزانيته.
وقال إن اخلطوة املستقبلية للبنك بعد إقفال 
اخلسائر املرحلة هى زيادة رأسماله، والتى قد 
أو  املالية،  األوراق  ســوق  فى  طرحه  عبر  تتم 

زيادة وزارة املالية حلصتها فى املال العام. 
وأضاف أن زيادة رأسمال التنمية الصناعية 
البنك  مع  مناقشتها  ستتم  املصرى  والعمال 
املركزى، خاصة مع استحواذ وزارة املالية على 

نحو 87% من البنك. 
ــاف: »عــنــد إقــفــال اخلــســائــر املرحلة  وأضــ
البنك  يــد  فــى  رأســمــالــه،  زيـــادة  خيار  سيكون 
املركزى سواء طرحه فى البورصة أو زيادة املال 

العام فى البنك«.
ومتلك وزارة املالية 84.4% من رأسمال بنك 
ملساهمني  األخرى  والنسبة  الصناعية  التنمية 

من القطاع اخلاص.
يبلغ  املدفوع  البنك  رأسمال  إن  فهمى  وقال 
500 مليون جنيه، واملرخص به كان مليار جنيه، 
الشهر  العادية  غير  العمومية  اجلمعية  رفعته 

املاضى إلى مليارى جنيه. 
ــال  امل ــهــدف مــن رفـــع رأس  ال ــاف أن  وأضــ
لــزيــادة  للبنك  ــه إعــطــاء مــســاحــة  ب املــرخــص 

رأسماله املدفوع خالل الفترة املقبلة.
وذكر أن قرض البنك املركزى املساند البالغ 
2.5 مليار جنيه مازال قائماً، ولم يطلب البنك 

قروض مساندة جديدة. 
يعد  البنك  إن  اإلدارة  مجلس  رئيس  وقــال 
املالى  املركز  تدعيم  تشمل  والتى  خطته  حالياً 

وتطوير  اإلدارى  والهيكل 
والتوسع  التكنولوجيا، 
إلى  مشيراً  الفروع،  فى 
أن البنك يسعى لتعويض 

السنوات املاضية التى مر بها.
العمومية  اجلمعية  أن  ــاف  وأضـ
إلى  اسمه  تغيير  على  وافقت  للبنك 
موافقة  وينتظر  الصناعية«،  »التنمية 
اجلديد،  االســم  على  املركزى  البنك 

ــقــة خــالل  ــواف مــتــوقــعــاً أن تــصــدر امل
األسابيع املقبلة. 

والعمال  الصناعية  التنمية  أن  وذكــر 
املصري، يقوم حالياً بتغيير مواقع وانتشار 

فروعه، مشيراً إلى أن البنك يقوم بنقل املقر 
 5.2 مبساحة  اجلديدة  القاهرة  إلى  الرئيسى 

ألف متر، وسيعرض فرع اجلالء إلى البيع.
بالعاصمة  مقر  على  البنك حصل  أن  وذكر 
فرع  على  للحصول  ويسعى  اإلداريــة اجلديدة، 

جديد مبحور قناة السويس.
شركة  مع  تعاقد  البنك  أن  فهمى  وأضــاف 
برايس ووتر هاوس لعمل هيكلة إدارية للبنك فى 
الوقت احلالي، والهدف من الهيكلة هو ضبط 
الهيكل اإلدارى؛ بسبب كثرة وجود موظفني ذوى 

درجات وظيفية كبيرة فى البنك والتى كان تتم 
حركات ترقيتهم وفقاً للجهاز اإلدارى للدولة.

وأضاف أن البنك لديه خطة توسعية لقطاع 
خاللها  من  ويستهدف  املعلومات،  تكنولوجيا 
ألول  به  خاصة  آلــى  صــراف  ماكينات  تدشني 
فضاًل  اجلــاري،  العام  خــالل  تاريخه  فى  مــرة 
اجلديدة  التكنولوجيا  أنظمة  بعض  إدخال  عن 

للبنك.
والعمال  الصناعية  التنمية  بنك  ميتلك  وال 
ويتم  حاليا،  آلى  صراف  ماكينات  أى  املصرى 
األهلى  البنك  ماكينات  عبر  ببطاقاته  التعامل 

املصري. 
وقال إن حجم التمويالت التى أتاحها البنك 
ملبادرة التمويل العقارى ملحدودى الدخل يتجاوز 

500 مليون جنيه. 
الصغيرة  املشروعات  محفظة  أن  وأضــاف 
مليار   2.25 حــوالــى  تبلغ  بالبنك  واملتوسطة 
محفظة  إجمالى  من   %30 نحو  ومتثل  جنيه، 
والبالغة  املخصصات  طرح  بعد  البنك  قروض 

نحو 7.5 مليار جنيه. 
البنك منت  ودائــع  أن محفظة  فهمى  وذكــر 
خالل العام احلالى بنسبة 13.4% لتتجاوز 16 
العام  نهاية  14 مليار جنيه  مليار جنيه، مقابل 

املاضي. 
وبــحــســب مــؤشــر بــزنــس نــيــوز لــقــيــاس أداء 
القطاع املصريف، فإن محفظة ودائع بنك التنمية 
الصناعية والعمال املصرى تصدرت معدالت منو 
محافظ ودائع البنوك التى شملها املؤشر، ومنت 
بنسبة 245% لتصل إلى 14 مليار جنيه، مقابل 

4 مليارات جنيه ديسمبر 2016. 
البنك  يواصل  أن  يتوقع  ال  إنه  فهمى  وقــال 
خالل  حققها  الــتــى  املرتفعة  النمو  مــعــدالت 
البنك احلالي،  العامني املاضيني، بسبب حجم 
النمو  مــعــدالت  ــى  إل ــه سيعود  أن ــى  إل مــشــيــراً 
الطبيعية خالل 2018 و2019؛ وستكون األولوية 
والتكنولوجيا  التحتية  البنية  ودعــم  لتطوير 

وهيكلة الرقابة الداخلية.
وأوضح فهمى أنه بالنسبة للمعيار املحاسبى 
رقم 9 يعمل البنك حالياً مع مكتب بيكر تيللى 
لالستشارات للتطبيق التجريبى للمعيار، ويقوم 
على  البنك  موظفى  وتأهيل  بتدريب  املكتب 

املتطلبات التى أصدرها البنك املركزي. 
البنك  أن  إلــى  اإلدارة  مجلس  رئيس  وأشــار 
التجزئة  قطاع  فى  التنموية  األنشطة  على  يركز 
املصرفية، وقام بتمويل توصيل الغاز إلى املنازل 

خالل األشهر املاضية. 
متخصصة  بنوك  حالياً  توجد  ال  أنــه  وذكــر 
بالتركيز على  يقوم  البنك  أن  إال  املطلق،  باملعنى 
أو  الكبرى  ســواء  الصناعية،  الشركات  متويل 
واملتوسطة،  الصغيرة  املشروعات  تعريف  ضمن 

ومتناهية الصغر. 
من  عــدد  فــى  شــارك  البنك  إن  فهمى  وقــال 
لقطاع  املاضية  الفترة  خالل  املشتركة  القروض 
املوجهة  الــقــروض  خاصة  والكهرباء،  الطاقة، 

للهيئة العامة للبترول. 
قرض  فى  املشاركة  يعتزم  البنك  أن  وأضــاف 
دوالرى يرتبه بنك مصر فى الوقت الراهن لصالح 
الهيئة العامة للبترول وبضمان وزارة املالية، ومن 
املتوقع أن تبلغ حصة البنك فى القرض نحو 40 

مليون دوالر. 
وأشار إلى أن البنك يدرس الدخول فى قروض 
التطوير  قــطــاع  فــى  شــركــات  لصالح  مشتركة 
العقاري، منها شركة مراسى التابعة ملجموعة بن 

الدن العقارية. 

رئيس مجلس اإلدارة: 
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»الكويت الوطنى« األعلى توظيًفا للودائع فى القروض خالل 2017

وعــوده  األهلى  الوطنى  قطر  بنكا  واقتسم 
فى  توظيًفا  األعــلــى  حيث  مــن  الثانى  املــركــز 
منت  بــعــدمــا  ــك  وذلـ  ،%64 بنسبة  ــقــروض  ال
محفظة قروض األول بنحو 21.19% وانكماش 
منو  مقابل   1.47% بنحو  األخــيــر  محفظة 
محفظة الودائع بنحو 16.9% و 4.03% على 

الترتيب.
الوطنى  قــطــر  ــروض  قـ محفظة  وارتــفــعــت 

تصدر بنك الكويت الوطنى مؤشر 
بزنس نيوز الفرعى للبنوك األكثر 

توظيًفا للودائع فى القروض
بعدما بلغ معدل تشغيله للودائع 

فى القروض 86.1% العام 
الماضى.

وسجلت قروض البنك العام 
الماضى نمًوا قوًيا بلغ %33.5 

مقابل نمو %7.2 لمحفظة 
الودائع. وبلغت محفظة القروض 

فى البنك 35.182 مليار جنيه 
مقابل 40.85 مليار جنيه سجلتها 

محفظة الودائع.
واستفاد البنك من انتهاء هيمنة 

بنك التنمية الصناعية على المركز 
األول فى معدالت التوظيف فى 
القطاع المصرفى بعد اإلصالحات 

التى أدخلها البنك على مركزه 
المالى العام الماضى والتى 
خفضت معدل تشغيل القروض 

للودائع لديه من 144% إلى %54 
فقط.

 ودائع بنك مصر تنمو 121% وتخفض 
معدالت التوظيف فى القروض إىل %25

بقيمة  ودائــع  مقابل  جنيه  مليار   118.16 إلى 
184.87 مليار جنيه.

فى حني تراجعت محفظة قروض بنك عوده 
نتيجة تراجع قروض  30.162 مليار جنيه  إلى 
الــشــركــات، وارتــفــاع مــدخــرات الــعــمــاء إلى 

47.373 مليار جنيه بنمو %10
وبفارق طفيف حل بنك األهلى املتحد ثالثاً 
محفظة  منــت  بعدما   ،%63 توظيف  بنسب 
 24.18 إلــى  لتصل   %25.28 لديه  الــقــروض 
فى محفظة  13.18% منواً  مليار جنيه مقابل 
بنهاية  جنيه  مليار   38.28 إلى  لتصل  الودائع 

العام املاضى.
مدعوماً  البنك  قــروض  محفظة  منو  وجــاء 
الشركات  قــروض  قطاعى  فــى  مــتــوازن  بنمو 

والتجزئة بنسب 25% و20% على الترتيب.
وفى املركز الرابع حجز البنك األهلى الكويتى 
مقعده مبعدالت توظيف تخطت 62%، بعد أن 
كانت محفظة القروض لديه ثانى أكثر املحافظ 
منو  مبعدل  املصرى  األهلى  البنك  بعد  منــواً 
بحوالى  الودائع  محفظة  منو  رغم   ،%51.29

42.84% لتصل إلى 17.62 مليار جنيه.
وارتفعت محفظة قروض البنك إلى 10.93 
مليار جنيه بدعم من منو قروض التجزئة بنحو 
املؤشر،  بنوك  بني  األعلى  املعدل  وهــو   %64

وقروض الشركات بنحو %46.2.
بنحو  منوها  بعد  الشركات  قــروض  وأهلت 
بنك  جنيه  مليار   18.168 إلى  لتصل   %25.8
الوطنى – مصر للحصول على  اإلمــارات دبى 
املركز اخلامس مبعدالت توظيف القروض إلى 

الودائع تصل إلى %59.
قادت  البنوك،  وبنظرة عامة على ميزانيات 
محافظ التجزئة منو محافظ اإلقراض لدى 16 
بنكاً بعدما حققت معدالت منو أعلى من قروض 

الشركات تتراوح بني 1.21% و%64.92.

 بنوك االستثمار 
تتوقع نمو إقراض 

التوسعات 
الرأسمالية خالل 

2019

يتصدرها  بنكاً   11 جنح  نفسه،  الوقت  فى 
البنك األهلى املصرى فى النمو مبحافظ قروض 
الــشــركــات لديها مبــعــدالت أكــبــر مــن قــروض 

األفراد تراوحت بني 0.97% و%86.88.
وقالت مصادر بإدارات البنوك التى تواصل 
شهد  املاضى  العام  إن  ومتويل«،  »بنوك  معها 
قيوداً على اإلقراض فى عدد من البنوك نتيجة 
التركيز على إعادة ضبط حصص كبار العماء 
املقررة  االئتمانى  التركز  نسب  تخطيهم  بعد 
قيمة  تضاعف  نتيجة  املركزى،  البنك  قبل  من 
مديونيتهم بعد حترير سعر الصرف ما حد من 
العماء  كبار  اقراض  التوسع فى  قدرتهم على 

خاصة بالعمات األجنبية.
العام  أموالها  رؤوس  لرفع  البنوك  وجلــأت 
خال  من  النمو  فى  فرصها  حلماية  املاضى 
مع  وللتوافق  الرأسمالية  قواعدها  زيادة حجم 
القطاع  فى  املــال  رأس  كفاية  معايير  تشديد 

املصرفى.
وقال قادة القطاع فى املقابات التى ينشرها 
على  الطلب  إن حجم  الــيــوم  ومتــويــل«  »بــنــوك 
اإلقراض كان ضعيفاً ويتركز معظمه فى متويل 
رأس املال العامل واختفت بشكل كبير قروض 
التوسعات الرأسمالية ومتويل االستثمارات فى 

ظل ارتفاع أسعار الفائدة ملعدالت تاريخية.
وجهت  البنوك  معظم  أن  إلــى  أشـــاروا  كما 
الصغيرة  املشروعات  محفظة  باجتاه  جهدها 
التى  واملتوسطة للوصول إلى النسب اإللزامية 
إجمالى  من   %20 عند  املركزى  البنك  اقرها 
محافظ االئتمان بنهاية 2019 وهو األمر الذى 
لن ينعكس على محفظة االئتمان بصورة سريعة 

لصغر حجم التمويل املتاح للعميل.
بدء  وفــاروس  بلتون  االستثمار  بنكا  وتوقع 
احلالى  العام  بنهاية  الشركات  قــروض  تعافى 
أسعار  فى  متوقع  كبير  انخفاض  مع  بالتزامن 

الفائدة بنحو 200 نقطة أساس إضافية.
وتذيل بنك فيصل اإلسامى القائمة بنسب 
توظيف متدنية عند %13 وذلك بعدما تخطت 
تستحوذ  مليار جنيه   71 لديه  الودائع  محفظة 
السوق  فى  اإلسامية  الودائع  من   %55 على 
بلتون  االستثمار  بنك  لتقديرات  وفقاً  املصرى 
فى حني أن محفظة القروض بالكاد تصل إلى 

9.35 مليار جنيه.
ورغم منو محفظة القروض لديه بنحو %41 
العام املاضى لكن تراجعت نسب التوظيف فى 
 %25 إلــى  املاضى  العام   %38.8 من  البنك 
لديه  الودائع  نتيجة منو محفظة  العام احلالى 
جنيه  مليار   754.6 إلــى  لتصل   %121 بنحو 

تقتسمها ودائع األفراد والشركات.
لــدى بنك مبصر  ومنــت ودائـــع الــشــركــات 
بأعلى وتيرة فى القطاع املصرفى بنحو %310 
مليار   92 مقابل  جنيه  مليار   377 إلــى  لتصل 

جنيه بنهاية يونيو 2016.

