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مليار جنيه  2.7لتصل إىل تسجل إرتفاعًا أرباح بنك القاهرة 
 % 7 بمعدل نمو 2021 الربع الثالث من عام بنهاية

فايد: أداء تشغيىل قوى تدعمه خطط وإسرتاتيجيات طموحة... وهدفنا 
 األول هو تقديم "األفضل" لعمالئنا

 
مليار جنيه  2.5مقابل  مليار جنيه 2.7 إىللتصل  2021الربع الثالث من عام  بنهايةواصلت أرباح بنك القاهرة إرتفاعها 

العائد ليتخطى  من الدخل ، وتعود تلك الزيادة إىل إرتفاع صافى %7بمعدل نمو  2020نفس الفرتة من عام ب مقارنة
 %، كما إرتفع صافى3نمو  بمعدل 2020من عام  ثالثال ربعمليار جنيه بنهاية ال 7.5مليار جنيه بالمقارنة بـ  7.7الـ 

من  ثالثال ربعخالل ال نيهج ارملي 1.2بالمقارنة بـ  نيهج مليار 1.4ليسجل % 24بنحو والعموالت  األتعاب من الدخل
مليار جنيه خالل نفس الفرتة  8.9مليار جنيه مقارنة بـ  9.5ىل نمو اإليرادات التشغيلية لتصل اىل إمما أدى  2020

 .%6 بمعدل نمو المقارنة
فى نتائج أعمال البنك التقدم المستمر  أن نك القاهرة:لرئيس التنفيذى لبوقال طارق فايد رئيس مجلس اإلدارة وا

التطوير  دؤوبة قوامها األساىس هوات طموحة وخطة عمل إسرتاتيجينواصل ما بدأناه من يفرض علينا دومًا أن 
مشريًا إىل أنه يتم عقد إجتماعات موسعة لمناقشة رؤي وسياسات العمل المستمر لتقديم األفضل دائمًا لعمالئنا، 

عىل ما حققناه واإلستمرار فى تحقيق معدالت نمو إيجابية  للحفاظ 2024-2022خالل السنوات الثالثة المقبلة 
  تليق بحجم ومكانة بنك القاهرة بالقطاع المرصفى المرصى.

 
 
 
 



 
 المجمع ، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المالومركز ماىل قوىسمالية قاعدة رأإىل إحتفاظ البنك ب"فايد"  وأشار

% بنهاية 1.6%، وعائد عىل متوسط األصول 20بمعدل  الملكيةعىل متوسط حقوق  %، وحقق البنك عائداً 15.68
بنسبة نمو بلغت  2020مليار جنيه بنهاية عام  205مقارنة بـ مليار جنيه  243صول ألإجمايل ا , حيث بلغ2021 سبتمرب

18.% 
وقال رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة: "أن تصاعد معدالت نمو األرباح جاءت عىل الرغم من زيادة حجم اإلنفاق 

ارة واإلستثمار فى البنية التحتية وبصفة خاصة التكنولوجية والبرشية والىت إستحوذت عىل أهمية بالغة من إد
 مليار جنيه. 3.5، مشريًا إىل أن قيمة المرصوفات الرأسمالية خالل تلك الفرتة بلغت 2018البنك منذ عام 

 105مليار جنيه لتصل إيل  12.6إرتفعت بنحو  فقد للعمالء والبنوك محفظة القروضوفيما يتعلق بإجمايل 
 الحالية فرتةعىل تعزيز مخصصاته خالل ال وقد حافظ البنك، %14بمعدل نمو  2021 سبتمربنهاية مليار جنيه ب

بهدف الحد من المخاطر المحتملة لخسائر االئتمان والمتعلقة بالتأثريات السلبية لجائحة كورونا عىل النشاط 
 .االقتصادى

مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من  51.7 إئتمان الرشكات لتصل إيل نحو وفي نفس السياق، إرتفعت محفظة
 .%19بمعدل نمو  2020مليار جنيه عن ديسمرب  8.1رى بزيادة قدرها العام الجا

المرتب الرئييس ومسوق للتمويل بدور وكياًل للتمويل و 2021ن عام كما قام بنك القاهرة حىت الربع الثالث م
مليار جنيه، باإلضافة اىل قيامه بدور مرتب رئييس ومشارك بعمليات تمويلية  3.7في عمليات تمويلية قدرها 

نقل وصناعة األخشاب والالتطوير العقارى واألغذية والكهرباء لصالح قطاعات  مليار جنيه 4.1خرى قدرها أ
 .والمقاوالت

حيوى الذى تمثله المرشوعات الصغرية والمتوسطة فى تحقيق أهداف التنمية، حقق وإنطالقًا من الدور ال
 11.1 التسهيالت المبارشةالقروض من  البنك نتائج متمزية فى تمويل هذا القطاع حيث بلغ إجمايل محفظة

