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2019 - 2020 عام التحديات واإلنجازات

فــي الوقــت الــذي نقــدم فيــه نتائــج أعمالنــا ونشــاطنا مــن خــال هــذا التقريــر الســنوي، دعونــا نطــرح مــا قــام البنــك 
بإنجــازه خــال هــذا العــام، باعتبــاره أحــد األذرع الرئيســية لتوفيــر التمويــل الــازم لارتقــاء باإلمكانــات والقــدرات 
التنافســية للشــركات المصريــة المصــدرة، وبالرغــم مــن العديــد مــن التحديــات فــي ظــل جائحــة كورونــا التــي تعــرض 

ــع.  ــم أجم ــام، العال ــذا الع ــا، ه له

ــة  ــات الحالي ــذ التوجه ــار تنفي ــي إط ــة ف ــواق العالمي ــف األس ــري لمختل ــج المص ــاذ المنت ــير نف ــى تيس ــك عل ــل البن يعم
ــي  ــك ف ــع البن ــة توس ــى أهمي ــى إل ــا دع ــنويًا، مم ــار دوالر س ــى 100 ملي ــة إل ــادرات المصري ــادة الص ــية لزي ــادة السياس للقي
تمويــل المشــروعات التصديريــة ومشــروعات إحــال الــواردات باإلضافــة إلــى مســاندة قطــاع الصناعــات الصغيــرة 
ــل. ــرص العم ــن ف ــن م ــر المايي ــادي وتوفي ــو اإلقتص ــركات النم ــد مح ــم أح ــر باعتباره ــة الصغ ــطة ومتناهي والمتوس

حــدث تطــور كبيــر فــي أنشــطة وخدمــات البنــك ممــا إنعكــس علــى تحقيــق معــدالت نمــو إيجابيــة فــي زيــادة 
المحفظــة واألربــاح والودائــع، حيــث أنــه للعــام الثانــي علــى التوالــي تتخطــى أربــاح البنــك المليــار جنيــه مصــري.

وعلــى رغــم ممــا شــهده اإلقتصــاد العالمــي مــن تباطــؤ شــديد خــال الربــع األخيــر مــن العــام المالــي 2019-2020 فقــد 
حافــظ البنــك علــى مســتوى نتائــج أعمــال غيــر مســبوقة حيــث بلــغ صافــي الربــح مليــار و14 مليــون جنيــه مصــري فــي 
نهايــة الســنة الماليــة 2020/2019 مقارنــة بمبلــغ مليــار و51 مليــون جنيــه مصــري خــال العــام المالــي الســابق أخــذًا فــي 
االعتبــار آثــار تداعيــات فيــروس كورونــا ومــا اســتتبعه مــن إجــراءات، باإلضافــة إلــى تضمــن أربــاح العــام الســابق صافــي 

أربــاح غيــر اعتياديــة بمبلــغ 72 مليــون جنيــه مصــري.

كمــا إرتفــع صافــي الدخــل مــن العائــد والعمــوالت ليصــل إلــى 2 مليــار و118 مليــون جنيــه مصــري بزيــادة قدرهــا 101 مليون 
جنيــه مصــري وبمعــدل نمــو وصــل إلــى 5% علــى الرغــم مــن المنافســة الشــديدة فــي الســوق المصرفيــة حيــث يرجــع 
اإلرتفــاع فــي صافــي الدخــل مــن العائــد والعمــوالت مقارنــة بالعــام الســابق إلــى زيــادة حجم األنشــطة وبصفــة خاصة 

تمويــل التجــارة الدوليــة ممــا يعكــس دور البنــك فــي مســاندة ومســاعدة المصدريــن وتعزيــز القــدرة التنافســية لهــم.

هــذا وقــد ارتفــع إجمالــي األصــول ليصــل إلــى 56.7 مليــار جنيــه مصــري بزيــادة قدرهــا 6 مليــار جنيــه مصــري وبمعــدل 
ــار  ــغ 6.1 ملي ــهيات بمبل ــروض والتس ــة الق ــى محفظ ــادة صاف ــًا بزي ــابق مدفوع ــام الس ــن الع ــق م ــن المحق ــو 12% ع نم
ــار جنيــه مصــري بمعــدل نمــو 25% عــن المحقــق بالعــام الســابق، مشــيرًة إلــى أن محفظــة  جنيــه ليصــل إلــى 31.3 ملي
ــس  ــا انعك ــو 9% مم ــدل نم ــري بمع ــه مص ــار جني ــى 44.3 ملي ــل إل ــري لتص ــه مص ــار جني ــغ 3.7 ملي ــت بمبل ــع ارتفع الودائ
إيجابيــا علــى نســبة القــروض إلــى الودائــع لتصــل إلــى 73.1 % فــي نهايــة الســنة الماليــة 2020/2019 مقارنــة بـــ 64.9 % فــي 

العــام المالــي الســابق.
 

ــه  ــون جني ــا 561 ملي ــادة قدره ــري بزي ــه مص ــار جني ــى 6 ملي ــل إل ــاهمين ليص ــوق المس ــي حق ــا إجمال ــع أيض ــا ارتف  كم
مصــري بمعــدل نمــو 10% عــن المحقــق بالعــام الســابق. كمــا بلــغ معــدل العائــد علــى متوســط األصــول 1.9 % ومعــدل 

ــاهمين %22.3. ــوق المس ــط حق ــى متوس ــد عل العائ

تــم توســيع قاعــدة العمــاء بنســبة 30% لتصــل إلــى 55 ألــف عميــل كمــا يســتهدف البنــك التوســع فــي عــدد الفــروع 
ــاري  ــي الج ــام المال ــال الع ــيتم خ ــرع، وس ــى 38 ف ــي إل ــدد الحال ــل الع ــث وص ــام 2022 حي ــي ع ــرع ف ــى 58 ف ــل إل ليص

ــدة.  ــروع جدي ــاح 6 ف إفتت

وهنــا نتطلــع دائمــا إلــى اســتفادة مجتمــع األعمــال مــن كافــة البرامــج والخدمــات التمويليــة التــي يوفرهــا البنــك مــن 
ــروط  ــزة بش ــة متمي ــات مصرفي ــك خدم ــدم البن ــث يق ــة، حي ــات الجمهوري ــف محافظ ــرة بمختل ــه المنتش ــال فروع خ

وإجــراءات ميســرة لخدمــة مجتمــع المصدريــن وأصحــاب المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة والمتناهيــة الصغــر.

واســتكماال لتطبيــق اســتراتيجية البنــك بمختلــف أركانهــا، يحــرص البنــك علــى تغييــر وتحديــث الصــورة الذهنيــة للبنــك 
والتــي تعــد أحــد اركان تلــك االســتراتيجية الرئيســية حتــي يظهــر البنــك بصــورة متطــورة تتماشــي مــع آليــات الســوق 
ــويقية  ــة تس ــن حمل ــة، ضم ــذه المرحل ــا به ــعارا خاص ــاق ش ــا بإط ــد، قمن ــذا التجدي ــوء ه ــي ض ــة. ف ــة الحالي المصرفي
“Bridging Together for Tomorrow”. يأتــي الشــعار بدعــوة للتفــاؤل  موســعة، وهــو "رايحيــن مــع بعــض لبكــرة" 
والمشــاركة بيــن البنــك والعمــاء والعامليــن والتطلــع الــي الذهــاب لغــد متطــور، غــد التحــول نحــو التكنولوجيــا 
الرقميــة غــد النجــاح وتحقيــق الطموحــات، غــد تنميــة الصــادرات، غــد مســاندة شــباب رجــال األعمــال وغــد التوســع فــي 
الخدمــات ومضاعفــة األربــاح. تهــدف تلــك المرحلــة الــي ترســيخ رؤيــة البنــك ورســالته فــي أن يكــون الشــريك التمويلــي 
األمثــل لكافــة شــرائح العمــاء، مــع تقديــم مختلــف الخدمــات والمنتجــات المتكاملــة والحلــول المصرفيــة المبتكــرة 

عــن طريــق التواجــد واالنتشــار ســواء بافتتــاح فــروع جديــدة او التوســع فــي تقديــم الخدمــات الرقميــة.