 محافظ التجزئة تقود نمو القروض فى 16 بنكًا.. وقروض الشركات تبدأ التعافى

نيوز  بزنس  مؤشر  اإلسكندرية  بنك  وتصدر 
للبنوك األكثر كفاءة عن أداء العام املاضى، نتيجة 
ارتفاع معدل كفاية الشريحة األولى من رأس املال 
البنوك  17.37% وهو األعلى فى قائمة  والبالغ 

التى تضمنها املؤشر لهذا العام.
ــوى من  كــمــا حــافــظ الــبــنــك عــلــى هــامــش قـ
الفائدة إلى متوسط األصول NIM بلغ 7%، كما 
فى  للودائع  توظيفا  البنوك  أعلى  من  واحد  أنه 
نيوز  بزنس  مؤشر  وشمل  السوق،  فى  القروض 
للبنوك األكثر كفاءة للعام احلالى 24 بنكاً من بني 

37 بنكاً تعمل فى السوق.
ملعدالت  البنوك  تعزيز  املاضى  العام  وشهد 
املترتبة على  اآلثار  لتجاوز  األموال  كفاية رؤوس 
بعد  األجنبية  بالعمات  املحافظ  تقييم  إعــادة 
مع  للتوافق  ولاستعداد  الصرف  سعر  حترير 
املواعيد  اقتراب  يفرضها  التى  اجلديدة  املعايير 

النهائية لتطبيق بازل3.
يتتبعها  التى  للبنوك  املالية  القوائم  وأظهرت 
البنوك  العام املاضى، اجتاه  نيوز« خال  »بزنس 
العام إلى زيادة معدل كفاية الشريحة األولى من 
رأس املال األساسى بنسب تتراوح بني 5 و%101. 

أظهرت القوائم المالية للبنوك 
التى شملها مؤشر »بزنس 

نيوز«، سعيها إلى تجاوز آثار 
تحرير سعر صرف الجنيه والذى 

كان له دورًا كبيرًا فى التأثير 
على كفاءتها فى الربع األخير 

فى العام قبل الماضى ما كان 
له تأثيرًا على نتائج العام ككل، 

خاصة مع تأثر معدالت كفاية 
رؤوس األموال نتيجة تضخم 

حجم األصول بعد تراجع قيمة 
الجنيه بشكل كبير.

البنوك تتكيف 
مع آثار التعويم 

وتتأهب لـ»بازل3«
الكفاءة..مؤشر

شملها  بنكاً   24 بني  من  بنكاً   21 نحو  ورفــع 
مؤشر الكفاءة الفرعي، معدالت كفاية الشريحة 
بنك  وتصدر  األساسي،  املالى  رأس  من  األولــى 
عوده النسبة األكبر للزيادة مبعدل %101 ليصل 
معدل كفاية الشريحة األولى لديه 12.6% مقابل 
6.25% فى 2016، يليه بنك مصر بزيادة قدرها 

70% ليصل إلى 10.33% مقابل 6.05%، وفى 
املرتبة الثالثة من حيث الزيادة جاء بنك الكويت 
15% مقابل  إلى  65.6% ليصل  الوطنى بنسبة 

9.07% فى 2016. 
فى املقابل تراجع معدل كفاية الشريحة األولى 
البنك  بنوك هى   4 املال األساسى فى  من رأس 

املصرى لتنمية الصادرات الذى تراجعت فيه إلى 
قبل  املالى  العام  فى   %12.58 مقابل   %7.58
املاضى، يليه البنك األهلى الكويتى الذى تراجع 
املعدل لديه إلى 15.68% بدالً من 20.58%، ثم 
بنك التعمير واإلسكان ليصل إلى 11.06% بدالً 
من %12.79، وأخيراً بنك اإلمارات دبى الوطنى 

ليسجل 13.27% بدالً من %13.46. 
فى  منتظمة  غير  القروض  معدالت  وشهدت 
املاضى،  العام  حتسناً  البنوك  قــروض  محافظ 
حيث تراجعت فى 12 بنكاً، بينما ارتفعت فى 8 

بنوك وظلت مستقرة فى 4 أخرى.
وتصدر البنك املصرى اخلليجى قائمة البنوك 

إلى  لتصل  املنتظمة  التى حتسنت قروضها غير 
 ،2016 فى   %2.19 مقابل   2017 فى   %0.75
يليه بنك الكويت الوطنى الذى تراجعت قروضه 
الرديئة 4.6% مقابل 7.40% مستفيداً من النمو 
القوى فى محفظة القروض، ثم بنك اإلسكندرية 

لتصل إلى 4.17% بدالً من %6.34. 
على   SAIB املصرفية  الشركة  بنك  وحافظ 
معدالت  مــن  نــيــوز«  »بــزنــس  بنوك  كأقل  موقعه 
القروض  إجمالى  إلــى  املنتظمة  غير  الــقــروض 
وكان  املحفظة،  إجمالى  من  0.7% فقط  بنسبة 

بنك قناة السويس األعلى مبعدل %36. 
والتجارى  أجريكول،  كريدى  بنوك  واحتلت 
األولى  الثاثة  املراكز  الوطنى  والكويت  الدولى، 
من حيث العائد على حقوق امللكية العام املاضى 
بنسب 36.3% و36% و32% على التوالى، بينما 
واإلسكان  والتعمير  اإلسكندرية  بنوك  احتلت 
وكريدى أجريكول، املراكز األولى من حيث الدخل 
وذلــك ضمن  األصــول،  متوسط  على  العائد  من 

مؤشر بزنس نيوز للبنوك األكثر كفاءة. 
للبنوك  نــيــوز«  »بــزنــس  مــؤشــر  نتائج  وأظــهــر 
األكثر كفاءة، تصدر بنك الكويت الوطنى البنوك 
العام  الودائع  إلى  القروض  توظيفات  حيث  من 
الوطنى  قطر  بنك  يليه   ،%86 بنسبة  املاضى 
بنسبة 64%، وبنك عوده 63.6%، والبنك األهلى 

املتحد 63%، واألهلى الكويتى %62. 
فى حني احتل بنك فيصل قائمة البنوك األقل 
يليه   ،%13 بنسبة  الودائع  إلى  للقروض  توظيفاً 
السويس  قناة  وبنك   ،%25 بنسبة  مصر  بنك 

 .%33
نحو  فى  اإليــرادات  إلى  التكاليف  وانخفضت 
التى يتبعها املؤشر، واحتل  13 بنكاً من 24 بنكاً 
املركز  املصرى  والعمال  الصناعية  التنمية  بنك 
األول من حيث نسبة التكاليف إلى الدخل بنسبة 
 ،%21 بنسبة  املتحد  األهــلــى  بنك  يليه   %16
جاء  بينما   ،%21.3 بنسبة  الدولى  التجارى  ثم 
البنك األهلى الكويت فى املرتبة األولى من حيث 
التكاليف إلى اإليــرادات بنسبة 54%، يليه بنك 

قناة السويس بنسبة %51. 
واإلسكندرية  أجريكول  كريدى  بنوك  وجــاءت 
واألهلى  املصرى  والعمال  الصناعية  والتنمية 
املتحد، فى املراكز األربعة األولى من حيث األرباح 

على متوسط إجمالى األصول.

 »اإلسكندرية« األكفأ بفضل الشريحة األوىل لرأس املال وصافى الفائدة
 21 بنكاً ترفع معدل الشريحة األوىل من رأس املال األساىس بنسبة ترتاوح بني 5 و%101 

المصدر: ميزانيات البنوك معدالت توظيف القروض للودائع فى القطاع المصرفى 
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أداء قوى للدخل من األتعاب والعموالت فى القطاع المصرفى

العام  القطاع  بنوك  هيمنت  املعتاد  عكس  على 
العام  خالل  النمو  مؤشر  فى  األولــى  املراكز  على 
املاضى بعد حتقيقها طفرات فى محافظ األصول 

ومعدالت الربحية.
وتصدر بنك التنمية الصناعية والعمال املصرى 
ــعــام املــاضــى،  ــواً عــن ال ــرع الــبــنــوك منـ مــؤشــر أسـ
ألعلى  حتقيقة  املركز  لهذا  الوصول  فى  وساعده 
لتسجل   %157.17 بنحو  األربــاح  فى  منو  معدل 
473.130 مليون جنيه مقابل 183.97 مليون جنيه 

بنهاية 2016.
على تصحيح  املاضى  العام  البنك خالل  وعمل 
مركزه املالى غير املتوازن، وبعد أن كانت القروض 
ودائعه  البنك  ضاعف  الــودائــع  من   %144 متثل 
املالى  انعكس على مركزه  ما  أكثر من مرتني وهو 
ارتفعت  التى  السوقية  وحصته   %133 منا  الــذى 
إلى 0.44% من السوق مقابل 0.22% العام قبل 

املاضى.
وحقق البنك اعلى معدل منو فى صافى العائد 
بنحو 62.01% لتسجل 554.5 مليون جنيه بنهاية 
العام املاضى مقابل 342 مليون جنيه العام السابق 
فى صافى  بنك منواً  أعلى  ثانى  البنك  واحتل  له، 

الدخل مبعدل منو %52.
املاضى  املالى  العام  فى  اجلنيه  حترير  وأدى 
إلى  البنوك  لدى  األجنبية  العمالت  تقييم  وإعــادة 
تقريباً خالل بجانب  البنك األهلى  تضاعف حجم 
طرح  خالل  من  النقدية  للسياسة  البنك  مساندة 

الشهادات مرتفعة العائد.
ومنا املركز املالى للبنك 94% مرتفعاً من 703.3 
العام  بنهاية  تريليون جنيه   1.364 إلى  مليار جنيه 
السوقية  البنك  ذلك على حصة  وانعكس  املاضى، 
ورغم أنها األكبر فى القطاع املصرفى، إال أنها منت 

خالل العام املالى املاضى بنحو %31.
وسجل البنك ثالث أعلى معدل منو فى صافى 
الدخل مبعدل 51.6%، وحقق أعلى معدل منو فى 
العام املاضى  73% خالل  محفظة االقراض بنمو 
 ،%86 بنحو  الشركات  قــروض  بتزايد  مدعومة 
األجنبية،  بالعملة  القروض  تقييم  بإعادة  مدعومة 
بالبنك ضعيفاً  التجزئة  قروض  كان منو  فى حني 

عند %3.7.
ــى صــاحــب أكــبــر محفظة  ويــعــد الــبــنــك األهــل
ائتمانية فى القطاع املصرفى والتى جتاوزت 430 
املالى  العام  من  الثالث  الربع  بنهاية  جنيه  مليار 
احلالى، وواجهت أغلب البنوك حتديات فى النمو 
رفع  بعد  املاضى  العام  خالل  اإلقــراض  مبحافظ 
املركزى ألسعار الفائدة 700 نقطة أساس تزامناً مع 
خطة املركزى للسيطرة على معدالت التضخم التى 

تفاقمت واحلد من مستويات السيوله فى السوق.
منواً  البنوك  أســرع  ثانى  األهلى  البنك  ورفــع 
 %24 بنحو  املاضى  العام  خالل  السوقية  حصته 
لتصل إلى 30.87% مقابل 24.7% العام السابق 
ــى التعمير  الــســوقــيــة ف ــه، وأهــــل منــو احلــصــة  لـ
البنك  املاضى  العام  خالل   34% بنحو  واإلسكان 

لالستحواذ على الترتيب الثالث بني أسرع البنوك 
مرة  ألول   %1 لتتجاوز  املاضى  العام  خالل  منــواً 
وتسجل 1.08% مقابل 0.81% العام قبل املاضى، 
كما حقق البنك ثالث اعلى منو فى صافى العائد 
خالل العام املاضى بنحو 51.13%، ومنت أصول 
البنك بنحو 62.3% لتسجل 51 مليار جنيه مقابل 

32 مليار جنيه العام السابق له.
الرابع على  املركز  أما بنك مصر فقد جاء فى 
املاضى  العام  خــالل  منــواً  األســرع  البنوك  قائمة 
العام  خــالل  اصــولــه  حلجم  الــقــوى  النمو  بفضل 
تقييم  إعادة  األهلى من  كالبنك  املاضى، مستفيداً 
األصول بالعمالت األجنبية بعد تعومي اجلنيه وطرح 

 %82.9 بنحو  لترتفع  العائد،  مرتفعة  الشهادات 
مليار   430 مقابل  جنيه  مليار   786.9 وتسجل 
كما حققت  املاضى،  قبل  املالى  العام  بنهاية  جنيه 
العام  49% خالل  بنحو  البنك منواً  أربــاح  صافى 
املاضى لتصل إلى 8 مليارات جنيه مقابل 5.5 مليار 
 %41 العام السابق له، ومنت قروضه بنحو  جنيه 
مدعومة بزيادة قروض الشركات بقيمة بلغت نحو 
49 مليار جنيه، لتصل إلى 165.5 مليار جنيه مقابل 

116 مليار جنيه يونيو 2016.
وأظهر “مؤشر بزنس” نيوز للبنوك األسرع منواً 
تراجع ترتيب البنك األهلى الكويتى مركزين محتاًل 
املركز  مقابل   2017 عــام  خــالل  اخلــامــس  املــركــز 

الثالث فى 2016، ومنت اصول البنك بنحو %39.5 
خالل العام املاضى، لتسجل األصول 21.09 مليار 

جنيه مقابل 15.11 مليار جنيه بنهاية 2016.
مراكزها  منت  التى  البنوك  أن  املؤشر،  وأظهر 
املالية مبعدالت أقل من 22% خالل العام املاضى 
لم تتمكن من املحافظة على حصتها السوقية، ومن 
بني 27 بنكاً على املؤشر توسعت احلصص السوقية 
السوقية  احلــصــص  تــراجــعــت  بينما  بــنــوك،   9 لـــ 
لبقيتها، وكان أكبر اخلاسرين البنك املصرى لتنمية 
الصادرات الذى انكمشت حصته السوقية %19.6 
وكريدى أجريكول وتراجعت حصته 18.9% واتش 
اس بى سى 16.7%، ودعم األهلى الكويتى حصته 

السوقية بنحو %15 خالل العام املاضى لترتفع من 
38% إلى 44% العام السابق له.