 باإلضافة ، هذا %22بنسبة زيادة  2020مليار جنيه فى ديسمرب  9.1مقابل  2021 سبتمربمليار جنيه في نهاية 
 إىل زيادة عدد مراكز و وحدات األعمال المتخصصة في خدمة عمالء الرشكات الصغرية والمتوسطة

 ووحده أعمال تغطى كافة أنحاء الجمهورية. مركز 38ليبلغ  
 
 



 
لتصل  2020% عن العام المايل 8بمعدل نمو  نيهمليار ج 2.8 إرتفعت محفظة قروض التجزئة بنحوهذا وقد 

من العام الجارى، كما بلغت محفظة التمويل  لثمليار جنيه بنهاية الربع الثا 37.2ىل نحو إجمايل المحفظة إ
 .مليار جنيه 5.3متناهي الصغر 

مليار جنيه بنهاية  193إيل لتصل  %19المحفظة نموّا قدره  حققت فقد، العمالء وفيما يتعلق بمحفظة ودائع
إعادة هيكلة وتبسيط إجراءات العمل بالفروع ورسعة تلبية  مشريًا إىل أن تلك الزيادة ترجع إىل ،2021 سبتمرب

 ،إحتياجات العمالء وتحسني مستوى خدمة العمالء مما أدى إىل إجتذاب جهات جديدة للتعامل مع البنك
باإلضافة إىل التوسع فى تقديم محفظة متنوعة من المنتجات المبتكرة بالعملة المحلية واألجنبية بأسعار 

 مليار جنيه. 74مليار جنيه بينما بلغت ودائع الرشكات  119حيث بلغت ودائع األفراد  ،فائدة تنافسية
طفرة فى عدد العمالء المشرتكني بخدمىت الموبايل البنكى  2021وقد شهد الربع الثالث من العام الجارى 

 .2021الثالث % بنهاية الربع 181ألف عميل بنسبة نمو بلغت  208أكرث من  واإلنرتنت البنكى وصواًل إيل
مليون جنيه باإلضافة ايل نمو  435كما إرتفع استخدام العمالء لمحفظة "قاهرة كاش" ليصل ألكرث من 

 2020بالمقارنة بنهاية عام  2021ألف عميل بنهاية الربع الثالث من  717% لتصل إىل 36قاعدة العمالء بنحو 
 .المستهدفات الىت حددها البنك المركزى% والىت تعد أعىل من 10وبنسبة إستخدامات تتخطى 

تحقيق معدل نمو يصل إيل   QR-Code كما شهدت خدمات القبول اإللكرتونى عرب رمز اإلستجابة الرسيع
 .2021ألف تاجر بنهاية الربع الثالث من  90% تقريبًا بإجمايل عدد تجار يصل إىل 160

ألف بطاقة  159نحو  2021ت بنهاية الربع الثالث من عام وفى مجال بطاقات اإلئتمان، بلغ إجماىل عدد البطاقا
، فيما 2020% بالمقارنة بنهاية 13مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها  651 وبرصيد يقدر بنحو % 12بزيادة قدرها 

و نح 2021من عام  الثالثفى نهاية الربع  بلغت اجماىل محفظة بطاقات الخصم والمدفوعة مقدما بأنواعها
بزيادة  (دفوعة مقدما وبطاقات المرتباتالم)الخصم المبارش و تلفةخبطاقة بانواعها الم مليون 2.65

وتزايد اإلقبال عىل إستخدام البطاقات الالتالمسية لدى التجار وبلغت  2020% بالمقارنة بنهاية 10مقدارها 
 من العام الجاري. لثمليون جنيه في الربع الثا 49 جمايل قيمة المعامالتإ

 
 
 



 
بمقار أنشطة  متناهية الصغر رقمياً  نح القروضبنك القاهرة أول مؤسسة مالية فى مرص تطلق خدمة م ُيعد

العمالء فى أقل من ساعة دون حاجة العميل لزيارة مقر الفرع، فى خطوة غري مسبوقة تعزز دور البنك فى 
ء وتيسري إجراءات دعم منظومة التحول الرقمى مما يسهم فى توفري الوقت والجهد المبذول من العمال

 حصول العمالء عىل القروض.
هم واكرب القنوات اإللكرتونية المتاحة أكأحد  كما يعمل البنك عىل تطوير وزيادة عدد ماكينات الرصاف اآلىل 

 1367ية بني البنوك العامة بعدد يمتلك بنك القاهرة ثالث أكرب شبكة رصاف آىل في السوق المرص  بالبنك حيث
ماكينة من الطرازات  370واليت تغطي جميع محافظات الجمهورية، كما تم استبدال عدد  آىلرصاف  ماكينة

القديمة وذلك لتقديم خدمة افضل للعمالء ، حيث توفر الماكينات الجديدة أنواًعا مختلفة من الوظائف بما 
تري، شحن رصيد الهاتف ، تسوية بطاقات االئتمان، ودفع الفوا  في ذلك السحب النقدي واإليداع و تغيري العملة