ــال  ــن خ ــة م ــة المحيط ــع والبيئ ــو المجتم ــدوره نح ــام ب ــي القي ــك ف ــتمر البن ــة يس ــئولية المجتمعي ــار المس ــى إط  وف
تقديــم الدعــم ألكثــر القطاعــات احتياجــا فــي الدولــة وهــم قطاعــي التعليــم والصحــة بصــور مختلفــة. فــي قطــاع 
التعليــم يقــوم البنــك بتقديــم المنــح الدراســية، دعــم البحــث العلمــي واالســتمرار فــي دعــم المــدارس المجتمعيــة 
والمســاهمة فــي إقامــة مشــاريع للشــباب. وبالنســبة لقطــاع الصحــة يســتمر البنــك فــي دعــم المؤسســات الطبيــة 
ــي  ــة ال ــذا، باإلضاف ــا. ه ــة وغيره ــوب وبهي ــدي يعق ــاس ود. مج ــفى الن ــة ومستش ــفيات الجامعي ــرة كالمستش المؤث

ــا المســتجد.  المســاهمة فــي الحمــات التــي تبنتهــا الدولــة للحــد مــن تداعيــات فيــروس كورون

كمــا شــهد عــام 2019-2020 تطــورًا هامــا فــي أنشــطة البنــك ومنظومــة الخدمــات المقدمــة، والتــي تعكســها األرقــام 
والمؤشــرات المحققــة خــال العــام المالــي المنتهــى، فضــا عــن تنفيــذ خطــة البنــك فــي التوســع فــي انشــاء الفــروع 

للوصــول الــى كافــة المصدريــن فــي كافــة محافظــات الجمهوريــة. 

وعلــى صعيــد حصــد الجوائــز، حصــل البنــك، للعــام الثانــي علــى التوالــي، علــى جائــزة " أفضــل بنــك فــي تمويــل التجــارة 
ــى  ــراؤه عل ــم إج ــذي ت ــة  Global Trade Review“ GTR”  وال ــارة الدولي ــر التج ــا لتقري ــك وفق ــر" وذل ــي مص ــة ف الخارجي
البنــوك العاملــة فــي الشــرق األوســط ودول شــمال أفريقيــا عــن عــام 2020، ويقــوم التقريــر بإجــراء عــدة تقييمــات عــن 
البنــوك العاملــة فــي المنطقــة دوريــا كل عــام، حيــث يقــوم بقيــاس معــدالت األداء والنمــو علــى مســتوى تلــك البنــوك.  
ويصبــح أثــر هــذه الجائــزة تعزيــزا لــدور البنــك الرائــد فــي مجــال تنميــة الصــادرات وهــو األســاس لنمو ليــس فقــط القطاع 

المصرفــي بــل االقتصــاد المصــري ككل.

ــذي  ــل ال ــم المتواص ــى دعمه ــاهمينا عل ــى مس ــك إل ــس إدارة البن ــن مجل ــة ع ــكر بالنياب ــص الش ــدم بخال ــرا، أتق وأخي
عــزز مســيرة النجــاح، كمــا ال يفوتنــي هنــا أن أشــكر أيضــًا عمائنــا علــى ثقتهــم بقدرتنــا فــي توفيــر أفضــل الخدمــات 

ــتمر. ــم المس ــم واخاصه ــى تفانيه ــل عل ــق العم ــك وفري ــك إدارة البن ــة، وكذل المصرفي

وفي النهاية، أتطلع الى عام قادم ملئ باإلنجازات والمزيد من التقدم.

مرفت سلطان



45

نبذة عن
البنك

أنشئ البنك المصري لتنمية الصادرات عام 1983

ــي،  ــاري وخدم ــي وتج ــي وصناع ــري زراع ــاع تصدي ــاء قط ــم بن ــة ودع ــادرات المصري ــة الص ــى تنمي ــل عل ــدف العم به
وســريعا مــا أصبــح البنــك الــذراع التمويليــة الرئيســية للعمليــة التصديريــة فــي مصــر، واســتطاع البنــك بأدائــه المتميــز 
وسياســاته المعتمــدة علــى تنويــع اســتثماراته، أن ينمــو ويزدهــر ويحقــق الكفــاءة االئتمانيــة والمركــز المالــي القــوي، 
األمــر الــذي جعلــه يحــوز علــى ثقــة المصدريــن وأصحــاب المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة واألفــراد، باإلضافــة إلــى 

ثقــة المؤسســات الماليــة المحليــة والدوليــة.

ــج  ــول المنت ــير وص ــن وتيس ــن المصريي ــم المصدري ــي دع ــوري ف ــدور مح ــادرات ب ــة الص ــري لتنمي ــك المص ــوم البن ويق
المصــري إلــى األســواق العالميــة، مــن خــال التوســع فــي تمويــل المشــروعات التصديريــة ومشــروعات إحــال 
الــواردات، والقيــام بالمشــاركة فــي القــروض المشــتركة لهــذه المشــروعات والمســاهمة فــي رؤوس أموالهــا، وتمتــد 

ــه. ــة عمائ ــن وكاف ــرى للمصدري ــة األخ ــة والمصرفي ــة األدوات التمويلي ــر كاف ــمل توفي ــك لتش ــات البن خدم

ولتمهيــد الطريــق أمــام المصدريــن، يقــوم البنــك بإنشــاء عاقــات مصرفيــة خارجيــة وتكويــن شــبكة مــن المراســلين 
مــن البنــوك فــي الــدول ذات المصالــح المشــتركة والــدول التــي تقــوم مصــر بالتعــاون معهــا اقتصاديــا، كمــا يهتــم 

البنــك بنشــر شــبكة مــن الفــروع فــي جميــع أنحــاء الجمهوريــة لتوصيــل الخدمــة إلــى المصــدر أينمــا يكــون.
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أحد أهم أنشطة البنك الرئيسية

حيــث  المشــتركة،  والقــروض  الشــركات  تمويــل  هــو 
يقــوم البنــك بتقديــم التمويــل للصناعــات التــي تهــدف 

ــواردات. ــن ال ــل ع ــدم بدائ ــي تق ــر والت ــى التصدي إل

ــة أو  ــواء العام ــركات س ــل الش ــى تموي ــة إل ــذا باإلضاف ه
التمويليــة  والخدمــات  الحلــول  تقديــم  مــع  الخاصــة 
مــن توفيــر للعملــة األجنبيــة ومنــح القــروض متوســطة 
ــع  ــل م ــاالت والمراح ــع المج ــي جمي ــل ف ــة األج وطويل
ــات،  ــواع الصناع ــف أن ــل لمختل ــال العام ــل رأس الم تموي

إضافــة إلــى القــروض والتســهيات المشــتركة. 

فــي  المصرفــي  للقطــاع  الرائــد  الــدور  مــع  وتماشــيا 
والصغيــرة  المتوســطة  الصناعــات  قطــاع  مســاندة 
باعتبــاره  القطــاع  لهــذا  المناســب  التمويــل  وتقديــم 
أحــد أهــم محــركات النمــو االقتصــادي حيــث تتيــح تلــك 
الصناعــات العديــد مــن فــرص العمــل وتســاهم فــي 

الحــد مــن البطالــة، نظــرا لقلــة تكلفــة رأس المــال.  

المجــال  ريــادي فــي هــذا  بــدور  البنــك  فقــد احتفــظ 
مــن خــال توقيعــه اتفاقيــة مــع مؤسســة التمويــل 
الدوليــة فــي عــام  2005 والــذي يظهــر حــرص البنــك علــى 
دعــم وتمويــل وتنميــة قطــاع الصناعــات المتوســطة 
والصغيــرة والــذي انعكــس علــى زيــادة حجــم محفظــة 

ــك.  ــاع بالبن ــذا القط ه

مــن  متنوعــة  باقــة  لتقديــم  البنــك  ويســعى  هــذا 
لألفــراد  واالســتثمارية  االدخاريــة  المصرفيــة  منتجاتــه 
ــات  ــة احتياج ــة كاف ــية لتلبي ــعار تنافس ــركات، بأس والش
ــع،  ــة، الودائ ــابات الجاري ــا الحس ــة منه ــاء المختلف العم
حســابات التوفيــر، شــهادات االدخــار بالعمــات واآلجــال 
المختلفــة، حســابات وثائــق صناديــق االســتثمار بأنواعهــا، 
البطاقــات االئتمانيــة، بطاقــات الخصــم المباشــر، قروض 
العقــاري،  التمويــل  الشــخصية،  والقــروض  الســيارات 
خدمــات مركــز االتصــال الهاتفــي والخدمــات المصرفيــة 
واالنترنــت  اإللكترونيــة  المحفظــة  مثــل  اإللكترونيــة 
البنكــي والموبايــل البنكــي، هــذا باإلضافــة إلــى تمويــل 

الصناعــات المتناهيــة الصغــر.