السادس  الترتيب  فى  اإلسكندرية  بنك  وجــاء 
83% منواً  بعد حتقيقة  األســرع منواً  على مؤشر 
لترتفع من  العام املاضى  فى صافى األرباح خالل 
1.5 مليار جنيه إلى 2.8 مليار، ومنت أصول البنك 
بنحو 23% لترتفع من 62 مليار جنيه إلى 77 مليار 

جنيه.
للبنوك  نيوز  بزنس  مؤشر   SAIB بنك  وتذيل 
الثانى  املركز  كان صاحب  أن  بعد  األســرع منــواً 
الــعــام املــاضــى، ويــرجــع ذلــك إلــى تــراجــع حصة 
البنك السوقية بنحو 11% العام املاضى لتتقلص 

من 1.95% إلى 1.73% العام السابق له.
ومنت محفظة قروض البنك بنحو 17% فقط 
مليارات   5 بنحو  الشركات  قروض  منو  من  بدافع 
بنحو  ــراد  األف قــروض  تقلصت  بينما  فقط،  جنيه 
 4.1 مقابل  جنيه  مليار   2.9 إلى  لتنخفض   %30

مليار جنيه العام السابق له.
وتسبب تراجع احلصة السوقية للبنك التجارى 
الدولى بنحو 9% خالل العام املاضى، لتنخفض 
إلى 6.12% بدالً من 6.75% فى حتول ترتيب 
البنك من الثامن على مؤشر أسرع البنوك منواً 
البنك  أربــاح  ومنــت  عشر  التاسع  الترتيب  إلــى 
بنحو 25% العام املاضى، بينما حققت محفظة 
بنحو  لترتفع  5.24% فقط  بنحو  القروض منواً 
5 مليارات جنيه فقط لتصل 102.4 مليار جنيه 

بنهاية العام املاضى.

 »األهىل الكويتى« يتصدر املؤشر الفرعى وتراجع 
»التنمية الصناعية« و»مصر إيران«

المركز المالى يضع »التنمية الصناعية« 
على رأس قائمة األسرع نمواً

 التعويم وشهادات 20% يضاعفان حجم »األهىل«.. و9 بنوك فقط 
ترفع حصصها السوقية

 بنك مصر يتقدم مركزين فى النمو بعد تحقيقه 82% نمواً فى األصول

نيوز  بزنس  مؤشر  بيانات  أظــهــرت 
املصرفى  الــقــطــاع  بــنــوك  أداء  لقياس 
املصرى العام املاضي، ارتفاع منو صافى 
 12 فى  والعموالت  األتعاب  من  الدخل 
بنكاً بنسبة أعلى من منو صافى الدخل 

من العائد.
وبــالــتــوازى مــع منــو محافظ قــروض 
الــبــنــوك الــعــام املــاضــى، ارتــفــع صافى 
نحو  فى  والعموالت  األتعاب  من  دخلها 
22 بنكاً بنسب تتراوح بني 8 و%63.1، 
فــى حــني ارتــفــعــت صــافــى الــدخــل من 
العائد فى 23 بنكاً بنسب تتراوح بني 14 

و62% العام املاضى. 
وتــصــدر الــبــنــك األهــلــى الــكــويــتــى، 
»بزنس  مــؤشــر  يتتبعها  الــتــى  الــبــنــوك 
نيوز«، من حيث منو صافى الدخل من 
األتعاب والعموالت العام املاضى، بنسبة 
جنيه  مليون   202 إلى  لتصل   %63.06
قبل  العام  جنيه  مليون   123.9 مقابل 
من  الدخل  صافى  منا  بينما  املــاضــى، 
إلى  ليصل   %61.8 بنسبة  لديه  العائد 
559.9 مليون  906 ماليني جنيه مقابل 

جنيه العام قبل املاضى. 
ــن منــو الــعــائــد من  ــرغــم م وعــلــى ال
األتعاب والعموالت بنسبة أكبر من منو 
العام  خــالل  العائد  من  الدخل  صافى 
قــروض  محفظة  منــو  أن  إال  املــاضــى، 
إلى  لتصل   %51 بنسبة  ارتفعت  البنك 
مليار   7.22 مقابل  جنيه  مليار   10.9

جنيه. 
ــصــرى فى  ــى امل ــل ــاء الــبــنــك األه وجــ
املرتبة الثانية وبفارق ضئيل عن األهلى 
إلى  ليصل   %63.03 وبنسبة  الكويتى، 
6.6 مليار جنيه مقابل 4.05 مليار جنيه 
الدخل  2016، فى حني منا صافى  فى 
إلى  ليصل   %49.6 بنسبة  العائد  من 
مليار   22.6 مقابل  جنيه  مليار   33.7

جنيه فى 2016. 

البنك  البيانات منو قروض  وأظهرت 
املاضى  العام   %73.18 بنسبة  األهلى 
لتصل إلى 400 مليار جنيه مقابل 231 

مليار جنيه. 
الثالثة  املرتبة  البركة  بنك  واحــتــل 
مبعدل منو 60.18%، ليصل إلى 228.7 
مليون جنيه مقابل 142.8 مليون جنيه، 
بينما منا صافى الدخل من العائد بنسبة 
31% ليصل إلى 1.5 مليار جنيه مقابل 

1.1 مليار جنيه العام قبل املاضي. 
األتعاب  مــن  الــدخــل  وارتــفــع صافى 
الوطنى  االحتــاد  بنك  لــدى  والعموالت 
ليحتل   %51.3 بنسبة  املــاضــى  الــعــام 
صافى  ارتــفــع  بينما  الــرابــعــة،  املــرتــبــة 
الدخل من العائد بنسبة 30.6%، ومنت 
محفظة قروض البنك بنحو %18.09.

الدخل  البيانات منا صافى  وبحسب 
بنك مصر  والعموالت لدى  األتعاب  من 
العام املاضى بنسبة 50% ليحتل املرتبة 
من  الدخل  بينما منا صافى  اخلامسة، 
العائد بنسبة 37.2%، بالتوازى مع منو 
إلى  لتصل   %41 بنسبة  البنك  قروض 
187 مليار جنيه مقابل 132 مليار جنيه. 
وجاء بنك كريدى أجريكول فى املرتبة 
السادسة على مؤشر بزنس نيوز للبنوك 
األســـرع منــواً فــى الــدخــل مــن األتعاب 
والعموالت بنسبة 48.1%، فى حني منا 

بنسبة  العائد  من  الدخل  صافى  لديه 
32.5% العام املاضى. 

وتراجعت محفظة قروض بنك كريدى 
 %4.85 بنسبة  املاضى  العام  أجريكول 
مقابل  جنيه  مليار   17.85 إلــى  لتصل 

18.76 مليار جنيه فى 2016. 
وفى املرتبة السابعة جاء بنك الكويت 
فى   %42.7 بلغت  منو  بنسبة  الوطنى 
والعموالت،  األتعاب  من  الدخل  صافى 
بينما منا صافى الدخل من العائد لديه 

بنسبة %35.6. 
الكويت  قـــروض  محفظة  وارتــفــعــت 
 %33.5 بنسبة  املاضى  العام  الوطنى 
 23.3 35 مليار جنيه مقابل  إلى  لتصل 

مليار جنيه فى 2016. 
الوطنى  دبــى  اإلمـــارات  بنك  واحــتــل 
ــو بلغت  بــنــســبــة منـ ــة  ــامــن ــث ال املــرتــبــة 
38.59% فى صافى الدخل من األتعاب 
الدخل  صافى  سجل  بينما  والعموالت، 
 ،22.9% قــدره  منــواً  لديه  العائد  مــن 
بنسبة  الــقــروض  ارتــفــاع محفظة  رغــم 

 .%19.76
بنوك   10 نحو  حقق  النقيض  وعلى 
مــعــدالت منــو فــى الــدخــل مــن األتعاب 
فى  النمو  معدالت  من  أقل  والعموالت 

صافى الدخل من العائد. 
فــى حــني تــراجــع صافى الــدخــل من 
فى  املاضى  العام  والعموالت  األتــعــاب 
بنك التنمية الصناعية والعمال املصري، 
 %0.41 بنسبة  إيــــران  مــصــر  ــنــك  وب

و14.74% على التوالى. 
وسجل العائد من األتعاب والعموالت 
املاضى  الــعــام  ــران  إيـ مصر  بنك  ــدى  ل
138.4 مليون جنيه مقابل 162.4 مليون 
وسجل  عليه،  السابق  العام  فى  جنيه 
مليون   59.9 مقابل  جنيه  مليون   59.7
جنيه فى بنك التنمية الصناعية والعمال 

املصرى. 

%63
نمًوا فى صافى دخل 
»األهىل« من األتعاب 

والعموالت

النمو:

معدالت نمو الدخل من العائد والدخل من العموالت فى القطاع المصرفى العام الماضى
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»مصر« يفتتح فرعًا فى مركز دبى العالمى 
ويدرس تدشين آخر فى كازاخستان

قال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، إن 
البنك قرر التواجد فى مركز دبى المالى العالمى، 
ويستعد الفتتاح فرع فى المركز ليضاف إلى قائمة 

فروع البنك فى دولة اإلمارات العربية المتحدة.
أضاف أن بنك مصر يدرس، حاليًا، ضمن خطة توسعه 

الخارجية تدشين فرع له فى مركز أستانا المالى 
العالمى بدولة كازاخستان.

وينفذ البنك خطة توسع خارجية شملت افتتاح مكتب 
تمثيل له فى العاصمة الروسية )موسكو(، وآخر فى 

مدينة جوانزو فى الصين.

 نستعد الفتتاح مكاتب تمثيل فى كوريا الجنوبية وإيطاليا وكينيا وتنزانيا ونيجرييا والصومال

 كتب - الحسينى حسن:

فى هذا السياق، كشف »عاكف« عن ترتيبات 
لتأسيس مكاتب متثيل  البنك، حالياً،  بها  يقوم 
وكينيا،  وإيطاليا،  اجلنوبية،  كوريا  فى  جديدة 
فضاًل عن توسيع التواجد بالقارة األفريقية فى 

دول أخرى مثل تنزانيا ونيجيريا والصومال.
حيث  مهم؛  خارجى  بتواجد  البنك  ويتمتع 
املتحدة،  العربية  اإلمـــارات  فى  فروعه  تنتشر 

ولبنان، وفرنسا، وأملانيا.
يسعى  مصر  بنك  أن  إلــى  »املغربى«  وأشــار 
لزيادة تواجده فى آسيا وأفريقيا؛ بسبب وجود 
فرص كبيرة للبنك فى تلك األسواق، خاصة مع 
اجتاه الدولة لفتح آفاق تعاون خاصة فى آسيا، 
تدشني  ملبادرة  وانضمام مصر  أفريقيا،  وشرق 

املنطقة احلرة األفريقية.
الفترة  االئتمانية  مصر  بنك  توسعات  وعن 
املقبلة، قال »املغربى«، إن البنك يدرس، حالياً، 
مليار   30 بنحو  مشتركة  قــروض  وتدبير  إدارة 
جنيه، فى عدد من القطاعات؛ أبرزها الكهرباء، 

واملقاوالت، والصناعة، والزراعة، واألغذية.
وأضاف لـ»بنوك ومتويل«، أن إجمالى محفظة 
العام  14%، خالل  بنسبة  ارتفع  البنك  قروض 
جنيه،  مليار   213.6 إلى  لتصل  احلالى،  املالى 
جنيه  مليار   187 مقابل  املاضى،  مــارس  حتى 
محفظة  بلغت  حــني  فــى   ،2017 يونيو  نهاية 
الودائع بالبنك 634.4 مليار جنيه بنهاية الربع 

الثالث من العام املالى احلالى.
املشروعات  قــروض  محفظة  إجمالى  وبلغ 
جنيه،  مليارات   9 بالبنك  واملتوسطة  الصغيرة 
نهاية مارس املاضى، ويستهدف البنك الوصول 
باملحفظة إلى 11 مليار جنيه، نهاية العام املالى 
احلالى، و18 مليار جنيه حتى يونيو 2019، وفقاً 

لـ»املغربى«.
وكشف نائب رئيس البنك عن إجمالى قيمة 
القروض الدوالرية التى حصل عليها بنك مصر 
مليار دوالر منذ   4.16 بلغت  والتى  من اخلارج 

