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عن العام مليار جنيه  30.6قبل الضرائب بواقع ح اربأالبنك األهلي المصري يحقق 

لى إباإلضافة مليار جنيه ضرائب  17.5 لخزينة الدولة يسددل، 2019/2020المالي 

 أرباح توزيعات مليار جنيه  1.43

 

االثنين  بمقر البنك المركزي المصري يوم المصري األهليقدت الجمعية العامة للبنك ع      

، 2020يونيو  30 فيالقوائم المالية للبنك للسنة المالية المنتهية  العتماد 2021 إبريل 12 الموافـــق

رباح أ صافي محققا 2019/2020 المالينتائج أعماله عن العام  المصري األهليأعلن البنك حيث 

في مليار جنيه  13.1بعد الضرائب قدرها مليار جنيه، وصافي أرباح  30.6قبل الضرائب قدرها 

 مليار جنيه ضرائب لخزينة الدولة. 17.5حيث سدد البنك  ،2020يونيو  30

تريليون  2حاجز الـ جمالي المركز المالي إتخطى  نتائج المتميزة وريادة البنك األهليلاستمراراً ل

في  تريليون جنيه 1.6 بــ مقارنة 2021بنهاية مارس تريليون جنيه  2.5و 2020في يونيو جنيه 

بلغت وحصيلة لهذا األداء  شهراً، 21 غضون فيمليار جنيه  900قدرها نحو  بزيادة، 2019يونيو 

      مليار جنيه  122 نحومقارنة ب 2021جنيه في مارس مليار 130نحو الى بالبنكحقوق الملكية 

 .2020في يونيو 

مبدأ الشوومول  واسووتمرارا لتيعيللتقديم أفضوول الخدمات لعمهئه  البنك  في ضوووء أولوياتو        

المالي وتعزيزاً السووتراتيجية تيعيل الخدمات المصوورفية الرقمية، خاصووة في رل ضوورورة الحيار 

فقد  ،تداعيات فيروس كورونالتجنب  العامة وتقليل الزحام داخل فروع البنكعلى معايير الصوووووحة 

اإلنترنت البنكي " األهلي نت " ليصوول إجمالي في مجال مليون عميل جديد  1.4تم اسووتقطاب نحو 

 1.3مقابل  2020مليون عميل في يونيو  2.7عدد العمهء المشوووووتركين بالخدمة منذ انطهقها إلى 

مليون عميل  5.6ألهلي نت ى عدد عمهء اتخط فقط أشوووهر 9خهل السوووابق، و مليون عميل العام

عمهء الودائع ، كما بلغت محيرة اليون كاش  إجمالي% من  62بنسوووووووبة   2021مارس  بنهاية

،  2021مليون عميوول في موارس  1.8لى إ، وصووووووووال 2020مليون عميوول في يونيو  1.7نحو 

 .   ير مستمروالتي تشهد تطومستييدين من الخدمات المصرفية الرقمية التي يتيحها البنك لعمهئه 
 

بزيادة  2020ماكينة في يونيو  4712إلى نحو  ATMكما ارتيع عدد ماكينات الصراف اآللي الـ 

عدد زاد وقد ، 2021في مارس 4953 إلىماكينة عن العام السابق مع وصولها  615قدرها 

 الى 2021في مارس  وصل بينما ، ماكينةالف  120 عن  2020يونيو  في POS  ـماكينات ال

 الف ماكينة. 214 اكثر من
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وفي ذات السياق، أطلق البنك األهلي المصري اول وحدة مصرفية متنقلة في مصر والشرق األوسط 

األماكن التي يستهدفها البنك وتوسيع قاعدة العمهء غير المتعاملين ليتيح مرونة تامة في االنتقال بين 

 يسيرولم يغيل البنك الت مع الجهاز المصرفي وخدمة أكبر عدد من العمهء في فترات زمنية قصيرة.