إن رؤية البنك المستقبلية

هــي الســعي لتقديــم خدمــات ومنتجــات مصرفيــة 
ــات  ــى رغب ــودة تلب ــن الج ــي م ــتوى عال ــى مس ــدة عل فري
واحتياجــات العمــاء وتحقــق رضاهــم، ولتحقيــق هــذه 
خــال  مــن  نشــاطه  بممارســة  البنــك  يقــوم  الرؤيــة 
معظــم  تغطــى  والتــي  المنتشــرة  فروعــه  شــبكة 

الجمهوريــة،  مســتوى  علــى  والمحافظــات  األقاليــم 
وكذلــك زيــادة عــدد ماكينــات الصــراف اآللــي المنتشــرة 
التجاريــة  والمراكــز  والمتميــزة  الحيويــة  بالمواقــع 
ــد  ــى التواج ــك عل ــرص البن ــار ح ــي إط ــك ف ــروع، وذل والف
خدماتــه  تقديــم  لســهولة  العمــاء  مــن  بالقــرب 

المتنوعــة. المصرفيــة  ومنتجاتــه 

الشكل القانوني:

البنــك المصــري لتنميــة الصــادرات هــو شــركة مســاهمة 
مصريــة تأسســت بموجــب القانــون رقــم 95 لســنة 1983 
وقانــون  المصــري  المركــزي  البنــك  إلشــراف  ويخضــع 
البنــك المركــزي والجهــاز المصرفــي والنقــد رقــم 88 

ــنة 2003. لس

يخضــع  فأنــه  مصريــة  مســاهمة  شــركة  وباعتبــاره 
ــدار  ــاص بإص ــنة 1981 الخ ــم 159 لس ــون رق ــكام القان ألح
التوصيــة  وشــركات  المســاهمة  الشــركات  قانــون 
المحــدودة  المســئولية  ذات  والشــركات  باألســهم 
وذلــك فيمــا لــم يــرد بــه نــص خــاص فــي قانــون إنشــاء 

البنــك وبمــا ال يتعــارض مــع احكامــه.

رأس المال والمساهمون:

يبلــغ رأس مــال البنــك المرخــص بــه 5 مليــار جنيــه مصــري 
المــال  رأس  ويبلــغ  مصــري(  جنيــه  مليــارات  )خمســة 
ــري  ــه مص ــف جني ــل 2٬728 أل ــوع بالكام ــدر والمدف المص
) اثنــان مليــار وســبعمائة ثمانيــة وعشــرون مليــون جنيــه 
مصــري (،وجميــع أســهم البنــك إســمية وغيــر قابلــة 
للتجزئــة والقيمــة اإلســمية للســهم 10 جنيــه مصــري 
يجــوز  ال  حيــث  للمصرييــن  بالكامــل  مملــوك  والبنــك 

ــك. ــهم البن ــب ألس ــك األجان تمل

والتزامــا بحكــم المــادة رقــم )6( مــن قانــون إنشــاء 
ــنة 1983  ــم 95 لس ــادرات رق ــة الص ــري لتنمي ــك المص البن
التــي تنــص علــى أنــه يجــب أال تقــل مســاهمة األشــخاص 
االعتباريــة العامــة وشــركات وبنــوك القطــاع العــام عــن 
ــكل  ــاء هي ــد ج ــوع، فق ــك المدف ــال البن ــن رأس م 75 % م
المســاهمات فــي رأس مــال البنــك فــي 30 يونيــو 2020، 

ــي: ــو التال ــى النح عل
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مرڤت سلطان
رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي

تولــت رئاســة مجلــس إدارة البنــك المصــري لتنميــة الصــادرات فــي نوفمبــر 2016، 
بتكليــف لقيــادة البنــك نحــو تفعيــل وأداء دوره المحــوري واالســتراتيجي لتنميــة 

قطــاع الصــادرات المصريــة. 

بخبــرة 36 عــام فــي مناصــب إداريــة عليــا علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي 
والدولــي فــي عــدة بنــوك ومؤسســات محليــة وعالميــة، بــدءا مــن عــام 1991 وحتــى 
2016، منهــا الرئيــس اإلقليمــي للعاقــات الخارجيــة لشــمال أفريقيــا وليفــان ببنــك 

ــي.   ــط بدب ــرق األوس ــي - الش ــي س ــش إس ب إت

وكــذا نائــب رئيــس المعامــات البنكيــة الدوليــة لبنــك دويتشــه - مصــر، حيــث كانــت 
تغطــي أيضــا إقليــم شــمال أفريقيــا وليفــان.

هــذا باإلضافــة إلــى تقلدهــا العديــد مــن المناصــب بعــدة بنوك أخــرى على المســتوى 
ــتراتيجية  ــر االس ــط التطوي ــي خط ــاهمت ف ــث س ــي، حي ــي والدول ــي واإلقليم المحل

لهــؤالء البنــوك فــي الســوق المصرفيــة المصريــة. 

حصلــت علــى بكالوريــوس إدارة األعمــال ودرجة الماجيســتير من الجامعــة األمريكية 
بالقاهــرة، بمرتبــة الشــرف، كمــا حصلــت علــى العديد مــن الــدورات والبرامــج التدريبية 

العالميــة التــي أضافــت إليهــا الكثيــر من الخبــرات الفنيــة والقياديــة الكبرى.

تولــي رئيــس مجلــس اإلدارة بالبنــك المســئولية التنفيذيــة الــى جانــب رئاســة مجلــس 
اإلدارة منــذ إنشــاء البنــك وفًقــا لمتطلبــات وأحــكام قانــون إنشــاء البنــك حيــث 
أنــاط قانــون البنــك منــذ صــدوره عــام 1983 فــي مادتــه رقــم )14( مســئولية العمــل 

ــس اإلدارة. ــس مجل ــى رئي ــذي ال التنفي

مجلس
اإلدارة
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أحمد جالل
نائب رئيس مجلس اإلدارة

تولــى منصــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة البنــك المصــري لتنميــة الصــادرات فــي 
أغســطس 2017، بخبــرة تزيــد عــن 28 عامــا متنوعــة فــي مجــال االئتمــان وبنــوك 

التمويلــي.  التأجيــر  االســتثمار ووضــع الخطــط االســتراتيجية وكذلــك نشــاط 

اإلدارة االســتراتيجية مــن األكاديميــة  الدكتــوراه فــي  وهــو حاصــل علــى درجــة 
البحــري. والنقــل  والتكنولوجيــا  للعلــوم  العربيــة 

درجــة الماجيســتير فــي إدارة األعمــال مــن كليــة اإلدارة - جامعــة ماســتريخت 
بهولنــدا، وبكالوريــوس إدارة األعمــال مــن كليــة التجــارة - جامعــة القاهــرة. 

شــغل أحمــد جــال عــدة مناصــب منهــا رئيــس قطــاع تمويــل الشــركات والشــركات 
الصغيــرة والمتوســطة بالبنــك األهلــي الكويتــي )بيريــوس ســابقا(.

وهــو المؤســس والعضــو المنتــدب لشــركة بيريــوس - مصــر للتأجيــر التمويلــي 
ورئيــس مجلــس ادارة الشــركة خــال الفتــرة الاحقــة، هــذا باإلضافــة إلــى عملــه 

بشــركة موبينيــل كمديــر التخطيــط االســتراتيجي.

والبنــك المصــري األمريكــي كمديــر عاقــات العمــاء بقطــاع االئتمــان وتمويــل 
الشــركات باإلضافــة إلــى عــدة مؤسســات ماليــة أخــرى.
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محمد عبد العال
ممثل عن بنك االستثمار القومي

حاصــل علــى بكالوريــوس تجــارة ودبلــوم الدراســات العليــا فــي االســتثمار والتمويــل ـ 
كليــة التجــارة جامعــة عيــن شــمس. 

يشــغل حاليــا منصــب وكيــل أول بنــك االســتثمار القومــي ورئيــس قطــاع العمليــات 
المصرفيــة ونظــم الدفــع والمشــرف علــى تكنولوجيــا المعلومــات.