ديسمبر 2015 وحتى اآلن.
وأضــــاف أن بــنــك مــصــر يــــدرس، حــالــيــاً، 
التى  األجنبية  بالعمالت  التمويلية  االحتياجات 
يتم  أن  مستبعداً  املقبل،  املالى  العام  يحتاجها 
األسوق  فى  دوالريــة  سندات  طرح  إلى  اللجوء 
من  قـــروض  على  احلــصــول  معتبراً  الــعــاملــيــة، 

مؤسسات خارجية الوسيلة األنسب حالياً.
وقال »املغربى«، إن البنك لديه خطة تخارج 
من استثمارات وأصول ملدة ثالث سنوات والتى 
بدأت قبل عام ونصف العام، وكان آخر استثمار 
تخارج منه البنك هو الشركة الوطنية للذرة التى 

كانت مبثابة أكبر شركة يتخارج منها.
املاضى،  نوفمبر  مصر،  بنك  وأعلن 

فى   %97.7 نسبتها  حصة  بيع  إمتـــام 
لصالح  ــذرة،  ال ملنتجات  الوطنية  الشركة 

شركة كايرو ثرى إيه من خالل عرض شراء 
املالى  الــعــام  خــالل  جنيه  مليار   1.5 قيمته 

احلالى.
البنك  يعمل  التخارجات،  تلك  مقابل  وفــى 
وقال  املالية،  اخلدمات  قطاع  فى  التوسع  على 
عدد  تأسيس  يدرس  مصر  بنك  إَنّ  »املغربى«، 
من شركات التمويل غير املصرفى املوجه لعدد 
من القطاعات، رافضاً اإلفصاح عن القطاعات 
اخلاصة  التفصيلية  الــدراســات  تنتهى  حتى 

بالتدشني.
التابعة  التمويلى  التأجير  شركة  أن  وأضاف 

للبنك استطاعت أن تقتنص حصة سوقية جيدة 
فى السوق املصرى، الفترة األخيرة، على الرغم 
من تأسيسها خالل األشهر املاضية، مشيراً إلى 
أنها حتتل املرتبة الثانية من حيث عدد العقود 

التى مت إبرامها.
وأعلن بنك مصر تأسيس شركة BM للتأجير 
وتتوزع  جنيه،  مليون   50 برأسمال  التمويلى 
ملكيتها بواقع 41% لبنك مصر، و10% لشركة 
مصر،  لبنك  التابعة  لالستثمار  املالية  مصر 
القابضة لالستثمار  و39% لشركة حتيا مصر 

والتنمية، و10% للقابضة للتأمني.
وقال »املغربى«، إن بنك مصر مهتم بإصدار 
إطالق  وبصدد  اإللكترونية،  املالية  املنتجات 

منتج موبايل فيزا خالل األسابيع املقبلة.
البنك  دشنها  التى  الثروات  إدارة  أن  وذكــر 
أو  مصر  داخــل  العمالء  مــع  جيد  بــدور  تقوم 
العمالء فى اململكة العربية السعودية، واإلمارات 

العربية املتحدة.
وحول تطبيق املعيار املحاسبى رقم 9، وعمل 
بداية  للمعيار  وفقاً  موازية،  ميزانيات جتريبية 
يفاضل،  البنك  إن  قال  املقبل،  املالى  العام  من 
حالياً، بني عدد من املكاتب والشركات العاملية 
للمساعدة على تطبيق املعيار بشكل جتريبى مع 

بداية العام املالى املقبل.
يولى  البنك  أن  بنك مصر،  رئيس  نائب  وذكر 
اهتماماً كبيراً باملسئولية املجتمعية، وقد ضاعف 
املجتمع  خلدمة  يقدمها  التى  التبرعات  قيمة 
لتصل إلى 610 ماليني جنيه، خالل العام املاضى، 

مقابل 350 مليون جنيه فى 2016.
مؤشر  فى  الثانى  املركز  مصر  بنك  واحتل 
القطاع  فى  املجتمعية  للمسئولية  نيوز  بزنس 
اإلنفاق  حجم  وبلغ  األهلى،  البنك  بعد  البنكى 
أرباحه  صافى  من  االجتماعية  املسئولية  على 

4.3% خالل العام املالى املاضى.
وأضاف »املغربى«، أن البنك أسهم فى تدشني 
منطقة مأوى الصيادين بشائر اخلير )3( مببلغ 
األسمرات  مشروع  وتطوير  جنيه،  مليون   300
العشوائيات  وتطوير  جنيه،  مليون   25 بنحو 
بالتعاون مع هيئة الشئون املالية للقوات املسلحة 
بنحو 100 مليون جنيه، والتوقيع على بروتوكول 
العلمى  والبحث  العالى  التعليم  وزارة  تعاون مع 
اإلدارى  واإلصــالح  واملتابعة  التخطيط  ووزارة 

مببلغ 500 مليون جنيه.

:»  نائب رئيس مجلس اإلدارة لـ»

 البنك يدرس إدارة وتدبري قروض مشرتكة بقيمة 30 مليار جنيه

عاكف المغربى

حسن غانم

 213.6
مليار جنيه محفظة 

قروض البنك نهاية مارس 
املاىض.. و634.4 مليار 
جنيه إجماىل الودائع

ندرس تأسيس عدد من شركات 
التمويل غري املصرفى.. 

وإدارة الرثوات فى البنك 
تقوم بدور جيد

حصلنا عىل قروض 
خارجية بقيمة 4.16 

مليار دوالر خالل 
أكرث من عامني

»التعمير واإلسكان« يستهدف زيادة أرباحه 40% العام الحالى

 كتبت ــ أمانى رضوان:

للوصول  يسعى  الــبــنــك  أن  غـــامن،  أوضـــح 
ملستهدفاته من خالل النمو املتوازن بني الودائع 
للنمو  يسعى  البنك  أن  موضحاً  والــقــروض، 
األراضــى  مقدمات  بخالف  الــودائــع  مبحفظة 
40% وذلك من خالل جذب مدخرات الشركات 

واألفراد الطبيعيني.
البنك منت  ــع  ودائ أن محفظة  غــامن،  وذكــر 
مليار   40.8 لتسجل  املاضى  العام   %79 بنحو 
الــشــركــات بنحو  بــدعــم مــن منــو ودائـــع  جنيه 
260% لتصل إلى 16 مليار جنيه تستحوذ على 

39% من إجمالى مدخرات العمالء.

قال حسن غانم، العضو المنتدب 
لبنك التعمير واإلسكان، إن 

الزيادة األخيرة التى أقرتها 
الجمعية العمومية للبنك ترفع 

رأسماله إلى 1.6 مليار جنيه من 
خالل االحتياطى القانونى بواقع 

سهم مجانى لكل 10 أسهم.
ويستهدف بنك التعمير واإلسكان 

تحقيق 1.5 مليار جنيه أرباحًا خالل 
العام الحالى من خالل النمو 

بحجم القروض ورفع حصته من 
ودائع الشركات واألفراد، وهو ما 

يزيد على أرباح العام الماضى 
بنحو %40.

لتكوين  يسعى  البنك  أن  إلــى  غــامن  وأشـــار 
أو  املدخرين  من  ســواء  واسعة  عمالء  قاعدة 
جتــارى  بنك  ــى  إل الــتــحــول  بــهــدف  املقترضني 

ينافس بقوة فى القطاع املصرفى.
التعمير  إن  للبنك،  املنتدب  العضو  وقـــال 
فى  منـــًوا   %15 حتقيق  يستهدف  واإلســكــان 
محفظة األصول العام احلالى ملواجهة الضغوط 
املتوقعة على صافى هامش الفائدة واالستمرار 
للبنك  التوسعية  االستراتيجية  بنود  تنفيذ  فى 
البنك  لوضع  تهدف  والتى   2022 حتى  املمتدة 

بني أكبر 10 بنوك فى السوق.
 %1.08 على  حالياً  البنك  أصول  وتستحوذ 
بزيادة  املصرفى  القطاع  أصــول  إجمالى  مــن 

34% على العام املاضى.
وذكر غامن، أن معدالت توظيف القروض إلى 
الودائع فى البنك تراجعت لتسجل 32.8% بدالً 
للنمو  ذلك  مرجعا   ،2016 خالل   %45.9 من 
الكبير فى محفظة الودائع والذى قارب %80، 
 %28 بنحو  الــقــروض  محفظة  منت  حني  فى 

فقط خالل العام املاضى.
وقال غامن إن معدالت منو قروض الشركات 
التجزئة  أسرع من قروض  بوتيرة  تتزايد  كانت 
املصرفية لتنمو بنحو 44% من إجمالى قروض 
البنك من خالل التوسع فى القروض املشتركة 
الكهرباء  القومية سواء فى  ومتويل املشروعات 

أو البترول أو املطورين العقاريني.
على  يستحوذ  ــات  اخلــدم قــطــاع  أن  ــر  وذكـ
يليه  ــمــان  ــت االئ محفظة  إجــمــالــى  مــن   %50
القطاع العقارى واملؤسسات الصناعية والقطاع 

التجاري.
للقروض  البنك  تــعــرض  ضعف  أن  أوضـــح 
من  واإلســكــان  التعمير  حــرر  األجنبية  بالعملة 
تضاعف  فرضها  التى  االئتمانى  التركز  قيود 
إلى  البنوك  معظم  على  العمالء  مديونية  قيمة 

جانب جذب شريحة كبيرة من العمالء اجلدد.
املشروعات  بتمويل  يهتم  البنك  إن  وقـــال 
متويالتها  تخطت  والتى  واملتوسطة  الصغيرة 

قاطرة  ستقود  التى  هى  ألنها  جنيه  مليار   1.7
الوصول  البنك  منو االقتصاد املصرى، ويسعى 
بها إلى 20% من حجم املحفظة االئتمانية التى 

يشترطها البنك املركزى قبل نهاية 2019.
وقال إن البنك يركز فى متويله لهذا القطاع 

ــهــدف تقليل  ــتــى تــنــتــج ب عــلــى املــشــروعــات ال
البنك  ويستهدف  للتصدير  والقابلة  الــواردات، 
و700   600 بــني  قيمتها  تــتــراوح  قــروض  ضــخ 

مليون جنيه خالل العام احلالى.
االستثمارية  املحفظة  فى  التوسعات  وعــن 

حالًيا  مكتف  الــبــنــك  إن  غـــامن  ــال  قـ لــلــبــنــك، 
يدرس  وال  القائمة  الشركات  فى  مبساهماته 
أن  إلى  مشيراً  جديدة،  شركات  فى  املساهمة 
رأسمال شركة  فى  نسبة مساهتمه  رفع  البنك 
القابضة  والشركة  العقارى،  للتمويل  التعمير 

 قطاع الخدمات 
يسيطر عىل %50 

من قروض الشركات 
فى البنك

 البنك يعمل عىل 
زيادة شبكة فروعه 

إىل 100 فرع

 البنك أوقف 
تصفية شركة التأجري 

التمويىل ويستأنف 
نشاطها قريًبا

لالستثمار العقارى.
وتابع: البنك حاليا راٍض عن عوائد االستثمار 
من  التخارج  فى  يفكر  وال  عليها  يحصل  التى 
إلى  مشيراً  فيها،  يساهم  التى  شركاته  من  أى 
شركة  من  التخارج  إجـــراءات  أوقــف  البنك  أن 
للتأجير   HD أصبحت  والتى  التمويلى  التأجير 
احلالى  العام  نشاطها  لتفعيل  متهيداً  التمويلى 
غير  التمويل  نشاط  فى  خاللها  من  والتوسع 

املصرفى الذى وصفه بالتمويل الواعد.
التعمير  إن  للبنك،  املنتدب  العضو  وقـــال 
استباقية  مــخــاطــر  ســيــاســة  يتبع  واإلســـكـــان 
العمالء  جلــدارة  الــدوريــة  املراجعة  خــالل  من 
االئتمانية  محفظته  فـــإن  لــذلــك  االئــتــمــانــيــة 
أنه  موضحاً  بعيد،  حد  إلى  املخاطر  منخفظة 
املحاسبى  املعيار  تطبيق  على  العمل  يــجــرى 
الدولى التاسع لكن أثاره لم تنعكس سلبيا على 

مؤشرات البنك حتى اآلن.
ولفت إلى أن البنك مستمر فى حتديث البنية 
إلكترونية  برامج  توفير  خالل  من  التكنولوجية 
على  للحفاظ  برامج  وإضافة  املخاطر  لقياس 
بــاإلضــافــة الستكمال  الــبــيــانــات  أمـــان وســريــة 
جتهيز مركز البيانات مبدينة 6 أكتوبر، ويستعد 
البنك إلطالق منتجات املوبايل البنكى واإلنترنت 
الــعــام  خـــالل  اإللــكــتــرونــيــة  واملــحــفــظــة  البنكى 

احلالى.
لالنتشار  يــســعــى  الــبــنــك  أن  ــامن،  غــ ــر  ــ وذك
العمالء  مــن  واســعــة  قــاعــدة  اجلغرافى جلــذب 
لنشر  املركزى  والبنك  الدولة  توجه  مع  اتساقاً 
الشمول املالى، ويستهدف الوصول بشبكة فروع 
البنك إلى 100 فرع بنهاية العام احلالى مقابل 

82 حالياً.
املاضى  األسبوع  البنك  إدارة  مجلس  ووافق 
على افتتاح 3 فروع جديدة مبدن مرسى مطروح 

وجمصة وبرج العرب.
ماكينة   223 واإلسكان  التعمير  بنك  وميتلك 
بطاقة  مليون   1.04 نحو  وأصــدر  آلى،  صراف 

إلكترونية لعمالئه حتى نهاية العام املاضى.