ماكينة صراف آلي كما يستهدف البنك توفير تلك  29 بإتاحةوقام على عمهئه من ذوي الهمم 

 الماكينات في كافة فروعه.

وتطبيقا الستراتيجية البنك في التوسع الجغرافي للتيسير على عمهئه، وعلى الرغم من تداعيات     

فروع خدمة إلكترونية(  7فرع جديد )باإلضافة لعدد  34فيروس كورونا، استطاع البنك افتتاح 

فرع ومكتب ووحدة مصرفية منتشرة في  517إلى  2020شبكة اليروع في يونيو لتصل إجمالي 

                    جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لمختلف شرائح عمهء البنك، والتي زادت لتصل 

 .  2021فرع خدمة الكترونية بنهاية مارس  23فرع منهم  553 الي

القومي قام البنك بمنح  االقتصادلتنشيط فضل لعمهئه ومساندتهم األ لتقديمالبنك  ولوياتأل واستمراراً 

 11لدعم قطاع السياحة كما قام بمنح حدود ائتمانية بقيمة مليار جنيه  1.57بنحو  ائتمانيةحدود 

 لبنك المركزيالمختلية لمبادرات لعميل لدعم قطاع الصناعة وذلك تطبيقاً ل 1000مليار جنيه لعدد 

 المصري.

حيث بلغت عن العام السابق  %33نمًو بمعدل محيرة القروض بالبنك حققت وعلى الصعيد المالي 

لترتيع محيرة  ،2019يونيو في مليار جنيه  542مقابل نحو  2020مليار جنيه في يونيو  721

للقطاع من الحصة السوقية  %35.2والتي تبلغ  2021مليار جنيه بنهاية مارس 935الي  القروض

 ككل. المصرفي

 االقتصاديةة والمتوسطة في تحقيق األهداف الذي تمثله المشروعات الصغير يايماناً بالدور الحيوو

متكاملة ومتوازنة  اقتصاديةالقطاع لقدرته على تحقيق تنمية  هذا تنميةأولوية والوطنية  واالجتماعية

ى إلألف عميل تمويهت تصل  79.6فقد قدم البنك ألكثر من ، وتوفير فرص عمل والحد من البطالة

، تم توجيهها 2021مليار جنيه بنهاية مارس  91 وزيادتها إلى 2020في يونيو مليار جنيه  77

                              ألف عميل 71لـ مليار جنيه  58مقارنةً بـ لف عميل وهذا بالأ 86.4 كثر منألخدمة 

منطقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من محيرة تمويهت  %52وتركزت . 2019يونيو  في

منطقة الوجه و %10 إلى، فيما تصل منطقة القناة وسيناء %16القاهرة الى بينما تمثل الصعيد 

 .%4البحري 
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 واالقتصادعمهئه  دعم في البنك األهلي المصري استمروفى قطاع تمويل الشركات الكبرى       

ولمساندة  االقتصادينمو الهزمة لتحقيق ال التمويلية االحتياجات وذلك بتوفير بشكل عام القومي

محيرة  ارتيعتحيث  ،المشروعات القومية بمختلف القطاعات التي تمس احتياجات المواطنين

 2020يونيو  فيمليار جنيه  542لتصل إلى مليار جنيه  131 نحوقروض الشركات الكبرى بـ

  .2021بنهاية مارس جنيهمليار  714لتتخطى و%،  33بمعدل نمو 

ت مديونياتهم بلغ غير منترم عميل1144لعدد تم إجراء تسويات  ،الديون غير المنترمة وفى     

، إضافة الى مساندة عدد من العمهء المتعثرين وضخ تمويل إضافي يسمح مليار جنيه 10 نحــــو

نسبة  انخيضتقد دراسات تيصيلية وتدعيم موقف البنك، وبمساعدتهم في تخطي أزماتهم المالية بعد 