شــغل مناصــب عــدة منهــا علــى ســبيل المثــال وكيــل أول البنك رئيــس قطــاع األمانة 
العامــة، وكيــل البنــك للعمليــات الماليــة بقطــاع العمليــات الماليــة والمصرفيــة 
ونظــم المعلومــات، وكيــل البنــك للدعــم الفنــي لاســتثمار بقطــاع االســتثمار، 
نائــب رئيــس مجلــس إدارة الشــركة المصريــة الســعودية لاســتثمارات الصناعيــة، 
ــس إدارة  ــو مجل ــك عض ــة، كذل ــة الصناعي ــركة التنمي ــس إدارة ش ــس مجل ــب رئي نائ
العديــد مــن الشــركات منهــا شــركة أبــو قيــر لألســمدة وشــركة المســتقبل للتنميــة 

ــرى. ــب األخ ــن المناص ــد م ــا العدي ــة وغيره العمراني

هــذا باإلضافــة إلــى رئاســة لجنــة المراجعــة بــكل مــن الشــركة المصريــة الســعودية 
لألســتثمارت الصناعيــة ، وشــركة المســتقبل للتنميــة العمرانيــة وشــركة حلــوان 
لألســمدة وشــركة التنميــة الصناعيــة ، إلــى جانــب عضويــة كل مــن لجنــة المراجعــة 
والحوكمــة واألســتثمار والمــوارد البشــرية فــي العديــد مــن الشــركات منهــا شــركة 

أبــو قبــر لألســمدة والشــركة المصريــة لخدمــات النقــل والتجــارة ) إيجيترانــس (.

ويتمتع األستاذ / محمد عبد العال بخبرة مصرفية تبلغ نحو 33 عام.
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محمد رفعت الحوشي
ممثل عن بنك اإلستثمار القومي

يشــغل حالًيــا منصــب العضــو المنتــدب للشــركة المصريــة لاســتعام االئتمانــي 
I-Score بمصــر، حيــث عمــل بهــا منــذ عــام 2005 ، وقــد عمــل بهــا منــذ إنشــائها 
 ) IFC ( وأنجــز هــذه المهمــة بكفــاءة عاليــة أشــادت بهــا مؤسســة التمويــل الدوليــة
 IFC 2007 ــي ــتعام االئتمان ــركات االس ــي لش ــل التعريف ــي الدلي ــال ف ــا كمث واتخذته

.Credit Bureau Knowledge Guide Jan

كمــا شــغل منصــب مديــر نظــم المعلومــات بالبنــك العربــي األفريقــي الدولــي فــي 
مصــر والخــارج ومديــر عــام نظــم المعلومــات بالبنــك التجــاري الدولــي - مصــر والذي 
 Standard & “ ــور ــد ب ــتاندرد أن ــة س ــم مؤسس ــى تقيي ــك عل ــول البن ــن حص ــفر ع أس

Poor ” كأفضــل نظــم معلومــات فــي مصــر.

ــرة  ــي للسمس ــاري الدول ــركة التج ــي ش ــس إدارة ف ــو مجل ــه كعض ــم تعيين ــا ت كم
.GIRONILE جيرونيــل  وشــركة 

يعــد الحوشــي عضــًوا بــارًزا فــي لجنــة المعلومــات االئتمانيــة المنبثقــة مــن صنــدوق 
النقــد العربــي. 

هــذا وقــد حصل علــى درجة الماجيســتير فــي نظــم المعلومــات ودورات متخصصة 
بمصــر والخــارج فــي نظــم المعلومــات وإدارة األعمــال حيــث ســاهم كمستشــار فــي 
نظــم تكنولوجيــا المعلومــات فــي إعــادة هيكلــة العديــد مــن نظــم المعلومــات 
ــن  ــد م ــي العدي ــه ف ــاهم بخبرت ــي ويس ــري واألجنب ــي المص ــاع المصرف ــي القط ف

المؤتمــرات الدوليــة.
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أحمد إسماعيل
ممثل عن بنك اإلستثمار القومي

عضــو مجلــس إدارة ممثــا عــن بنــك االســتثمار القومــي، حاصــل علــى بكالوريــوس 
ــة  ــارة جامع ــة التج ــل -كلي ــتثمار والتموي ــي االس ــا ف ــات العلي ــوم الدراس ــارة ودبل تج
عيــن شــمس، مــع تمهيــدي ماجيســتير معهــد الدراســات والبحــوث البيئيــة. وكيــل 
أول البنــك لتمويــل وائتمــان مشــروعات مديريــات الخدمــات بقطــاع االدارة المحليــة. 

شــغل عــدة مناصــب ببنــك االســتثمار القومــي منهــا مديــر عــام االدارة العامــة 
ــة  ــة، باإلضاف ــدات االقتصادي ــات والوح ــروعات الهيئ ــاع مش ــدوى بقط ــات الج لدراس
والخدمــات  والتعميــر  االســكان  لمشــروعات  العامــة  االدارة  علــى  االشــراف  إلــى 

واالعــام.  واالجتماعيــة  الصحيــة 

هــذا باإلضافــة الــى عضويتــه فــي عدة لجــان منهــا لجنــة التيســير والمتابعــة الخاصة 
المشــتركة  الماليــة  األوراق  محافــظ  تقســيم  ولجنــة  الماليــة،  األوراق  بمحفظــة 
وغيرهــا مــن اللجــان.  فضــا عــن كونــه عضــو مجلــس إدارة الشــركة الدوليــة للتأجيــر 
التمويلــي )إنكوليــس)، والشــركة المصريــة الســودانية للتكامــل الزراعــي، وأيضــا 

ــم.  ــيج وغيره ــات والنس ــمنود للوبري ــركة س ش

ــام1985 ،  ــذ ع ــي من ــتثمار القوم ــك االس ــماعيل ببن ــد إس ــتاذ أحم ــل األس ــذا ويعم ه
ــا. ــغ 34 عام ــة تبل ــرة مصرفي ــع بخب ــث يتمت حي
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علياء سليمان
ممثل عن بنك مصر

. AIT Consulting شريك ومدير للشركة المتحدة لاستثمار والتجارة
عضــو مجلــس ادارة غيــر تنفيــذي بالبنــك المصــري لتنميــة الصــادرات ممثــا عــن بنــك 

مصــر.

عضــو مجلــس ادارة غيــر تنفيــذي فــي شــركة قنــاة الســويس لتوطيــن التكنولوجيــا 
كممثــل لشــركة مصــر لتأمينــات الحيــاة.

عضو مجلس االمناء بجامعة السادس من أكتوبر.  

 بــدأت حياتهــا العمليــة بالقطــاع المصرفــي المصــري حيــث عملــت ببنــك مصــر 
االئتمــان واالعتمــادات  الدولــي منــذ عــام 1993 واكتســبت خبــرة مصرفيــة فــي 

المصرفيــة.  والتجزئــة 

ــد  ــي العدي ــاركت ف ــة وش ــة واالقتصادي ــارات المالي ــاع االستش ــى قط ــت ال ــم انتقل ث
مــن برامــج تطويــر القطــاع المصرفــي المصــري فيمــا يتعلق بتمويــل القطــاع الخاص 
والمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة بالتعــاون مــع المؤسســات الدوليــة مثــل بنــك 
االســتثمار األوروبــي والبنــك الدولــي وبنــك التعميــر األلمانــي والجهــات المصريــة مثــل 
وزارة الماليــة وجهــاز تنميــة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ووزارة التخطيــط 

ووزارة قطــاع األعمــال. 

ــر فــي جامعــة النيــل ومحاضــر فــي المعهــد المصرفــي  تشــغل منصــب اســتاذ زائ
المصــري والمعهــد المصــري للمديريــن فــي المجــاالت الخاصــة بالتمويــل وحوكمــة 
مــع  بالتعــاون  الحوكمــة  تطبيــق  مجــاالت  فــي  الشــركات  وتقييــم  الشــركات 

ــة.  ــل الدولي ــة التموي مؤسس

ــي االدارة  ــتير ف ــاد والماجس ــي االقتص ــوس ف ــي البكالوري ــى درجت ــت عل ــد حصل وق
العامــة مــن الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة ودرجــة الدكتــوراه بجامعــة ماســتريخت 
فــي هولنــدا وقــد حصلــت كذلــك علــى العديــد مــن الــدورات فــي مجــال الحوكمــة 

واالدارة والتمويــل فــي مصــر وخارجهــا. 

مجلس
اإلدارة

مجلس اإلدارة التقرير السنوي  2019 - 2020



1617

هانية صادق
ممثل عن بنك مصر

عضــو مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي للعمليــات ســابقا فــي بنــك HSBC مصــر 
مــن فبرايــر 1983 إلــى إبريــل 2019. 