:»  العضو املنتدب بالبنك لـ»

 خصصنا 700 مليون جنيه قروضا للشركات الصغرية واملتوسطة العام الحاىل

 نسعى لطرح »املوبايل البنىك« و»اإلنرتنت البنىك« 
و»املحفظة اإللكرتونية« قبل نهاية العام
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ثقة الشركات واإلنفاق على التكنولوجيا يدعمان هيمنة »األهلى« على رضا العمالء
 األهىل املصرى يتصدر 3 مؤشرات فرعية من بني 4 مؤشرات.. وأبوظبى اإلسالمى األكرث إنفاقاً عىل التكنولوجيا

استمر البنك األهلى املصرى فى فرض سيطرته على 
البنوك  نيوز، لقياس رضا عمالء  صدارة مؤشر بزنس 
وهى الصدارة التى لم يفقدها البنك منذ إطالق املؤشر، 

مدعوماً بثقة الشركات واإلنفاق على التكنولوجيا.
وحافظ البنك األهلى على تصدره ملؤشر بزنس نيوز، 
للبنوك األكثر إرضاًء للعمالء، مستفيداً من امتالكه أكبر 
القوى  وإنفاقه  السوق،  فى  الشركات  عمالء  من  عدد 
على تكنولوجيا املعلومات واالنتشار اجلغرافى، وتوسعه 
فى تقدمي اخلدمات البنكية من خالل الصرافات اآللية 

التى ميتلك أكبر شبكة منها على مستوى اجلمهورية.
مع  التواصل  قنوات  من  عــدد  أكبر  البنك  وميتلك 
انتشار  بأكبر  يتمتع  كما  املصرفى،  القطاع  العمالء فى 

للصرافات اآللية مقارنة بعدد الفروع.
املصرى،  األهلى  البنك  بعد  ثانياً  مصر  بنك  وجــاء 
املاضى، من  العام  التكنولوجيا،  القوى على  إنفاقه  بعد 
من  بواحد  البنك  ويتمتع  االستثمارى،  إنفاقه  إجمالى 
أعلى معدالت االنتشار اجلغرافى فى القطاع املصرفى، 
 ،%4.3 لديه  للفروع  اآللية  الصرافات  معدل  ويبلغ 
الفرعى  املــؤشــر  فــى  إيجابية  بنتيجة  البنك  وحــظــى 
»صافى املروجني« الذى يقيس درجة رضا الشركات عن 
تعامالتها مع البنك، وبلغ صافى التصويت اإليجابى له 

34% من إجمالى األصوات.
على  الثالث  املركز  فى  الدولى  التجارى  البنك  وحل 
توصيات  أعــلــى  بثانى  الــعــمــالء، وحــظــى  مــؤشــر رضــا 
إيجابية له فى مؤشر صافى املروجني بعد البنك األهلى 
استطلعت  260 شركة،  نحو  بني  ومن   ،%51.6 مبعدل 
»بزنس نيوز« درجة رضاها عن تعامالتها البنكية، قالت 
وهو  الدولى  التجارى  البنك  مع  تتعامل  إنها  95 شركة 
أيضا،  األهلى  البنك  بعد  العمالء  من  عدد  أكبر  ثانى 
مع  االتصال  قنوات  من  عدد  أعلى  ثانى  البنك  ولــدى 
العمالء فى القطاع املصرفى لكنه يتساوى فى ذلك مع 

عدة بنوك.
الرابعة،  املرتبة  فى  األهلى  الوطنى  قطر  بنك  وحل 
اإلسالمى  أبوظبى  مصرف  جاء  اخلامسة  املرتبة  وفى 
اإلنــفــاق  مــن  التكنولوجيا  على  إنــفــاق  أعــلــى  صــاحــب 

االستثمارى.
إيران،  ومصر  اخلليجى  املصرى  بنوك  جاءت  بينما 
وقناة السويس، والتنمية الصناعية والعمال املصرى فى 

املراتب األربع األخيرة فى مؤشر رضا العمالء.
وتصدر البنك األهلى املصرى ثالث مؤشرات فرعية 
من بني أربع مؤشرات شملها مؤشر قياس رضاء العمالء 
وهي، صافى املروجني، وقنوات االتصال، وعدد ماكينات 

الصراف اآللى إلى عدد فروع البنك.
ذات  البنوك  تصدر  املروجني  صافى  مؤشر  وأظهر 
األربع  املراكز  القطاع املصرفى  أكبر حصة سوقية فى 
األولــى فى  املرتبة  املصرى  األهلى  احتل  األولــى، حيث 
البنك  يليه   ،%51.8 بنسبة  املــروجــني  صافى  مؤشر 

بنسبة  بنك مصر  ثم   ،%51.6 بنسبة  الدولى  التجارى 
34% وبنك قطر الوطنى %31.40.

القطاع  أداء  لقياس  نــيــوز  بــزنــس  مــؤشــر  وبحسب 
سوقية  حصة  أكبر  املصرى  األهلى  ميتلك  املصرفى، 
العام املاضى بنحو 30.87%، يليه بنك مصر %17.80، 
ثم البنك التجارى الدولى 6.12%، ثم بنك قطر الوطنى 

بنحو %4.63.
البنوك فى  البنك األهلى املصرى صدارة  كما احتل 
املؤشر الفرعى »قنوات االتصال« بنحو 7 قنوات اتصال 

وهى اإلنترنت البنكي والتليفون البنكى IVR والرسائل 
الصراف  وماكينات  اإللكترونية،  واملحفظة  النصية، 
 ،ITM التفاعلية  اآللـــى  الــصــراف  وماكينات  ــي،  اآللـ

وصفحات التواصل االجتماعي.
وقطر  مصر،  الدولي،  التجارى  بنوك  تساوت  حني  فى 
كذلك  قنوات،   6 عند  االتصال  قنوات  مؤشر  فى  الوطنى، 
تساوى بنوك املصرى اخلليجي، ومصرف أبوظبى اإلسالمي، 
وبنك التعمير واإلسكان، وبنك عوده، عند 6 قنوات اتصال، 
واحتل بنك التنمية الصناعية والعمال املرتبة األخيرة بعدد 

2 من قنوات االتصال التى حددها املؤشر.
وفى املؤشر الفرعى لعدد ماكينات الصراف اآللى إلى 
عدد األفرع، تصدر البنك األهلى املصرى املؤشر بنحو 
8.5 ماكينة صراف آلى لكل فرع؛ مدعوماً بامتالكه أكبر 
عدد من ماكينات الصراف اآللى فى البنوك التى يتتبعها 

مؤشر »بزنس نيوز« بنحو 3508 ماكينات.
واحتل البنك التجارى الدولى املركز الثانى فى مؤشر 
عدد ماكينات الصراف اآللى إلى عدد األفرع بنحو 4.18 
ماكينة لكل فرع، يليه بنك اإلمارات دبى الوطنى 3.79 

ماكينة لكل فرع، بينما احتل بنك مصر الذى ميتلك أكبر 
عدد من األفرع ضمن البنوك التى يتتبعها مؤشر بزنس 
نيوز بنحو 594 فرعاً، املرتبة الرابعة بنسبة تغطية 3.4 

ماكينة صراف آلى لكل فرع.
وجاء بنك التنمية الصناعية والعمال املصرى فى املرتبة 
إلــى عدد  الــصــراف اآللــى  األخــيــرة مبؤشر عــدد ماكينات 
لعدم  لديه معدالت تغطية ماكينات  األفرع، حيث ال توجد 
ماكينات  عمالؤه  ويستخدم  آلى،  ماكينات صراف  امتالكه 

الصراف اآللى التابعة للبنك األهلى املصرى.

www.alborsanews.com

األحد 6 مايو 2018

2011 شعبان  1439 هـ
بنك العام
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لبنك  املنتدب  العضو  طنطاوى،  عمرو  قال 
الستئناف  يستعد  الــبــنــك  إَنّ  إيــــران،  مــصــر 
الفترة  توقفها،  بعد  الــقــروض  فــى  املــشــاركــة 
املاضية؛ ملعاجلة التركز فى محفظته االئتمانية.

ــل«، أن  ــاف فــى حـــوار لـــ»بــنــوك ومتــوي وأضـ
فى  املشاركة  عن  قصيرة  لفترة  توقف  البنك 
القروض لتوفيق أوضاع التركز االئتمانى لديه، 
ومعاجلة ارتفاع مديونيات أكبر 50 عمياًل إلى 
ملحددات  بها  والــوصــول  الرأسمالية  القاعدة 
عــدداً  حــالــيــاً،  ــدرس،  يـ لكنه  املــركــزى،  البنك 
االئتمانى  النشاط  الستئناف  املشروعات  من 

للشركات.
وكشف »طنطاوى« عن اجتاه البنك إلطالق 
العام  منتصف  فعلى  بشكل  التجزئة  خدمات 

احلالى.
قال طنطاوى، إن البنك يعتزم رفع رأسماله 
املقبل،  يونيو  خــالل  جنيه،  مليون   150 بنحو 

ليصل إلى 1.321 مليار جنيه.
 2.8 إلــى  ستصل  امللكية  حقوق  أن  أضــاف 

مليار جنيه بعد زيادة رأس املال.
أرباحاً  يوزع  لم  إيران  بنك مصر-  إن  وقال 
رأس  كفاية  لتدعيم  التوالى  على  الثانى  للعام 
سعر  حترير  بعد  نسبياً  تراجعت  التى  ــال  امل
الصرف فى 2016، مشيراً إلى أن البنك اكتفى 
بتوزيع أسهم مجانية على املساهمني، بدالً من 

التوزيعات النقدية.
وأوضح »طنطاوى«، أن زيادة رأس املال تؤهل 
البنك للتوافق مع املعيار املحاسبى التاسع الذى 
أن  ــى  إل مشيراً  املخصصات،  ــادة  زيـ يستلزم 
البنك جنب 117 مليون جنيه احتياطى مخاطر 

التجريبية  امليزانيات  وتراعى  املعيار،  لتطبيق 
املحاسبية  القواعد  املركزى  البنك  طلبها  التى 

اجلديدة، وهى حتت التدقيق حالياً.
تستهدف  للبنك  التقديرية  املوازنة  أن  وذكر 
مليون جنيه،   430 إلى  الربح  الوصول بصافى 
املــاضــى،  الــعــام  جنيه،  مليون   391 مــن  بـــدالً 
إلى أن أرباح البنك  مبعدل منو 15%، مشيراً 
وصلت 73 مليون جنيه فى الربع األول من العام 

احلالى.
وأشار»طنطاوى«، إلى تراجع تكلفة املخاطر 
فى البنك نتيجة تراجع حجم األصول املرجحة 
إلى  جنيه  مليار   11.749 من  املخاطر  بــأوزان 
11.405 مليار جنيه، بعد قيام البنك بعدد من 

التسويات خالل الفترات املاضية.
وذكر أن معدل كفاية الشريحة األولى لرأس 
مــارس  بنهاية  تقريباً   %20 إلــى  يصل  املــال 
املاضى، وتصل قيمتها إلى 2.384 مليار جنيه.

وقال إن البنك لديه استراتيجية تعتمد على 
بشكل  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  متويل 
خدمات  تقدمي  فى  التوسع  بجانب  أســاســى، 

األفراد ومتويل الشركات.
لتدشني  دراســـات  يجرى  البنك  أن  أوضــح 
فى  العجز  وسد  قــوى،  مصرفية  قطاع جتزئة 
وتطوير  القطاع،  لهذا  املدربة  البشرية  املــوارد 
لتقدمي  للبنك  والتحتية  التكنولوجية  البنية 
اخلدمات اإللكترونية للتماشى مع اجتاه الدولة 
شريحة  وجــذب  املــالــى،  الشمول  حتقيق  فــى 

جديدة من العمالء.
الصغيرة  املــشــروعــات  محفظة  أن  أضــاف 
جنيه  مليار   2 نحو  حالياً،  بلغت،  واملتوسطة 
متثل 22% من حجم محقظة االئتمان، لذلك 
تغير الهدف من الوصول للنسبة اإللزامية التى 

إلى احلفاظ عليها فى  املركزى  البنك  فرضها 
ظل منو املحفظة اإلجمالية، ما يتطلب االرتفاع 
وزنها  على  للحفاظ  القطاع  متويالت  بحجم 
أى  يؤثر  أن  واستبعد  مستدام.  بشكل  النسبى 
واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  ملبادرة  وقف 
حال حدوثه على استراتيجية البنوك فى متويل 

القطاع لوجود نسب إلزامية من جهة، ومن جهة 
للبنوك  بالنسبة  القروض  تسعير  ألن  أخــرى؛ 
غير معنى بالفائدة النهائية، بل بهامش الفائدة 
بني سعر القرض وتكلفة التمويل، لذلك فالبنك 

غير مستفيد من نسب الفائدة امليسرة.
جيدة  وفكرة  مطلوبة  كانت  أضاف،»املبادرة 

خاصة بعد إجراء تعديل على تعريف املشروعات 
بعد  التوقيت  هــذا  فــى  واملــتــوســطــة  الصغيرة 
حترير سعر الصرف، وتضاعف تكلفة االستثمار 
وقت  امليسر  الفائدة  سعر  من  استفاد  والقطاع 

ارتفاع التكلفة مبعدالت كبيرة«.
وقال »طنطاوى«، إن نسب توظيف القروض 
للودائع فى البنك تصل إلى 34%، وذلك بعد 
وصول محفظة القروض إلى 6.5 مليار جنيه، 

ومحفظة الودائع إلى 19 مليار جنيه.
مبحفظتى  للنمو  يسعى  البنك  أن  أوضــح 
إطــار  وفــى   ،%25 بنحو  والــودائــع  الــقــروض 
السعى لرفع نسب التوظيف عاد البنك ملخاطبة 
البنوك العاملة فى السوق، مطلع أبريل املاضى؛ 

للمشاركة فى القروض املشتركة.
بأنه فى ظل غياب فرص  »طنطاوى«،  ونوه 
الــفــتــرة املــاضــيــة، ارتفعت  الــتــوظــيــف، خــالل 
اكتتابات البنك فى أدوات الدين احلكومى إلى 
تتراجع خالل  أن  توقع  لكنه  مليارات جنيه،   6
الفترة املقبلة؛ بدافع من النمو املتوقع فى الطلب 

الفائدة  أسعار  فى  واالنخفاض  اإلقراض  على 
على أذون وسندات اخلزانة إلى 14.8%، كما 
أشارت وزارة املالية فى بيانها املالى التمهيدى.