            %1.6مقارنةً بـ  2020في يونيو  %1.4 لتصبحالقروض غير المنترمة إلى إجمالي القروض 

 .، وهو ما يؤكد دعم البنك األهلي المصري لعمهئه في كافة الرروففي العام السابق

وبنسبة تريليون جنيه  2 ىال العمهء ودائع وصلري فقد استمراراً لثقة عمهء البنك األهلي المصو

 أشهر(  9مليار جنية )في  400وذلك بنمو بنحو  2021 مارس فيمن الحصة السوقية  35.5%

مقارنة مليار جنيه  425بزيادة قدرها جنيه في  تريليون 1.6 نحوالذي وصل الى  2020يونيو  عن

مليون عميل في يونيو  14.3عمهء البنك الذي تجاوز ي يؤكدها عدد الثقة الت وهي، 2019بيونيو 

جديد خهل تلك  عميل مليون 2، بمعدل 2021مليون عميل في مارس  16.5 جاوز، وليت2020

 يوميا من مختلف انحاء الجمهورية.جديد عميل  8000اليترة، وبمتوسط 

             جنيه مليار  102 لتصل إلى القروضمحيرة  ارتيعت المصرفية،وفي مجال التجزئة     

محققة طيرة ، عن العام السابق %40ه بمعدل نمو مليار جني 29بزيادة قدرها  2020في يونيو 

مليار  10كما قام البنك بمنح قروض بقيمة  2021مليار جنيه بنهاية مارس  129.3 وصلت الى

 .ألف عميل ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري 94.3جنيه لعدد 

 احتياجاتوالتي تؤثر بصورة مباشرة في تلبية جانب من  المجتمعية،ماناً بأهمية المسئولية إيو      

تركزت سووياسووة البنك في دعم ثهثة محاور فقد ، المعيشوويةحية والتعليمية وصووالمواطن المصووري ال

إضافة الى ، رئيسية وهي القطاع الصحي وقطاع التعليم ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة اليقر

مسووواهمات البنك في مجاالت المسوووئولية بلغ إجمالي  حيث دعم المرأة المعيلة ومسووواندة ذوي الهمم،

، لتتجاوز مسووووووواهمات البنك في مليار جنيه 2.6نحو  2020 /2019 خهل العام الماليالمجتمعية 

يير التنمية مليار جنيه في السووووووونوات الخمس األخيرة ، تم منحها وفقا ومعا 8هذا الملف الحيوي 

 المستدامة لضمان أفضل األثر على المواطن المصري.



 4 2020 يونيو

 

حصووووووول البنك على العديد من  من جانب كافة فرق العمل بالبنك، فقد وتتويجاً للجهد المبذول     

                  ، بنوووك العوووام في مصووووووور EMEA Financeالجوائز منهوووا أفضووووووووول بنوووك في مصووووووور من 

مسوووووتوى أفريقيا والشووووورق األوسوووووط في برامج وخدمة  أفضووووول بنك على،  The Bankerمن 

 The Asian Bankerمن االفضل في التجزئة المصرفية و الحواالت اإللكترونية من الوكهء

واالكثر  لتخطى أزمة انتشووووار فيروس كورونا 2020األكثر فاعلية في إدارة األزمة لعام ، والبنك 

جائزتي أفضوول موقع الكتروني  وذات الجائزة إضووافة الى  Global financeمن أمانا في مصوور

األول في السوق ، البنك Global Business Outlookمن  واألفضل في المسئولية المجتمعية

(  2020لعام  النصووف االول ) 2019ة في القروض المشووتركة لعام ـوووووووووـوووووووووالمصوورفية المصووري

Bloomberg ،2019رفية في مصر لعام األفضل في الخدمات الرقميـوووووووـوووووووة والتجزئة المص  ،

أفضل خدمات رقمية وافضل عهمة تجارية وافضل موقع الكتروني مصرفي واالفضل في إدارة 

والبنك  األفضول في الحمهت اإلعهنية، Global Brandsمن  االزمة وفي المسوئولية المجتمعية

   .يتصدر مؤشر أفضل عهمة تجارية في مصر

 

 