ــة  ــات المصرفي ــات والعملي ــا المعلوم ــاع تكنولوجي ــابقا لقط ــذي س ــس التنفي الرئي
ــس  ــس مجل ــر ورئي ــك HSBC مص ــس إدارة بن ــي مجل ــو ف ــر، عض ــك HSBC مص ببن
ــألوراق  ــركة HSBC ل ــا وش ــات الكتروني ــة البيان ــركة HSBC لمعالج ــن ش إدارة كل م

ــة.  المالي

للنهــوض  البنــك  العمــل ومشــاركة كافــة قطاعــات  الــدور  اســتلزم هــذا  وقــد 
ــا والخدمــات األخــرى لتمكيــن نمــو البنــك  بمســتوى كفــاءة العمليــات والتكنولوجي
ونجاحــه. وقــد شــمل فريــق العمــل فــي هــذا القطــاع أكثــر مــن 400 موظفــا لعبــت 
دورا إقليميــا لفتــرة انتقاليــة وجيــزة حيــث أشــرفت علــى جميــع العمليــات المصرفيــة 
فــي منطقــة الشــرق األوســط بمعاونــة أكثــر مــن 1200 موظف. وشــملت مســؤولياتها 
الموســعة الحفــاظ علــى وتعزيــز إدارة المخاطــر فــي جميــع أنحــاء البنــك مــع قيــادة 
  HSBC ــك ــذي لبن ــس التنفي ــال الرئي ــت بأعم ــات. قام ــيد النفق ــر وترش ــال التطوي أعم
مصــر خــال فتــرات غيابــه ألكثــر مــن 5 ســنوات ولعبــت دورا محوريــا فــي قيــادة 
عاقــات البنــك مــع الجهــات الرقابيــة ومختلــف هيئــات الرقابــة واإلشــراف فــي مصــر. 

شــغلت مناصــب عديــدة محوريــة فــي البنــك مثــل قيــادة وتطويــر قســم المراجعــة 
الداخليــة ليتماشــى مــع المعاييــر العالميــة للمراجعــة. وقضــت مــا يقــرب مــن 
ســتة عشــر عامــا فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات، الفــروع والخدمــات التجاريــة 

ــدة.  ــة جدي ــات مصرفي ــة وخدم ــم أنظم وتقدي

ــة  ــنوات متتالي ــس س ــدة خم ــط لم ــرق األوس ــس الش ــة فورب ــن مجل ــم م ــت تكري نال
ــط.  ــرق األوس ــي الش ــرا ف ــوذا وتأثي ــات نف ــاء العربي ــر النس ــن أكث )2014- 2018( بي

ــرة  ــة بالقاه ــة األمريكي ــن الجامع ــاد م ــتير اقتص ــوس وماجيس ــى بكالري ــة عل حاصل
ودورة كبــار التنفيذييــن فــي الشــرق األوســط مــن هارفــرد بيزنــس ســكول مــن 

بوســطن بالواليــات المتحــدة األمريكيــة. 
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حامد حسونه
ممثل عن البنك األهلي المصري

عضــو مجلــس إدارة ممثــا عــن البنــك األهلــي المصــري، والممثــل االقليمــي الرئيســي 
التحــاد المصــارف العربيــة والفرنســية  ) يوبــاف ( UBAF  وعضــو مجلــس إدارة شــركة 

كوربليــس، يتمتــع بخبــرة 36 عامــا فــي عــدة مؤسســات دوليــة ومحليــة. 

ماســتريخت  جامعــة  مــن  األعمــال  إدارة  فــي  الماجيســتير  درجــة  علــى  حصــل 
بهولنــدا وبكالوريــوس التجــارة - جامعــة عيــن شــمس، فضــا علــى حصولــه علــى 
عــدة شــهادات متخصصــة مــن خــال المشــاركة فــي دورات تدريبيــة ونــدوات فــي 
مجــاالت االقتصــاد واالئتمــان والخزانــة، حصــل علــى جائــزة« الطالــب األكثــر كفــاءة» 
التحضيريــة  الدراســات  فــي  وشــارك  األعمــال،  إلدارة  ماســتريخت  جامعــة  مــن 
ــاف  ــع لبنــك مصــر الدولــي، كمــا قــام بتمثيــل يوب ــا التاب لتأســيس بنــك مصــر - أوروب

ــس.  ــركة كوربلي ــيس ش ــي تأس ف

شــغل العديــد مــن المناصــب ببنــك تشــيس األهلــي )التجــاري الدولــي حاليــا(، وبنــك 
ــك  ــب ببن ــدة مناص ــغله ع ــى ش ــة إل ــا( ، باإلضاف ــي حالي ــر الوطن ــي ) قط ــر الدول مص

ــه. ــدي ليوني كري

ــة  ــات التكميلي ــة للدراس ــات المالي ــوك والمؤسس ــي البن ــر ف ــه محاض ــع كون ــذا م ه
بالجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة، باإلضافــة إلــى عضويتــه بالغرفــة التجاريــة األمريكيــة 

ومجلــس األعمــال الفرنســي المصــري.
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عبد العزيز حسوبة
ممثل عن القطاع الخاص

عضــو مجلــس إدارة البنــك ممثــا عــن القطــاع الخــاص منــذ عــام  2015، والمحامــي 
ــا. بالنقــض والدســتورية العلي

شــغل العديــد مــن المناصــب منهــا رئيــس قطــاع الشــئون القانونيــة بالبنــك المصــري 
لتنميــة الصــادرات حتــى مايــو 2011، والمستشــار القانونــي لبنــك االتحــاد الوطنــي، هــذا 

وقــد شــغل منصــب المستشــار القانونــي للبنــك العقــاري
العربــي وأيضــا المستشــار القانونــي لبنــك أبــو ظبــي الوطنــي حتــى أكتوبــر 1997، 
هــذا باإلضافــة إلــى شــغله منصــب عضــو مجلــس إدارة الشــركة المصريــة القابضــة 

ــة. ــة الجوي ــارات والماح للمط

هــذا مــع كونــه محاضــر بالمعهــد المصرفــي المصــري منــذ أكثــر مــن 27 ســنة، 
بالمعهــد  المصرفــي  المحامــي  شــهادة  عــن  الرئيســي  والمســئول  ومؤســس 
ــرات  ــز والمؤتم ــن المراك ــد م ــي العدي ــر ف ــا المحاضــر الزائ ــري، وأيض ــي المص المصرف
المتصلــة بالنواحــي القانونيــة، لــه عــدة مؤلفــات فــي عمليــات البنــوك مــن الوجهــة 
ــة  ــات المصرفي ــوية المنازع ــم وتس ــرة والتحكي ــون المتعث ــة الدي ــة ومعالج القانوني

ــري. ــاد المص ــى االقتص ــا عل ــة وتداعياته ــة العالمي ــن األزم ــا ع وخصوص

يتمتــع األســتاذ عبــد العزيــز حســوبة بخبرة تبلــغ 40 عامــا فــي المحاماة واالستشــارات 
القانونيــة فــي العديــد مــن البنوك.

وهــو حاليــا رئيــس قســم المنازعــات القضائيــة والتحكيــم بمكتــب بيكــر ماكينــزي 
الدولــي للمحامــاة ) مكتــب مصــر - القاهــرة (.
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احمد طاهر
عضو متخصص مستقل

 IMS أســتاذ التســويق بالجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة ورئيــس مجلــس إدارة شــركة
والتــي تقــدم خدماتهــا االستشــارية فــي مجــال التخطيــط االســتراتيجي والتســويق، 
وقــد ســاعدت منــذ تأسيســها عــام 1996 مئــات الشــركات والمنظمــات المحليــة 
ــويق وإدارة  ــال التس ــي مج ــة ف ــتراتيجيات فعال ــذ اس ــر وتنفي ــي تطوي ــة ف والعالمي
ــراء  ــم وإج ــويقية، وتصمي ــط التس ــذ الخط ــر وتنفي ــذا تطوي ــة، وك ــات التجاري العام
دراســات مســحية وبحــوث كيفيــة علــى الســوق علــى نطــاق واســع، وإعــادة هيكلــة 

ــي.  هــذه الشــركات ســواء فــي مصــر أو فــي منطقــة الخليــج العرب

د. أحمد طاهر نشر عشرات األبحاث العلمية والمقاالت بدوريات دولية.