املنتدب،  العضو  قال  الودائع،  صعيد  وعلى 
إن البنك استعد خلفض الفائدة بطرح األوعية 
املاضى،  العام  نهاية  العائد،  متغيرة  االدخارية 
خلفض نسب املدخرات ذات العائد الثابت ومن 
األقل  األجل  قصيرة  املدخرات  اجتذاب  خالل 

تكلفة خلفض فجوة إعادة التسعير لديه.
الفائدة  األول ألسعار  »بعد اخلفض  أضاف، 
الثابتة  الشهادة  منتج  على  الفائدة  نخفض  لم 
لدينا، واكتفينا باخلفض على حسابات التوفير 
وحسابات الشباب حلني استيضاح هل هو اجتاه 
التيسير  دورة  أن  أم  الفائدة  خلفض  مستدام 
الثانى  اخلفض  بعد  لكن  بـــدأت،  قــد  النقدى 

ألسعار الفائدة أوقفنا االكتتاب فى الشهادة«.
وعــاء  طــرح  يـــدرس  البنك  أن  أوضـــح  لكنه 
ادخــــارى ثــابــت بــفــائــدة أقـــل جلـــذب جـــزء من 
السيولة الضخمة التى ستتحرر بداية من أبريل 
ومايو وحتى فبراير القادم، والتى كانت مربوطة 
فى شهادات ذات العائد 20%، وهو ما يترقبه 

السوق بأكمله.
عدم  ثبت  العائد  متغيرة  األوعــيــة  أن  وذكــر 
إقبال العمالء عليها، لذلك كان التفكير فى طرح 
التطورات  تسعيرة  يراعى  ثابت  ادخــارى  وعــاء 

املحتملة فى أسعار الفائدة.
للتوسع  يسعى  البنك  إن  »طنطاوى«،  وقــال 
االنتشار  مــع  بالتزامن  اجلــديــدة  ــفــروع  ال فــى 
مصر  فى  املصرفية  الثقافة  ألن  التكنولوجى؛ 
املقرات  عن  كامل  بشكل  للتخلى  مستعدة  غير 
واستبدالها باملوبايل أو ماكينات الصراف اآللى 

ونقاط البيع.

»ABC« يستهدف 12% نمًوا فى األرباح خالل 2018
 كتب - أسماء نبيل وأمانى رضوان:

التجارة  عمليات  تراجع  إلــى  »تيناوى«  وأشــار 
مقارنة  كبير  حــد  إلـــى  ــدأت  هـ الــتــى  اخلــارجــيــة 
بالشهور التسعة األولى من العام املاضى، مع تراجع 
الواردات نسبياً واألعتماد على اإلنتاج املحلى، وهو 
ما يقلص أرباح البنوك من العموالت خالل 2018.

العربية  املؤسسة  بنك  أن  »تيناوى«،  وأضــاف 
و%10   %20 قروضه  زيــادة  يستهدف  املصرفية 
فى  التسعير  توجهات  البنك  ويترقب  لــلــودائــع، 

السوق استعدادا لطرح منتجات ادخارية جديدة.
كانت أسعار الفائدة قد تراجعت من مستوياتها 
البنك  قيام  مع  احلالى،  العام  بداية  منذ  املرتفعة 
فى   %2 األســاســيــة  ــفــائــدة  ال بخفض  املـــركـــزى 
16.75% لإليداع فى  إلى  فبراير ومارس، لتصل 

»الكوريدور«.
وعن رفع البنك لرأسماله خالل العام احلالى، 
لذلك،  احلــاجــة  للبنك  املنتدب  العضو  استبعد 
والبالغ  احلــالــى  البنك  رأســمــال  أن  إلــى  مشيراً 
أن  كما  املطلوبة،  للتوسعات  مليار جنيه كاف   1.5
كفاية رأس املال احلالى البالغة 21% من األصول 
املرجحة باملخاطر تعد من بني أعلى املعدالت فى 

القطاع.
أرباح  أى  يــوزع  لم  البنك  أن  »تيناوى«  وأوضــح 
تلقائياً  يدعم  ما  وهو  املصرى  السوق  دخوله  منذ 

القاعدة الرأسمالية للبنك.
أعلى  العربية  املصرفية  املؤسسة  بنك  وحقق 
معدل ربحية فى تاريخه خالل العام املاضى لتصل 
إلى 258 مليون جنيه مقابل 152 مليون جنيه العام 
فى  املستهدف  عن   %170 وبــزيــادة  املاضى  قبل 

.2017
مبعدل  بالبنك  الــقــروض  محفظة  وتــراجــعــت 
 2017 بنهاية  جنيه  مليار   3.9 إلى  لتصل   %8.8

مقابل 4.2 مليار جنيه بنهاية 2016.
ارتفاع  إلــى  االنخفاض  هــذا  »تيناوى«  وأرجــع 
اجلديدة،  القروض  عن  املحصلة  القروض  حجم 
8.4% لتصل إلى  الودائع بنحو  املقابل منت  وفى 
عام  جنيه  مليار   10.2 مقابل  جنيه  مليار   11.2
إيـــرادات  فــى  ارتــفــاع  هناك  أن  موضحاً   ،2016
ترتفع  لم  بينما  العموالت  ارتفاع  نتيجة  التشغيل 

تكلفة التشغيل.
بنحو  زيادة  التشغيل  إيرادات  إجمالى  وشهدت 
ماليني   808 إلــى  مليوناً   555 إلــى  لتصل   45.6
إال  التعومي  بعد  التكلفة  ارتفاع  من  الرغم  وعلى 
أن مصروفات التشغيل ارتفعت بنحو 17.7% من 

324 مليوناً إلى 382 مليون جنيه.

قال أكرم تيناوى، العضو المنتدب لبنك المؤسسة 
العربية المصرفية، إن البنك يستهدف زيادة أرباحه 
بنحو 12%خالل العام الحالى مقابل 70% نموًا خالل 

.2017
وأرجع» تيناوى« تراجع معدالت النمو المستهدفة 

العام الحالى إلى التحديات التى يواجهها القطاع 
المصرفى ككل، والتى يتمثل أهمها فى تطبيق 
المعيار المحاسبى الدولى التاسع، والحاجة لرفع 

معدالت المخصصات، موضحًا أن البنوك األجنبية 
والخاصة أكثر تحضيرًا لتطبيق المعيار الجديد؛ ألنها 
بادرت منذ عام فى التطبيق مع مؤسساتها األم، 

فى حين أن البنوك العامه ستواجه صعوبة أكبر، 
متوقعًا نمو 10% ألرباح القطاع ككل خالل2018.

:» العضو املنتدب لـ»

يستهدف  البنك  أن  »تيناوى«  وقــال 
القطاعات  من  عدد  فى متويل  التوسع 
والكهرباء  البترول  أهمها  االقتصادية 
واالتصاالت، مشيراً إلى أن البنك اتفق 

على املساهمة بحصة متويلية بالشراكة من 
100 مليون  البحرين بقيمة  البنك األم فى 

دوالر لصالح قرض كهرباء يرتبه كل من بنوك 
»اتش اس بى سى وكريدى سويس«.

وأكـــد »تــيــنــاوى« على أن قــطــاع املــشــروعــات 
الصغيرة واملتوسطة يتصدر أولويات البنك، معتبراً 
أنه القطاع األصعب والذى يتطلب التمويل األكبر.

وقال إن محفظة متويل القطاع تبلغ 250 مليون 
جنيه، وتعادل 7% من إجمالى محفظة االئتمان، 
األعـــوام  خــالل  كبير  بشكل  زيــادتــهــا  ويستهدف 

املقبلة.
قروض  مبحفظة  الوصول  البنك  على  ويتعني 
من   %20 ــى  إل واملتوسطة  الصغيرة  الــشــركــات 
إجمالى محفظته التمويلية فى عام 2020؛ للتوافق 

مع اشتراطات البنك املركزى.
وأضاف »تيناوى« أن البنك حصل على تدفقات 
دوالرية بقيمة 400 مليون دوالر منذ حترير سعر 

حتى   2016 نوفمبر  فى  الصرف 
عمليات  لتمويل  منها   %50 وظـــف  اآلن 

هــدوءاً  هناك  أن  إلى  مشيراً  اخلارجية،  التجارة 
التجارة  متويل  على  الطلب  عمليات  فــى  نسبياً 
املاضى،  العام  الرابع  الربع  نهاية  منذ  عام  بشكل 
تأثير ذلك على دخول البنوك من األتعاب  متوقعاً 

والعموالت فى ميزانيات العام احلالى.
املتعثرة  الديون  محفظة  أن  »تيناوى«  وأضــاف 

بالبنك ال متثل سوى 2.25% من إجمالى محفظة 
السياسة  إلى  ويرجع  متدنى  معدل  وهو  االئتمان، 
االئتمانية احلذرة التى يتبناها البنك وكفاءة إدارة 

املخاطر ومعاجلة الديون.
مقره  نقل  البنك  اعتزام  عن  »تيناوى«  وكشف 
اإلدارى الى التجمع اخلامس شرقى القاهرة خالل 

الربع الثالث من العام احلالى، مشيراً إلى أن تكلفة 
املقر وصلت إلى 600 مليون جنيه.

وعن معدالت االنتشار اجلغرافى التى يستهدفها 
البنك خالل الفترة املقبلة، قال »تيناوى« أن البنك 
لديه خطة للتوسع التكنولوجى وهو ما يراه قاطرة 
املستقبل الفترة املقبلة، مشيرا إلى أن زيادة عدد 
الفروع أصبح ظاهرة قدمية والبنوك العامة حققت 

هذا الهدف الى حد كبير.
من  عــدد  إلطــالق  يخطط  البنك  أن  وأضـــاف 
منتجات التكنولوجيا املصرفية خالل الفترة املقبلة 
لشرائح  والوصول  العمالء  من  أكبر  عدد  جلذب 
تنفيذ  نحو  بتجه  املستقبل  أن  إلى  مشيرا  أوســع، 
العمالء ملختلف عملياتهم املصرفية عبر حساباتهم 
دون  املحمولة  الهواتف  خــالل  مــن  األلكترونية، 

احلاجة لدخول الفروع سوى مرة واحدة فقط.
العربية  املؤسسة  لبنك  املنتدب  العضو  ويــرى 
املصرفية أن حتقيق الشمول املالى لم يعد اختياراً، 
التنمية  يهدد  ال  وغيابه  واقع  وأمر  ولكنه ضرورة 
فقط، ولكن يعوق عملية النمو ويحرم املواطنني من 
يعنى  املالى  الشمول  أن  إلى  مشيراً  أفضل،  حياة 
عدد عمالء أكبر للقطاع املصرفى، ومعدالت منو 

أعلى ومستويات بطالة أقل.
يتم من  املالى  الشمول  التوسع فى  أن  وأضاف 
عدد  زيـــادة  فــى  تتمثل  رئيسية،  مــحــاور   3 خــالل 
اخلدمات  طريق  وعــن  والــفــروع  اآللية،  املاكينات 
الـــدارج  وهــو  اإلنــتــرنــت  عبر  الرقمية  املصرفية 

احلديث عنه.
مليون نسمه مؤهلني   55 بها  أن مصر  وأوضح 
مساحة  مينح  ما  وهو  املصرفى،  القطاع  للدخول 
وفقاً  جيد،  مالى  تكنولوجى  ســوق  خللق  واسعة 
الشمول  أن  على  مؤكداً  الــدولــى،  البنك  لبيانات 
املالى ليس مسئولية البنك املركزى فقط والذى قام 
بعدة مبادرات جيدة بالفعل، ولكن الوصول للشمول 

املالى يتطلب تكاتف الدولة مبختلف قطاعاتها.
والتى  األهم،  الفئة  هم  الشباب  أن  إلى  وأشار 
متثل املستقبل، لذا يستهدف بنك املؤسسة العربية 
اجلامعات،  طــالب  لشريحة  الــوصــول  املصرفية 

باعتبارهم األكثر تأهياًل للتعامل مع البنوك.
قال  املجتمعية  املسئولية  فى  البنك  دور  وعن 
إجمالى  مــن   %1 بنحو  التبرع  مت  أنــه  »تــيــنــاوى« 
البنك  كــروت  على  رمضان  شهر  فى  التعامالت 
االئتمانية، والتى مثلت نحو 100 الف جنيه، مشيراً 
املاضى  الــعــام  التبرعات  قيمة  إجمالى  أن  إلــى 
لدعم  توجيه جزء منها  ألف جنيه، مت   400 بلغت 
مستشفى احلروق، ومستشفى شفاء لعالج األورام 

ومؤسسة معارف ومستشفى شفاء األورمان.