 .المحمول وخدمات المحفظة اإللكرتونية
 2021ماكينة بنهاية عام  1600ىل إلتصل الرصاف اآليل كما يهدف بنك القاهرة اىل زيادة عدد ماكينات 

لدراسات المسح الجغرافى  ويتم توزيع الماكينات وفقاً  .باإلضافة اىل استكمال إحالل الماكينات القديمة
والىت شملت تنفيذ مبادرة البنك  قرى المحافظات المختلفةفى مدن و وكذلك قياس تركز عمالء البنك
كذلك فى بعض القرى الىت يتم ينة رصاف آىل فى القرى المرصية وماك 320المركزى المرصى لرتكيب عدد 

 تطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة.
 الربع الثالث من العام الجارى قام البنك حىت نهاية طوير الفروع القائمة،وت افىوفى مجال التوسع الجغر

 2021لتصل شبكة فروع البنك بنهاية الربع الثالث من عام  والتواجد فى مواقع أكرث تمزياً فروع  8وتطوير إفتتاحب
كانوا، وتقديم  للوصول للعمالء أينماوذلك فرع ووحدة مرصفية بمختلف محافظات الجمهورية،  244نحو 

 لهم بأعىل مستوى من الكفاءة والجودة بما يواكب أحدث المعايري المطبقة عالمياً. الخدمات المرصفية
تغطى والىت من العام الجارى خالل الربع الثالث واصل بنك القاهرة إطالق مبادراته المجتمعية هذا وقد 

 ففى مجال التدريب والتأهيل وخلق فرص  ،التنمية المستدامة مختلف المجاالت تحقيقًا ألهداف
  تقديم قروض حسنة دوارة يتم منحها بدون فوائد للمستحقني واصل البنك العمل

  .بالتعاون مع جمعية األورمان
 



 
فضاًل عن رعاية البنك اإلسرتاتيجية لمعرض تراثنا للحرف اليدوية والرتاثية لمساندة العارضني وأصحاب الحرف 

بالتعاون مع مؤسسة القرى  كما استكمل البنك مرشوع تطوير م وتسويقها،المتنوعة لعرض منتجاته
قام البنك بالتربع لصندوق تحيا مرص لصالح المرشوعات و، "حياة كريمة"ضمن مبادرة  صناع الخري للتنمية

الىت يقوم بتمويلها الصندوق، ودعمًا للقطاع الطىب قام البنك بتوجيه التربعات لصالح العديد من 
ومنها مستشفى الهالل األحمر ومستشفى الكبد ومستشفى بهية ومستشفى جامعة  المستشفيات

دعم ومساندة  مع اإلستمرار فى، للحفاظ عىل البيئة  bGreenكما واصل البنك إطالق مبادرته المنصورة، 
صندوق ذوى اإلحتياجات الخاصة لتقديم حياة أفضل لهم، كما حرص البنك عىل توجيه مساهماته لصالح 

 مقا، كما التعليم قام البنك بسداد الرسوم الدراسية للطلبة غري القادرينوفى مجال  دعم أرس الشهداء، 
 .البنك بسداد ديون الغارمات

ـــد بنك القاهرة العديد من الجوائز ـــات التقييم  2021 والمراكز المتقدمة هذا وقد حص ـــس من كربى مؤس
ضل فى العالم ومن أهمها القطاع  سات األف س ضوابط محددة إلختيار المؤ ضع معايري و العالمية والىت ت

ــفى، ومنها  ــول بنك القاهرة عىل جائزةالماىل والمرص ــفية فى  حص البنك األكرث إبتكارًا فى الخدمات المرص
وأفضــل بنك فى مجال معامالت  “ The International Banker وفقًا لما أعلنته مجلة " 2021مرصــ لعام 

من  2021لعام  مجال المسئولية المجتمعية فى مرصوأفضل بنك فى  2021رص لعام مالرصف األجنىب فى 
ـــد البنك جائزة  Global Economicsمجلة  ـــل أمني حفظ محع لعام ، كما حص وفقًا لما أعلنته  2020أفض
ــي في إدارة الخزانةو" ،Global Finance Magazineمجلة  ــل بنك مرص ــف األجنىب”و” أفض ” معامالت الرص

ــيولة”و  ”أدوات الدخل الثابت”و  العالمية للعام الثانى عىل التواىل، The European" وفقًا لمجلة إدارة الس
، األفضل فى المعامالت International Businessوفقًا لمجلة  2021البنك األكرث إستدامة فى مرص لعام ,
بما يعكس ما حققته  International Financeوفقًا لتصنيف مجلة  2021رصفية الدولية فى مرص لعام ملا

مل  عات الع طا قه من إداء متمزي فى مختلف ق ما حق نك و ها الب لة الىت ينتهج كام طة التطوير المت خ
 المرصفى بالبنك.

 
 