وقــد ألــف وترجــم خمســة كتــب منشــورة فــي االدارة والتســويق إلــى جانــب قيامــه 
ــة  ــدا والمملك ــي هولن ــتير ف ــوراه وماجس ــالة دكت ــن 20 رس ــر م ــى أكث ــراف عل باإلش
ــركات  ــن الش ــد م ــس إدارة العدي ــي مجال ــو ف ــو عض ــرا، فه ــر، وأخي ــدة ومص المتح
مــن  المدنيــة  الهندســة  فــي  البكالوريــوس  درجــة  علــى  حاصــل  والمؤسســات، 
ــة  ــو، ودبلوم ــة أوهاي ــة والي ــن جامع ــال م ــتير إدارة األعم ــرة، وماجس ــة القاه جامع
فــي نشــر الكتــب والمجــات مــن جامعــة نيويــورك، ودرجــة الدكتــوراه فــي التســويق 

ــا. ــة جورجي ــن جامع م

مجلس
اإلدارة

مجلس اإلدارة التقرير السنوي  2019 - 2020



2021

أحمد سمير الصياد
عضو متخصص مستقل

الدكتــور مهنــدس أحمــد ســمير الصيــاد عضــو مجلــس ادارة متخصــص ولــه خبــرة متعــددة 
ــركة  ــي لش ــدب الحال ــو المنت ــو رئیس مجلس ادارة والعض ــا، فه ــون عام ــد ثاث ــاور تمت المح
الریف  تنمیة  الســابق لشركة  المنتدب  االدارة والعضو  الغذائيــة ورئیس مجلس  للصناعــات 
إلستصاح  القومــي  المشــروع  تنفیذ  بهــا  المنوط  الُمطــور  شركة  وهــى  الجدید  المصري 
وتنمیة مليــون ونصــف المليــون فدان، ورئيــس مجلــس االدارة والعضــو المنتــدب الســابق 
ــوج  ــركة كيلل ــام لش ــر الع ــر مص ــة ومدي ــة المصري ــدة بالبورص ــر المقي ــكو مص ــركة بس لش
العالميــة مســئوال عــن مهمــة التغييــر وعولمــة العمليــات االداريــة واالنتاجيــة للتوافــق مــع 

ــة. ــة العالمي ــة الصناعي ــدث األنظم اح

ســاهم كمستشــار لرئيــس الهيئــة العامــة لاســتثمار )وزيــر االســتثمار( للمشــروعات القوميــة 
الكبــرى، وســاهم كممثــا رســميا لمصــر ومتحدثــا عــن المشــروعات الكبــرى واالســتثمار فــي 

بعثــات رســمية ومفاوضــات رفيعــة المســتوى، فــي اوروبــا وامريــكا واســيا والخليــج.

ــي  ــاد االوروب ــدى االتح ــي ل ــر دول ــدا ومحاض ــا معتم ــاريا دولي ــاد كاستش ــور الصي ــل الدكت عم
وعــدد مــن المنظمــات الدوليــة )مثــل الجامعــة العربيــة، األمــم المتحــدة، وغيرهــا( فــي 
ــارية  ــا استش ــذ مهام ــد نف ــة.  وق ــة المتكامل ــكار والتنمي ــة واالبت ــتثمار والصناع ــاالت االس مج
طويلــة االجــل وقصيــرة االجــل فــي العديــد مــن دول المنطقــة، وأشــرف علــى اعــداد دراســات 

ــطية. ــدول المتوس ــن ال ــدد م ــي ع ــة ف اقليمي

لــه خبــرة علميــة واكاديميــة متنوعــة فهــو حاصــل علــى شــهادات البكالوريــوس فــي 
ــال  ــي إدارة األعم ــتير ف ــرة(، والماجس ــة القاه ــاالت- جامع ــم االتص ــاء قس ــة الكهرب هندس
الدوليــة )الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة(، ودكتــوراه التســويق فــي مجــال نقــل المعرفــة مــن 
االســتثمار األجنبــي إلــى مصــر )جامعــة ســتراثكايد، بريطانيــا(. وأكاديميــا هــو أســتاذ )م( ادارة 

ــا. ــه العديــد مــن االبحــاث المنشــورة دولي مشــروعات وتســويق دولــي، ول

تتضمــن أنشــطة ومســئوليات الدكتــور الصيــاد الحاليــة والســابقة عضويــة مجلــس إدارة 
ــى،  ــاري االول ــل العق ــر للتموي ــركة التعمي ــرة، ش ــق الح ــتثمار والمناط ــة لاس ــة العام - الهيئ
شــركة اســتثمار مصــر للتنميــة، شــركة كايــرو للتأجيــر التمويلــي، وغيرهــا وهــو كذلــك عضــو 
مجلــس ريــادة االعمــال واالبتــكار بالمجلــس المصــري التنافســي، عضــو مجلــس إدارة نــادي 
يخــت القاهــرة ســابقًا )دورتــان(، واالميــن العــام الســابق لمؤسســة »األمــة المصريــة« االهليــة، 
وعضــو نقابــة المهندســين المصريــة، والجمعيــة المصريــة للجــودة، وجمعيــة المهندســين 
المصريــة، وغرفــة الصناعــات الهندســية، وغرفــة الصناعــات الغذائيــة، والغرفــة االلمانيــة 

ــة. ــة االمريكي ــة، والغرف العربي
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انضــم إلــى عضويــة مجلــس إدارة البنــك اعتبــاًرا مــن 1 / 1 / 2019، محمــد الحديــدي 
حاصــل علــى بكالوريــوس تجــارة محاســبة جامعــة القاهــرة 1981 - بتقديــر جيــد جــًدا، 
وكــذا دبلــوم الدراســات العليــا إدارة البنــوك جامعــة حلــوان  1992، ودبلــوم الدراســات 
العليــا إدارة المؤسســات الماليــة جامعــة القاهــرة  1997، أيضــا حاصــل علــى شــهادة 
عضــو مجلــس إدارة معتمــد مــن الجمعيــة الدوليــة لمديــري الشــركات بالتعــاون مــع 

مركــز المديريــن المصــري - وزارة االســتثمار. 

يعمــل بالجهــاز المصرفــي بمصــر والخليــج منــذ أكثــر مــن 38 عاًمــا، عمــل خالهــا في 
ــل ورأس  ــث عم ــي، حي ــل المصرف ــاالت العم ــة مج ــي كاف ــف ف ــن الوظائ ــد م العدي
ــة،  ــة الداخلي ــان، الرقاب ــي االئتم ــة وه ــات البنكي ــات والمجموع ــن القطاع ــد م العدي
الفــروع، الخزانــة، االســتثمار، متابعــة االئتمــان، الماليــة، العمليــات المصرفيــة، االداريــة، 
نظــم وتكنولوجيــا المعلومــات، ويشــغل حالًيــا وظيفــة رئيــس مجموعــة العمليــات 

بالبنــك. 

كمــا عمــل ســيادته لمــدة 18 عاًمــا بعضويــة مجالــس إدارات الشــركات كعضــو 
ــة  ــة متنوع ــك لمجموع ــس إدارة وذل ــس مجل ــدب ورئي ــو منت ــا كعض ــس وأيًض مجل
مــن الشــركات العاملــة فــي مجــاالت إدارة الصناديــق واالســتثمارات الماليــة، تصديــر 

ــي. ــاج الحيوان ــة واالنت ــياحة، الزراع ــة، الس ــات الطبي ــة والمهم األدوي

مجلس
اإلدارة

مجلس اإلدارة التقرير السنوي  2019 - 2020

رئيس مجموعة العمليات المصرفية واإلدارية
عضو تنفيذي - البنك المصري لتنمية الصادرات

محمد الحديدي
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ــو الســعود إلــى البنــك المصــري لتنميــة الصــادرات بمنصــب رئيــس  أنضــم محمــد أب
مجموعــة المخاطــر الشــاملة منــذ ســبتمبر 2017 وتــم تعيينــه كعضــو مجلــس إدارة 

تنفيــذي فــي ينايــر 2019. 

وجديــرا بالذكــر أن محمــد أبــو الســعود لديــه خبــرة مصرفيــة جــاوزت 23 عامــا فــي 
مختلــف المجــاالت شــغل خالهــا العديــد مــن المناصــب اإلداريــة والتنفيذيــة وعلــى 

مســتوى إدارة االئتمــان وإدارة المخاطــر. 

شــغل ســابًقا رئيــس قطــاع المخاطــر ببنــك المصــرف المتحــد قبــل انضمامــه للبنــك 
ــة  ــة االدارات التابع ــادة هيكل ــر وإع ــة تطوي ــى عملي ــادرات وتول ــة الص ــري لتنمي المص
لقطــاع المخاطــر ومتابعــة ومراقبــة جــودة المحفظــة االئتمانيــة؛ وقبــل انضمامــه 
لبنــك المصــرف المتحــد عمــل كمديــر مخاطــر االئتمــان ببنــك االتحــاد الوطنــي خــال 
عــام 2008؛ كمــا تــم تعيينــه بلجــان االئتمــان بالبنــك، وقــد عمــل محمــد أبــو الســعود 
ــس  ــا رئي ــرافية متضمًن ــب اإلش ــن المناص ــد م ــي العدي ــا ف ــدة 11 عاًم ــر لم ــك مص ببن
مجموعــة بــإدارة مخاطــر ائتمــان الشــركات ومديــر فــرع بأحــد الفــروع الرئيســية 
بالبنــك؛ كمــا ســاهم فــي إعــادة هيكلــة وتطويــر قطــاع مخاطــر االئتمــان بالبنــك. 