600
مليون جنيه تكلفة املقر 
الجديد واالنتقال له فى 

الربع الثالث من العام 
الحاىل

250
مليون جنيه محفظة 
املشروعات الصغرية 
واملتوسطة تبلغ %7 
من إجماىل االئتمان

 %21
معدل كفاية رأس املال 

وال حاجة لزيادات جديدة 
الفرتة املقبلة
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»البركة - مصر« يسعى لزيادة حصته السوقية إلى 5% خالل 3 أعوام

»تنمية الصادرات« يستهدف أرباحًا 
تتجاوز المليار جنيه خالل 3 سنوات 

 كتب - الحسينى حسن:

محفظة  إن  البنك،  إدارة  مجلس  رئيس  وقالت 
بلغت  الــصــادرات،  لتنمية  املصرى  البنك  قــروض 
15.9 مليار جنيه نهاية النصف األول من العام املالى 
احلالى، ومن املستهدف الوصول بها إلى 17.1 مليار 

جنيه بنهاية يونيو 2018. 
البنك منت  ودائــع  محفظة  أن  وأوضحت 

بنسبة 13% خالل الربع الثانى من العام 
املالى احلالى لتصل إلى 34 مليار جنيه 

 30 مقابل  املــاضــى  ديسمبر  نهاية 
 ،2017 بنهاية سبتمبر  جنيه  مليار 

توظيف  مــعــدل  أن  ــى  إل مشيرة 
القروض إلى الودائع فى البنك 

يقدر بحوالى %54.2.
ــطــان، أن  ــت ســل ــافـ وأضـ
ــادة  ــ ــى زيـ ــ ــح ف الـــبـــنـــك جنــ
ــات  ــروعــ ــشــ ــ مــحــفــظــة امل
من  واملتوسطة  الصغيرة 
بنهاية  جنيه  مليون   920
 2.8 إلـــى   2016 يــونــيــو 
مليار بنهاية يونيو املاضى 
 ،%195 تصل  منو  بنسبة 

إجمالى  مــن   %16.8 حــالــيــاً  لتمثل 
أن  وذكرت  البنك،  االئتمانية  املحفظة 
البنك يستهدف الوصول بحجم محفظة 
لنسبة  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات 
االئتمانية  املحفظة  إجمالى  من   %20

بنهاية 2019. 
لتنمية  املصرى  البنك  أن  إلى  وأشــارت 

وقام  إدارة جتزئة مصرفية  دشن  الصادرات 
بتفعيل خدمات التجزئة املصرفية مع بداية عام 

 .2018
العقارى  التمويل  أن  من  الرغم  »على  وأضافت: 
املصرفية،  التجزئة  قطاع  فى  األولويات  على  ليس 
الفترة  البنك يحاول تنشيط املحفظة خالل  إال أن 
املقبلة، ويستهدف الوصول بها إلى 50 مليون جنيه 

بنهاية يونيو 2018«.
ميتلك  الصادرات«  لتنمية  »املصرى  أن  وذكــرت 
حالياً 32 فرعاً، ويستهدف التوسع ومضاعفة أعداد 
 ،2020 بنهاية  فرعاً   58 إلى  بها  والوصول  الفروع 

أن  إلــى  مشيرة 
حالياً  ميتلك  البنك 

48 ماكينة صراف آلى. 
بتطوير  يقوم  البنك  أن  وأوضــحــت 

خدمات اإلنترنت البنكى، ويسعى إلى طرح خدمات 
العام  خالل  اإللكترونية  واملحفظة  البنكى  املوبايل 

احلالى. 

وحول سبب ارتفاع معدل القروض غير املنتظمة 
إلى  يرجع  إنه  قالت سلطان  املاضى،  العام  بالبنك 
التعومي  بعد  األجنبية  العمالت  صرف  سعر  زيــادة 
وارتفعت معدالت  العمالت األجنبية،  تقييم  وإعادة 
لتنمية  املصرى  البنك  لدى  املنتظمة  غير  القروض 
 %6.75 إلى  املالى املاضى لتصل  العام  الصادرات 

مقابل %6.52. 
الــصــادرات  يــدعــم  البنك  إن  ســلــطــان،  وقــالــت 
للبنك،  واجلــوهــرى  املــحــورى  الــدور  وهــو  املصرية 
الــصــادرات،  بدعم  املنوطة  اجلــهــات  مــع  »نــتــعــاون 
الفقرى  والعمود  احلــيــوى  القطاع  بهذا  للنهوض 

لنجاح أى دولة«.
واالجتاه  للتوسع  لديه خطة  البنك  أن  وأضافت 
إلى األسواق فى أفريقيا، وهو ما يُعد جزءاً رئيسياً 
من استراتيجية البنك، مشيراً إلى أن البنك املصرى 
لتنمية الصادرات وقع مع البنك األفريقى للتصدير 
بقيمة  اتفاقية  على  بنك«  »أفركسيم  واالستيراد 
500 مليون دوالر لدعم الصادرات املصرية ومتويل 

املصدرين لدخول السوق األفريقى. 
وتابعت: »مبوجب االتفاق مع األفريقى للتصدير 

 البنك يسعى للوصول 
بمحفظة القروض إىل 17.1 مليار 

جنيه نهاية العام املاىل الحاىل

 نستهدف زيادة الفروع 
إىل 58 فرعًا بنهاية 2020 

بدالً من 32 حاليًا 

من  املستفيدين  جميع  يكون  أن  يجب  واالستيراد، 
تكون  وأن  املقيمني مبصر،  املصدرين  البرنامج من 
املنتجات من أصل مصرى، على أن يكون املستوردون 
فى  األعضاء  البلدان  إحــدى  فى  ويعيشون  أفارقة 
»أفريكسيم بنك«، ومن املستهدف أن يبدأ البنك مع 
بداية العام اجلديد 2018 بضخ متويالت للمصدرين 

من هذه التسهيالت االئتمانية«.
استراتيجية  إعداد  من  انتهى  البنك  أن  وذكرت 
5 سنوات، والتى بدأت من 2017 حتى عام 2022، 
مشيرة إلى أن االستراتيجية تستند على 6 محاور 
البنك  أعمال  حجم  مضاعفة  وتستهدف  رئيسية، 
خالل الثالث سنوات األولى، وحتقيق معدالت منو 
أعلى من معدالت منو السوق خالل آخر عامني فى 

االستراتيجية.
فى  يتمثل  والرئيسى  األول  »املــحــور  وتــابــعــت: 
تنمية األعمال فى جميع القطاعات مثل الشركات 
الكبيرة والصغيرة وقطاع التجزئة املصرفية وإدارة 
اخلزانة واملعامالت اخلارجية، واملحور الثانى يتمثل 
فى تنمية الصادرات من خالل مساعدة املصدرين 
إدارة جديدة حتت  وإنشاء  وزيادة حجم صادراتهم 
مسمى إدارة ترويج الصادرات من خالل العمل مع 
املصدرين فى جميع القطاعات دون استثناء، سواء 
الزراعية أو الصناعية أو التجارية، واملحور الثالث 
يهدف إلى تنمية رأس املال البشرى واالستثمار به 
والتدريب ودراسة التجارب فى بعض الدول والبنوك 
االهتمام  الرابع  املحور  ويتضمن  األخرى،  األجنبية 
وحتقيق  بالبنك  التكنولوجية  األنــظــمــة  بتطوير 
أما  السوق،  فى  واالنتشار  التوسع  معدالت  أقصى 
السوق  فى  التواجد  فى  فيتمثل  اخلامس  املحور 
املصرى بشكل قوى ومحاولة إظهار البنك ووصوله 
الثقافة  تغيير  عن  الشرائح، فضاًل  من  الكثير  إلى 
وميكن  بــه،  العاملني  عــدد  بنفس  للبنك  الداخلية 
املصرفية  والكفاءات  اخلــبــرات  ببعض  االستعانة 
يتمثل  بينما  املقبلة،  الفترة  خالل  منها  لالستفادة 
املجتمعية  باملسئولية  االهتمام  فى  السادس  املحور 
والشمول املالى، خاصة أن البنك حقق أرباحاً، لذا 
البد أن يكون هناك عائد على املجتمع، وبخاصة فى 

قطاعى التعليم والصحة«.

  محفظة املشروعات الصغرية واملتوسطة تتخطى 25% من إجماىل املحفظة االئتمانية
 كتبت - أمانى رضوان:

قال أشرف الغمراوى الرئيس التنفيذى لبنك »البركة 
- مصر«، إن البنك يستهدف زيادة حصته السوقية إلى 
5% خالل 3 أعوام، وتبلغ احلصة السوقية للبنك حالياً 

.%1.04
وأضاف الغمراوى، أن البنك يستهدف احلفاظ على 
و%20   15 بني  يــتــراوح  النشاط  حجم  فى  منو  معدل 
سنوياً، مشيراً إلى أن البنك يسعى لرفع نسب توظيف 
التمويل للودائع إلى 35.8% من خالل التوسع فى متويل 
املشروعات القومية والدخول فى قروض مشتركة وضخ 
متويالت بنحو 15 مليار جنيه على مدى السنوات الثالث 

املقبلة مبعدل 5 مليارات سنوياً.
مصر   - البركة  أن  للبنك،  التنفيذى  الرئيس  وذكــر 
واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  للنمو مبحفظة  يسعى 
النسب  تخطيها  رغــم  املحفظة  إجمالى  ــى  إل كنسبة 
العام  بنهاية  املركزى  البنك  قبل  من  املحددة  اإللزامية 

املاضى.
فى  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  محفظة  وبلغت 
البنك 3.5 مليار جنيه بنهاية العام املاضى تستحوذ على 
مليار   13.6 بلغت  التى  االئتمان  محفظة  من   %25.7

جنيه فى ديسمبر 2017.
بخفض  البنك  أربــاح  تتأثر  أن  الغمراوى،  واستبعد 
الفائدة نتيجة اختالف طريقة تسعير االوعية االدخارية 
عن  نــاجت  ألنــه  التقليدية  باألوعية  مقارنة  اإلسالمية، 
نشاط فعلى، بل توقع أن يستفيد البنك من النمو املتوقع 
التدريجى  اخلفض  مع  بالتزامن  الــقــروض  حجم  فى 

ألسعار الفائدة.
وقال إن البنك عالج بعض إشكاليات التركز االئتمانى 
وارتفع مبؤشر كفاية رأس املال بعد استبعاد نسبة أكبر 
50 عمياًل إلى 14.92% مقابل 11.88% ما ميكن البنك 

من التوسع فى النشاط دون قيود.
وذكر أن القرض املساند الذى حصل البنك علية من 
البنك األم على شريحتني بقيمة 45 مليون دوالر ساهم 
فى تدعيم القاعدة الرأسمالية ورفع معيار كفاية رأس 
املالية  السالمة  ملعايير  اإلدارة  تبنى  إلى  مشيراً  املــال، 

لضمان التوسع فى نشاط البنك دون عوائق.
أوضح أن 80% من محفظة املرابحات مصنفة ضمن 
وتطبيق  لذلك،  متابعة  حتتاج  ال  التى  اجليدة  الديون 
املعيار املحاسبى الدولى التاسع لن يؤثر بشكل كبير على 

لقطاع الرقابة واإلشراف فى البنك املركزى.
إدارة  فى  املركزى  البنك  بسياسة  الغمراوى  وأشــاد 
ملف التضخم واحتواء تشوهات السياسة النقدية خالل 
الفترة املاضية بالتزامن مع حماية املشروعات الصغيرة 
األجنبية  للعملة  مهماً  مصدراً  ستكون  التى  واملتوسطة 

كونها قادرة على خلق قاعدة تصديرية جيدة.
والشركات  األفراد  أن منو قروض  الغمراوى،  أوضح 
بنسب 2% و3% على الترتيب خالل العام املاضى يرجع 
إلى إجراء العديد من التسويات نتيجة تضاعف مديونية 

ربحية البنك خاصة أن املجموعة األم بدأت فى التوافق 
مع مقررات املعيار بداية من العام احلالى.

أو  للتخارج من استثمارات  البنك  واستبعد اضطرار 
تعرضه لضغوط كبيرة على األرباح فى ظل أن أكثر من 
من  درجتني  أعلى  فى  التسهيالت  محفظة  من   %90
الستثمارات  اجليد  والعائد  للبنك،  الداخلى  التصنيف 
البنك، ونسبة القروض غير املنتظمة تصل إلى %6.5 

فقط من إجمالى محفظة االئتمان.
وأشار إلى أن البنك أرسل بالفعل امليزانيات التجريبية 

يصل  مقترح  برأسمال  قابضة  شركة  إنشاء  يستهدف 
الشركات  من  عدد  منها  تخرج  جنيه،  مليون   200 إلى 

الفرعية.
حصة  بني  مصر،  البركة-  بنك  ملكية  هيكل  ويتوزع 
أغلبية 73.68% ملجموعة البركة املصرفية، ومساهمة 
حصة  إلــى  بــاإلضــافــة  للتأمني،  مصر  لشركة   4.5%
3.81% لشركة دلة لالستثمارات العقارية، وحصة %1 
جلامعة امللك عبداهلل للعلوم والتفنية، إضافة إلى أسهم 

متداولة فى البورصة.

 البنك يستهدف الحفاظ عىل 20% نمواً بحجم النشاط سنويًا

 80% من محفظة املرابحات مصنفة ضمن الديون الجيدة

الرئيس التنفيذى:

رئيس مجلس اإلدارة:

قالت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، إن البنك يستهدف أن تتجاوز 
أرباحه حاجز المليار جنيه خالل 3 سنوات. 

وأضافت فى تصريحات لـ»بنوك وتمويل«، أن أرباح البنك نمت خالل العام المالى الماضى بنسبة %49 
لتسجل 502 مليون جنيه نهاية يونيو 2017، مقابل 336 مليون جنيه نهاية العام المالى السابق عليه. 

