
 كلمة السيد رئيس مجلس اإلدارة

 

باألصالة عن نفسي ونيابةً عن أعضاء مجلس االدارة، يشرفني أن أقدم لكم القوائم المالية المستقلة والمجمعة للمصرف العربي  

السير والتي أثبتت اننا تمكنا من تحقيق العديد من اإلنجازات التي ساعدت على    2019الدولي من خالل التقرير السنوي لعام  

بشكل جيد نحو الوصول للرؤية االستراتيجية التي تحافظ على مكانة المصرف العربي الدولي كأحد أعرق البنوك في القطاع  

نعمل بشكل مستمر لتحقيق التميز واالستمرار في التقدم وإقامة عالقات كبيرة مع العمالء الجدد،   المصرفي المصري. كما أننا

القات التي لدينا مع عمالئنا الحاليين من خالل االعتماد على فروعنا و خدماتنا ومنتجاتنا حيث ان باإلضافة إلى الحفاظ على الع

مؤهلون لتوفير الخدمات المصرفية على اكمل وجه و يسعون دائماً للتقدم والعمل بشكل افضل، كما  موظفي المصرف العربي الدولي  

 م وبطريقة مميزة. أنهم يحرصون دائماً على معاملة جميع العمالء باهتما

فرًعا،    20إلى    2016فروع في    7من هذا المنطلق وعلى مدى السنوات الماضية، قمنا بالتوسع في شبكة فروع المصرف من  

إنشاء   لتلبية كافة احتياجاتهم بصورة أفضل من خالل  للعمالء من األفراد والشركات  الخدمات  التوسع في تقديم  إلى  باإلضافة 

 .د في زيادة  صافي األرباحإدارات جديدة مما ساع

أداء مصرفنا يلي موجزاً ألهم مؤشرات  فيما  المالي ونعرض  العام  في   خالل  أهم 2019ديسمبر    31المنتهي  إلى  باإلضافة   .

 . 2019المستجدات اإلقتصادية المحلية والدولية في 

  61.4. وقد بلغ صافي الربح  المركزي المصري  القوائم المالية المستقلة والمجمعة للمصرف وفقًا لتعليمات البنكتم إعداد وعرض  

٪ لتصبح  14.16، وزادت ودائع العمالء بنسبة  2018مليون دوالر أمريكي عام    39.6مقابل    2019مليون دوالر أمريكي في عام  

في    3.786 أمريكي  في    3.317مقابل    2019مليار دوالر  أمريكي  الخسائر  بلغ معدل تغطية مخصص   .2018مليار دوالر 

% العام السابق أما معدل كفاية رأس مال المصرف المحتسب    13.89% مقابل    30.81االئتمانية المتوقعة لمحفظة القروض  

بلغ   فقد  المصري  المركزي  البنك  لتعليمات  البنك  17.26كمجموعة مصرفية طبقاً  لتعليمات  األدنى طبقاً  الحد  أن  في حين   %

 %.12.50بلغ  2019ديسمبر  31تحوطية في المركزى المصرى متضمنة الدعامة ال

تم اقتراح عدم توزيع أرباح على المساهمين هذا العام لدعم المركز المالي للمصرف واالمتثال لتطبيق المعايير الدولية، وذلك 

 يوضح مدى دعم وثقة مساهمينا في المصرف العربي الدولي. 

  

 نبذة عن االقتصاد في مصر وهي دولة المقر : 

لى المستوى المحلي لالقتصاد نجد أن جمهورية مصر العربية قد تمكنت من التحرك بثبات نحو مستقبل أفضل، حيث بالنظر إ

أصبحت مصر من الدول المصدرة للغاز بعد اكتشاف حقل ظهر وتراجع البطالة وتحسين المعاشات وزيادة أجور موظفي الدولة  

 مما أدى الرتفاع الطلب المحلي ونمو الصادرات.

+ مع نظرة مستقبلية مستقرة وفقًا لوكالة Bإلى    Bتحسن التصنيف اإلئتماني لمصر خالل هذا العام، حيث ارتفع التصنيف من  وقد  

لمصر من   اإلئتماني  التصنيف  برفع  كذلك  بورز"  آند  "ستاندرد  وكالة  وقامت  الجنيه  .  B2إلى    B3"فيتش"،  أداء  تحسن  كما 

"مورجا لمؤسسة  وفقًا  الناشئة،  األسواق  في  األمريكي  الدوالر  أمام  أداًءا  العمالت  أقوى  اعتباره  وتم  عامة  ن المصري بصفة 

 ستانلي".



 تطورات االقتصاد العالمي:

  

بخصوص معدل نمو االقتصاد العالمي، فقد ارتفع معدل نمو النشاط االقتصادي    2019وفقا للعديد من التقارير المنشورة عن عام  

٪  1.5، وذلك بعد أن استمر في التباطؤ ليسجل  2019٪خالل الربع األول من عام    1.6في الدول المتقدمة بشكل طفيف ليسجل  

. وقد جاء االرتفاع الطفيف مدعوما بشكل أساسي بارتفاع معدل النمو في الواليات المتحدة   2018خالل الربع الرابع من عام  

األمريكية والمملكة المتحدة واليابان، في حين استقر معدل النمو في منطقة اليورو. من ناحية أخرى، انخفض معدل نمو النشاط  

.  2018٪خالل الربع الرابع من عام    4.9، مقارنة بـ  2019٪ خالل الربع االول من عام  4.1شئة ليسجل  االقتصادي في الدول النا

 وقد جاء االنخفاض مدعوما بشكل أساسي بضعف معدل النمو في روسيا والهند والبرازيل، في حين استقر معدل النمو في الصين. 

  

وبالرغم من تباطؤ االقتصاد العالمي في هذا العام، إال أننا نفخر بأن المصرف العربي الدولي قد تمكن من الحفاظ على مكانته 

وكذلك تحقيق اإلنجازات المنشودة، وسوف نحافظ على جهودنا لتحقيق التميز دائماً عن طريق التعاون وااللتزام والشفافية في  

أعبر عن امتناني وتقديري لمساهمينا على دعمهم المستمر وثقتهم في المصرف العربي الدولي. كما  جميع معاملتنا. لذا أود أن  

 أود أن أتقدم  بالشكر ألعضاء مجلس اإلدارة على قيادتهم الحكيمة وإلدارة وموظفي المصرف لجهودهم المستمرة. 

 