ــة  ــن جامع ــال م ــارة وإدارة األعم ــوس تج ــى بكالوري ــل عل ــعود حاص ــو الس ــد أب محم
العليــا(  والدراســات  الشــهادات  مــن  العديــد  علــى  حصــل  وقــد  شــمس  عيــن 
ماجيســتير اداره األعمــال بالتعــاون مــع University Westbrook بالواليــات المتحــدة 
األمريكيــة / دبلومــة السياســة واالقتصــاد / دبلومــة الدراســات المصرفيــة ) وقــد 
تلقــى مجموعــة مــن الــدورات التدريبيــة المكثفــة فــي كل مــن نيويــورك - ألمانيــا- 

ــدا. هولن

مجلس
اإلدارة

مجلس اإلدارة التقرير السنوي  2019 - 2020

رئيس مجموعة المخاطر الشاملة 
عضو تنفيذي - البنك المصري لتنمية الصادرات

محمد أبو السعود

مجلس
اإلدارة

ــراف  ــي االش ــب دوره ف ــى جان ــس إل ــوم المجل ــة، يق ــد الحوكم ــع قواع ــاقا م اتس
علــى إدارة أعمــال البنــك بوجــه عــام، بوضــع القواعــد والسياســات الالزمة إلرســاء 

مبــادئ الحوكمــة الفعالــة وذلــك مــن خــالل وضــع سياســات خاصــة بــكل مــن:

-  تجنب التعارض في المصالح.

-  اإلفصاح والشفافية.

- سياسة الحوكمة. 

-  ميثاق العمل وقواعد السلوك األخاقي.

- اإلبــاغ عــن الممارســات غيــر المشــروعة وغيــر األخاقيــة وحمايــة المبلــغ وذلــك بهــدف إقامــة التــوازن بيــن االلتــزام 
بالمســئولية تجــاه المســاهمين وحمايــة مصالــح المودعيــن وأخــذ مصلحــة أصحــاب المصالــح األخــرى فــي االعتبــار.

- سياسة امن المعلومات .

- سياسة حماية حقوق العماء .

هــذا باإلضافــة إلــى وضــع السياســة العامــة لنشــاط البنــك، إعــداد  القوائــم الماليــة ، إعــداد تقريــر مجلــس اإلدارة عــن 
نشــاط البنــك واقتــراح الموازنــة التخطيطيــة وكذلــك إعــداد الهيــكل التنظيمــي للبنــك ووضــع اللوائــح الخاصــة بنظــام 
العامليــن وتحديــد المرتبــات والحوافــز والمكافــآت والمزايــا ووضــع اللوائــح والقــرارات الخاصــة بعمليات البنك والشــئون 

الماليــة والفنيــة وبرامــج العمــل ومتابعــة تقاريــر نشــاط البنــك بصفــة دوريــة.

ــابات  ــة حس ــام بمراجع ــا للقي ــه ضروري ــا يرون ــابات م ــي الحس ــرف مراقب ــت تص ــع تح ــا بوض ــي أيض ــس اإلدارة معن مجل
ــر بيانــات وخافــه، وكذلــك إعــداد وعــرض القوائــم الماليــة للبنــك بصفــة دوريــة، والتأكــد مــن  البنــك مــن أوراق ودفات

ــارية. ــة الس ــط الرقابي ــح والضواب ــن واللوائ ــة بالقواني ــك المختلف ــطة البن ــزام أنش الت

عدد الجلسات التي تم انعقادها خالل العام المالي 2019 / 2020 هو12 جلسة.

مجلس اإلدارة التقرير السنوي  2019 - 2020
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لجان مجلس
اإلدارة

- لجنة المراجعة :

تقــوم اللجنــة بمتابعــة أعمــال قطــاع المراجعــة الداخليــة بالبنــك، مراجعــة ومناقشــة التقاريــر الدوريــة ومنهــا القوائــم 
الماليــة للبنــك وتقاريــر مراقبــي الحســابات واالتصــال المباشــر بيــن مراقبي الحســابات ولجنــة المراجعــة، وتقاريــر االلتزام 

المصرفــي والتقاريــر الخاصــة بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهاب.

تم انعقاد 15 جلسة خالل العام المالي 2019 / 2020

- لجنة المخاطر :

االلتــزام باالســتراتيجيات  بالبنــك وكــذا مراجعــة ومتابعــة مــدى  ادارة المخاطــر  اللجنــة بمتابعــة وظائــف  تقــوم 
المخاطــر. ادارة  بمجموعــة  الخاصــة  والسياســات 

تم انعقاد 15 جلسة خالل العام المالي 2019 / 2020

- اللجنة التنفيذية :

تقــوم بدراســة واتخــاذ القــرارات بشــأن التمويــل والتســهيات اإلئتمانيــة وممارســة الصاحيــات اإلئتمانيــة المخولــة لهــا 
مــن مجلــس اإلدارة والــواردة بجــدول صاحيــات منــح اإلئتمــان المنصــوص عليهــا بالسياســة اإلئتمانيــة وكــذا الموافقــة 

علــى تصعيــد او تخفيــض درجــة الجــدارة اإلئتمانيــة بنــاء علــى توصيــة ترفــع إليهــا مــن قطــاع المخاطــر.

تم انعقاد 40 جلسة خالل العام المالي 2019 / 2020 

- لجنة الحوكمة والترشيحات :

تقــوم بالتقييــم الــدوري لنظــام الحوكمــة بالبنــك، مراجعــة التقريــر الســنوي للبنــك فيمــا يخــص بنــود اإلفصــاح وغيرهــا 
ــام  ــى نظ ــري عل ــزي المص ــك المرك ــش البن ــات تفتي ــة ماحظ ــى دراس ــة إل ــة، باإلضاف ــص الحوكم ــي تخ ــود الت ــن البن م

الحوكمــة بالبنــك.

تم انعقاد12 جلسة خالل العام المالي 2019 / 2020 

- لجنة المرتبات والمكافئات :

ــس  ــة ألس ــة الدوري ــك بالمراجع ــام البن ــن قي ــد م ــات والتأك ــات والمكافئ ــة بالمرتب ــات الخاص ــة السياس ــوم بمراجع تق
ــن. ــم اداء العاملي تقيي

تم انعقاد 6 جلسات خالل العام المالي 2019 / 2020

- لجنة االستراتيجيات :

وضع اإلستراتيجية الخاصة بالبنك ومتابعة تنفيذها مع لجان المجلس والقطاعات واإلدارات المختلفة بالبنك.

تم انعقاد 4 جلسات خالل العام المالي 2019 / 2020

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية في
جلسة 2019/07/10 وجلسة 2019/09/29

والجمعية العامة غير العادية جلسة 2020/01/27
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الهيكل
في 30 يونيو 2020اإلداري 

حوكمة المعلومات

البنية التحتية
وأمن المعلومات

ا�دارة الفنية
لتكنولوجيا المعلومات

الخدمات
المصرفية الرقمية

وحدة إنشاء البرامج

رئيس تكنولوچيا
المعلومات

رئيس الشئون ا�دارية

ا�من والسالمة المهنية

رئيس مجموعة
تكنولوجيا المعلومات

 رئيس ا�مانة العامة
لمجلس ا�دارة رئيس الموارد البشرية

رئيس الحوكمة
وا�لتزام والمعايير الدولية

رئيس مجموعة المراجعة
الداخلية

رئيس ا�تصال المؤسسي

الرقابة الداخلية

رئيس الشئون القانونية

لجنة المخاطر اللجنة التنفيذية
العليا ل�ئتمان

رئيس مجلس ا�دارة
التنفيذي

اللجنة التنفيذية
 الداخلية

لجنة المراجعة لجنة الحوكمة
والترشيحات

لجنة المكافأت
والحوافز

رئيس مجموعة
العمليات التشغيلية

رئيس العمليات
المصرفية

رئيس السياسات
ونظم العمل

رئيس
ا�ستعالمات

رئيس المخاطر التشغيلية
ومخاطر ا�حتيال
ومخاطر السوق

رئيس متابعة
ا�ئتمان وا�ستثمار

رئيس معالجة الديون
الغير منتظمة و إدارة

ا�صول

رئيس
مخاطر التجزئة

رئيس
مخاطر ا�ئتمان

رئيس مجموعة
المخاطر الشاملة

ا�عمال المصرفية
الرقمية

رئيس شبكة
الفروع

رئيس مجموعة الخدمات
المصرفية لªفراد

نائب رئيس مجلس ا�دارة

مجلس ا�دارة

المنتجات المصرفية

رئيس مبيعات
التجزئة المصرفية

تميز ا�عمال

خدمة كبار
العمالء

رئيس مجموعة
التمويل المصرفي

رئيس تمويل الشركات
والقروض المشتركة

رئيس الصناعات الصغيرة
والمتناهية الصغر

رئيس الشركات
المتوسطة

رئيس مجموعة
الخزانة و ا�ستثمار

رئيس ا�ستثمار

رئيس الخزانة

رئيس مجوعة الخدمات
المصرفية الدولية

رئيس المؤسسات
المالية

رئيس المدفوعات
والنقد

رئيس تمويل التجارة
الخارجية و ترويج الصادرات

لجنة ا�ستراتيچيات

الرقابة المالية

النفقات وشئون
المساهمين

رئيس الرقابة
علي الحسابات

التخطيط والتحليل
المالي

رئيس المجموعة
المالية

رئيس التخطيط ا�ستراتيجي
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الظروف
االقتصادية