وذكرت أن البنك المصرى لتنمية الصادرات حقق أرباحًا تصل إلى 362.7 مليون جنيه خالل النصف 
األول من العام المالى الحالى، ويستهدف الوصول بأرباح العام كله إلى 654 مليون جنيه بنهاية 

يونيو المقبل.
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العمالء بعد حترير سعر الصرف.
املؤسسات  تستحوذ  للبنك  املالية  للقوائم  ووفــقــاً 
املباشرة  العمالء  مرابحات  من   %39 على  الصناعية 
 ،%21 بنحو  والتجزئة  اجلملة  جتارة  يليها  واملشتركة 
محفظة  أن  حني  فى   %11 بنحو  احلكومى  والقطاع 

القطاع العقارى بالكاد وصلت إلى 103 ماليني جنيه.
أضاف أن البركة كبنك إسالمى حريص على أن يكون 
املالية  االستثشارات  تقدمي  خالل  من  للعمالء  شريكاً 
البنك  أن  وكشف  التمويل،  توفير  إلى جانب  والقانونية 

أشرف الغمراوى
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التعويم يرفع مخصصات البنوك العامة.. و136% نمواً فى مخصصات »األهلى«

 »بلتون«: زيادة املخصصات دليل عىل التحفظ وليس عىل زيادة مخاطر القروض
 كتبت - أمانى رضوان:

بنسب  بنكاً   17 لدى  املخصصات  قيمة  ارتفعت 
املاضى  العام  خالل  و%136   %3.58 بني  تراوحت 
بــنــوك فــى خفض  الـــذى جنحت فيه 7  الــوقــت  فــى 

مخصصاتها بنسب تراوحت بني 0.5% و%34.5
املاضى  العام  اواخــر  الصرف  سعر  حترير  وأدى 
لقفزات فى مخصصات القروض لدى بنوك األهلى 
فى  واضحاً  ذلــك  وظهر  الــصــادرات  وتنمية  ومصر 
يونيو  فى  املنتهية  املالية  السنة  عن  أعمالها  نتائج 

املاضى.
األهلى  البنك  لــدى  املخصصات  قيمة  وقــفــزت 
جنيه،  مليار   21 إلى  وصلت  بعدما   %136 املصرى 
أجنبية،  عمالت  تقييم  فروق  جنيه  مليار   4.5 منها 

مقابل 8.6 مليار جنيه العام املالى السابق له
القروض  فإن  املخصصات،  توزيع  لتحليل  ووفقاً 
للمؤسسات  املباشرة  والقروض  لألفراد  الشخصية 
االضمحالل  ملخاطر  املعرضة  ــول  األصـ أكــثــر  هــى 
ــقــروض  ــة املــديــنــة وال مــقــارنــة بــاحلــســابــات اجلــاري

العقارية وقروض السيارات.
األهلى  البنك  رئيس  نائب  أبوالفتوح  يحيى  وبرر 
الزيادة الكبيرة فى مخصصات البنك األهلى بإعادة 
تقييم األصول املقومة بالعمالت األجنبية بعد حترير 

اجلنيه.
ثانياً  واإلســكــان  التعمير  بنك  حل  كبير  وبــفــارق 
بعدما زادت مخصصاته إلى 1.92 مليار جنيه مقابل 

1.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016.
البنوك  كأكثر  الثالث  املركز  فى  بنك مصر  وجاء 
إلى  لتصل   %67 بنمو  املخصصات  فى حجم  زيادة 

7.75 مليار جنيه.
البنك  ميزانيات  فى  املخصصات  حتليل  ويظهر 
قروض  مخصصات  من  معظمها  جــاءت  الزيادة  أن 
مقابل  جنيه  مليار   7.3 إلى  ارتفعت  التى  الشركات 

4.46 مليار جنيه العام املالى املاضى.
الرابع  املركز  الوطنى  دبى  اإلمــارات  بنك  واحتل 
مبعدل زيادة يصل إلى 57% لتصبح 723 مليون جنيه 

مقابل 460 مليون جنيه.
تنمية  بنك  قوائم  فى  االضمحالل  عــبء  وارتفع 
الصادرات بنحو 40% لتصل إلى 1.26 مليار جنيه 

مقابل 895 مليون جنيه العام املاضى.

بنك  لــدى  ملحوظ  بشكل  املخصصات  وارتفعت 
البركة بنسبة تخطت 30% بعدما وصلت إلى 1.126 
مليار جنيه مقابل 866 مليون جنيه، وتراوحت الزيادة 
فى املخصصات لدى 10 بنوك بني 3.5% و%16.6.
حجم  زيــــادة  أن  بــلــتــون  االســتــثــمــار  بــنــك  ورأى 

خاصة  البنكى،  القطاع  ميزانيات  فى  املخصصات 
بنكى التجارى الدولى وقطر األهلى الوطنى ال يدل 
زيادة  لكنه  القروض،  مخاطر  حجم  فى  زيــادة  على 

حتفظ من إدارات املخاطر لتقوية جودة األصول.
فى  القادم  العام  قفزة جديدة  املصرفيون  ويتوقع 

بنوك تنجح فى خفض مخصصاتها 
يتصدرها »عوده - مصر«

حجم املخصصات بدافع من تطبيق املعيار املحاسبى 
الدولى التاسع والذى يقيس ألول مرة معدل اخلسارة 
تتعرض  التى  القروض  ويصنف  املتوقع  املستقبلية 

ملخصص بـ3 درجات.
للخسائر  مخصص  وضــع  البنوك  على  ويتعني 
البدء  فى حالة  12 شهراً  املحتملة فى االئتمان ملدة 
املخاطر  ــادة  زي وعند  للعميل،  مخصص  تكوين  فى 
الثانية التى يتطلب  اجلوهرية ينتقل العميل الدرجة 

معها وضع مخصص حلني انتهاء مدة القرض.
البورصة،  معهم  تواصلت  الذين  املصرفيون  وقال 
إن إدارات التحصيل فى البنوك سيكون عليها عبء 
كبير العام املقبل لتنبيه العمالء بسداد األقساط فى 
موعدها ألن تأخرهم اكثر من 30 إلى 60 يوماً يرفع 

املخاطر اجلوهرية لالئتمان.
تسعير  اليات  تظهر  أن  احتمالية  إلــى  ــاروا  وأشـ
للفائدة على القروض مرهونة بتوقيت السداد للحد 

من زيادة املخصصات فى محفظة التجزئة.
لدى  املخصصات  فى  الــزيــادة  تكون  أن  وتوقعوا 
البنوك العامة ملحوظة أكثر فى ظل استعداد البنوك 
من  املعيار  لتطبيق  االجنبية  البنوك  وفروع  اخلاصة 
تطبيق  فى  فعلياً  بدأ  الذى  األم  البنوك  دعم  خالل 

مطلع العام املاضى.
املخصصات  حجم  خفض  فى  بنوك   7 وجنحت 
وجاء  و%34.5،   %0.5 بني  تراوحت  بنسب  لديها 
حجم  خفضت  التى  البنوك  مقدمة  فى  عــوده  بنك 
املخصصات بنسبة تصل إلى 34.5% بعدما تراجعت 

إلى 178 مليون جنيه مقابل 272 مليون جنيه ت
بلوم نحو  وتقلصت أعباء املخصصات لدى بنوك 
14.97% لتصل إلى 267 مليون جنيه، وبفارق طفيف 
جاء بنك األهلى الكويتى كثالث أكثر البنوك تخفيضاً 
 %14.11 بنحو  تراجعها  بعد  املخصصات  ألعباء 

لتسجل 207 مليون جنيه.
وجنح بنك اإلسكندرية فى خفض قيمة املخصصات 
11.3% لتصل إلى 2.7 مليار جنيه مقابل 3.07 مليار 
املخصصات  وتراجعت محفظة  املاضى،  العام  جنيه 
 1.25 لتسجل   %9.53 أجريكول  كريدى  بنك  لدى 

مليار جنيه مقابل 1.38 مليار جنيه
الكويت  بنك  لــدى  االضمحالل  أعباء  وتقلصت 
إلى  املخصصات  لتنخفض   %7.59 بنحو  الوطنى 

1.26 مليار جنيه.

»اإلمارات دبى الوطنى« يحتجز 272 مليون 
IFRS9 جنيه احتياطى مخاطر

ــى الــوطــنــى  ــ ــنــك اإلمـــــــارات دب احــتــجــز ب
إجمالى   %1 تعادل  جنيه  مليون   272.579
مخاطر بنكية مرجحة بأزان املخاطر حتوطاً 

لتطبيق املعيار املحاسبى الدولى التاسع.
قال  ومتويل«  لـ»بنوك  أسئلة  على  ورداً 
بصافى  ــوصــول  ال يستهدف  إنـــه  الــبــنــك، 
مليار   25.4 إلــى  لديه  الــقــروض  محفظة 
جنيه مقابل 21.6 مليار جنيه العام املاضى 
للوصول  يسعى  كما   ،%17.5 منو  مبعدل 
مليار   44.18 إلى  العمالء  ودائــع  بإجمالى 
بنهاية  جنيه  مليار   38.299 مقابل  جنيه 

العام املاضى مبعدل منو %15.
مليار   25.3 بني  البنك  مدخرات  وتتوزع 
جنيه  مليار  و12.9  مؤسسات  ودائــع  جنيه 

ودائع أفراد.
بنهاية  أصــولــه  حجم  إن  البنك،  وقـــال 
العام املاضى بلغ 53.03 مليار جنيه وتوقع 
وصولها إلى 60.37 مليار جنيه بنهاية العام 
عائد  ومتوسط   20% منو  مبعدل  املقبل 

على األصول %2.15
وشدد على رغبة البنك األم فى التواجد 
األعمال،  بحجم  والنمو  املصرى  بالسوق 
كبيرة  املحتملة  التمويل  فــرص  أن  خاصة 
فـــى ظـــل مـــعـــدالت الــنــمــو الــكــبــيــرة الــتــى 
وتصحيح  املــصــرى  ــصــاد  االقــت يــشــهــدهــا 
فى  املتوقعة  والزيادة  االقتصادية  األوضاع 

االستثمارات املحلية واألجنبية املباشرة.
يستهدف منو صافى  أنه  البنك،  أوضح 
أرباحه إلى 1.304 مليار جنيه مقابل 1.18 
مليار جنيه صافى ربح العام املاضى مبعدل 

منو %10.5.
وذكر البنك، أن صافى محفظة القروض 
ارتفعت إلى 22.39 مليار جنيه بنهاية الربع 
 17.65 بني  تتوزع  احلالى  العام  من  األول 
مليار جنيه قروض للشركات و4.745 مليار 

جنيه قروض لألفراد.

الصغيرة  املــشــروعــات  قــطــاع  إن  وقـــال 
واملتوسطة قطاع كبير ولم ينتج عن التوسع 
فى متويله زيادة كبيرة فى حجم مخصصات 
التمويل  ملحافظ  القوى  النمو  رغم  البنوك 
حتــت مــظــلــة مـــبـــادرة الــبــنــك املـــركـــزى ما 
ائتمانية  بجدارة  يتميزون  عمالءه  أن  يؤكد 
املنقولة  مرتفعة، وسيفتح سجل الضمانات 
وصول  أمــام  الباب  سكور  آى  مع  بالتعاون 
للتمويل  ــرع  أسـ بشكل  املــشــروعــات  هـــذه 
ــادة منو  وســيــدعــم فـــرص الــقــطــاع فــى قــي

الصادرات والناجت املحلى اإلجمالى.
للنمو  الــوطــنــى  ــى  دب ــارات  ــ اإلم ويسعى 
الصغيرة  املشروعات  قطاع  أعمال  بحجم 
اإللزامية  النسب  إلى  للوصول  واملتوسطة 
 %20 عند  املــركــزى  البنك  حــددهــا  التى 
إجمالى  وصول  إلى  مشيراً   ،2019 بحلول 
جنيه  مليار   1.283 ــى  إل القطاع  قـــروض 
5.9% من  ــاضــى متــثــل  امل ــام  ــع ال بــنــهــايــة 
املستهدف  ومن  االئتمان  محفظة  إجمالى 
العام  نهاية  2 مليار جنيه  إلى  بها  الوصول 

احلالى.
ودائــع  جــذب  البنك  نفسه،  الوقت  وفــى 
بقيمة  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  من 

5.458 مليار جنيه بنهاية العام املاضى.
ويسعى االمارات دبى الوطنى إلى حتقيق 
ــواجــد عــلــى مــســتــوى املــحــافــظــات لدعم  ت

ومتوسطة  الصغيرة  الصناعات  أصحاب 
ــاون مع  ــع ــت احلــجــم، ويــــدرس إمــكــانــيــة ال
لقطاع  والداعمة  املعنية  املختصة  اجلهات 

املشروعات الصغيرة واملتوسطة
إلى  الــقــروض  توظيف  نسب  وارتــفــعــت 
الودائع لدى البنك إلى 59% العام احلالى 
ــعــام املــاضــى فــى الــوقــت  مــقــابــل 54% ال
نفسه، تراجعت معدالت التوظيف فى أذون 
اخلزانة إلى 9.85 مليار جنيه بنهاية 2017 

مقابل 11.58 مليار جنيه بنهاية 2016.
وقال البنك، إنه يسعى للتوسع فى طرح 
التى متكنه من نشر  التكنولوجية  املنتجات 
الشمول املالى والثقافة املالية لضم شريحة 
أن  إلى  مشيراً  اجلدد  العمالء  من  جديدة 
أبريل  بنهاية  ارتفع  االئتمان  بطاقات  عدد 
كما  بطاقة،  ألــف   62.7 نحو  إلــى  املاضى 
مع  البنك  تعاقدات  من  التجزئة  أن عمالء 
رول  الباى  بنظام  اخلاص  القطاع  شركات 

وصلوا إلى 66.1 عميل.
ــصــراف اآللــى  ال كــمــا ميتلك مــاكــيــنــات 
التفاعلى ITM وخدمات MePay التى تتيح 
أرقــام  عبر  أشخاص  إلــى  األمـــوال  حتويل 
دون  االتصال  قائمة  من  املحمول  الهاتف 

احلاجة إلى أرقام احلسابات البنكية.
الوطنى  دبــى  اإلمـــارات  رأســمــال  ويبلغ 
إجمالى  وارتــفــع  جنيه  مليار   1.7 املصدر 
حقوق امللكية إلى 4.308 مليار جنيه مقابل 

3.096 مليار جنيه بنهاية 2016.
ووفقاً للقوائم املالية لبنك اإلمارات دبى 
الوطنى، فإن قيمة التجاوز ألكبر 50 عمياًل 
عن احلدود املقررة مرجحة بأوزان املخاطر 
حني  فى  جنيه  مليار   4.118 إلــى  ارتفعت 
بنهاية  موجودة  تكن  لم  التركز  مخاطر  أن 
2016، ورغم ذلك ارتفع معيار كفاية رأس 
املال إلى 15.334% بنهاية ديسمبر املاضى 

مقابل 13.429% نهاية ديسمبر 2016.
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