اإلقتصاد العالمي

نظرة عامة عن االقتصاد العالمي  

ض لــه منــذ ســنوات "الكســاد الكبيــر"، فنتيجــة جائحــة كورونــا،  يمــر االقتصــاد العالمــي هــذا العــام بأســوأ ركــود َتعــرَّ
مــن المتوقــع أن يشــهد االقتصــاد العالمــي انكماشــا حــادا بواقــع 4.9% لاقتصــاد العالمــي و8% للــدول ذات االقتصــاد 
المتقــدم و3% لألســواق الناشــئة واالقتصــادات الناميــة فــي عــام 2020 وذلــك وفقــا لصنــدوق النقــد الدولــي. ومــن 
ــة  ــة المالي ــي األزم ــدث ف ــا ح ــر مم ــوأ بكثي ــو أس ــي 5.4%، وه ــع ال ــام 2021 ويرتف ــي ع ــاد ف ــى االقتص ــع ان يتعاف المتوق
العالميــة فــي 2008- 2009. وفــي أحــد الســيناريوهات األساســية، الــذي يفتــرض انحســار الجائحــة فــي النصــف الثانــي مــن 
عــام 2020 وإمكانيــة تخفيــف جهــود االحتــواء بالتدريــج، حيــث أنــه مــن المتوقــع أن ينمــو االقتصــاد العالمــي بمعــدل 

5.4% فــي 2021 مــع عــودة النشــاط االقتصــادي إلــى طبيعتــه، بمســاعدة الدعــم المقــدم مــن السياســات.

ــز  ــهيات للتحفي ــر تس ــة توفي ــرة الماضي ــي الفت ــرى ف ــة الكب ــوك المركزي ــا البن ــي اتخذته ــة الت ــراءات المهم ــن اإلج وم
النقــدي وإتاحــة الســيولة مــن أجــل تخفيــف الضغــط النظامــي. وقــد دعمــت هــذه اإلجــراءات الثقــة وســاهمت فــي 
الحــد مــن حجــم الصدمــة، ممــا هيــأ لاقتصــاد وضعــا أفضــل يؤهلــه للتعافــي. ويمكــن أن يكــون لإلجــراءات المتزامنــة 
تأثيــر معــزز علــى االقتصــادات المنفــردة، كمــا أنهــا ستســاعد علــى إتاحــة المجــال أمــام اقتصــادات األســواق الصاعــدة 

واالقتصــادات الناميــة الســتخدام السياســة النقديــة فــي االســتجابة لألوضــاع الدوريــة المحليــة. 

المصدر: صندوق النقد الدولي  - يونيو 2020

الظروف االقتصادية التقرير السنوي  2019 - 2020

معدل النمو الفعلي والمتوقع لالقتصاد العالمي

االقتصاد المتقدم االقتصاد العالمياالسواق الناشئة االقتصادات النامية

2021 2020 20192021 2020 2019 2021 2020 2019

٪-8.0

٪1.7

٪4.8

 ٪-4.9

٪2.9
٪5.4 

٪-3.0

٪3.7
٪5.9

االقتصاد المحلي

نظرة عامة عن االقتصاد المحلى  

شــرعت الحكومــة المصريــة فــي تنفيــذ برنامــج اإلصــاح االقتصــادي وتعهــدت باتخــاذ حزمــة مــن اإلجــراءات والتدابيــر 
للوصــول الــي اقتصــاد مــرن واكثــر اســتقرارا، وفــي هــذا الســياق نجحــت مصــر فــي خلــق بيئــة مواتيــة للنمــو الشــامل 
والتنميــة المســتدامة، حيــث تســتقر األساســيات االقتصاديــة مــع تخفيــض العجــز المالــي، وخفــض معــدل التضخــم 
وزيــادة النمــو ومعــدل اإلنتــاج، جنبــا إلــى جنــب، لتعزيــز العملــة المحليــة، وذلــك لدعــم الثقــة المحليــة والدوليــة لجــذب 
المســتثمرين فــي ظــل تداعيــات فيــروس كورونــا المســتجد مــن القــاء الضــوء نحــو أولويــات االنفــاق العــام مــع االخــذ 

فــي االعتبــار بتعزيــز المخصصــات الماليــة الخاصــة بالتعليــم والصحــة الــي جانــب التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.

اضافــة الــي ذلــك تــم تخصيــص 100 مليــار جنيــه مصــري لتمويــل خطــة الدولــة الشــاملة وذلــك لمســاندة الفئــات األكثــر 
تضــرًرا وعــاوة علــي ذلــك تقــوم الدولــة المصريــة بجهــود تحفيزيــة لدعــم الصناعــات والمشــروعات اإلنتاجيــة وهــي 

الحزمــة األكبــر فــي تاريــخ الموازنــات.

نجحــت مصــر فــي تضييــق عجــز الموازنــة الحكوميــة إلــى 8.1% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي للبــاد فــي الســنة الماليــة 
2019/2018، مقارنــة بـــ 9.7% فــي الســنة الماليــة 2018/2017 و10.9% فــي الســنة الماليــة 2016/2015. كمــا تهــدف مصــر إلــى تحقيــق 
المزيــد مــن التقــدم فــي خفــض عجــز الميزانيــة اإلجماليــة إلــى 7.2% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي الســنة الماليــة 

2020/2019. كمــا حققــت مصــر فائضــا فــي الميزانيــة األوليــة ألول مــرة منــذ 15 عــام.

المصدر: التقرير المالي الشهري لوزارة المالية  

الظروف االقتصادية التقرير السنوي  2019 - 2020

إجمالي عجز الموازنة نسبة من الناتج المحلي ا�جمالي
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الناتج المحلي

ــام 2019  ــن ع ــي م ــف الثان ــع والنص ــع الراب ــال الرب ــي خ ــي الحقيق ــى اإلجمال ــج المحل ــو النات ــدل نم ــتقرار مع ــتمر اس اس
ليســجل 5.6%، وهــو ذات المعــدل المســجل خــال العــام المالــي 2020/2019، وأعلــى معــدل منــذ العــام المالــي 2008/2007 
وســجل معــدل البطالــة 8% خــال الربــع الرابــع مــن عــام 2019 مقارنــة ب 7.8% و7.5% خــال الربعيــن الثالــث والثانــي من ذات 
العــام علــى الترتيــب، بينمــا ســجلت مصــر نمــو للناتــج المحلــي اإلجمالــي بنســبة 5% فــي الربــع األول مــن عــام 2020 وكان 
مــن المتوقــع ان يصــل الــي 5.9% ولكــن نســبة االنخفــاض كانــت بســبب تداعيــات فيــروس كورونــا المســتجد وبالرغــم 

مــن ذلــك نجحــت سياســات اإلصــاح فــي تحقيــق تحســن ملحــوظ فــي معــدالت النمــو االقتصــادي.
ــًا   ــو 2020 مدفوع ــي ماي ــن 4.7 % ف ــو 2020 م ــي يوني ــى 5٬6 % ف ــر إل ــي الحض ــام ف ــم الع ــنوي للتضخ ــدل الس ــع المع ارتف
بالتأثيــر الســلبي لفتــرة األســاس بالرغــم مــن االرتفــاع الشــهري المحــدود فــي المســتوى العــام لألســعار فــي يونيــو 2020  
حيــث ســجل التضخــم العــام معــدال شــهريًا موجبــا بلــغ 0.1 % فــي يونيــو 2020 مقابــل معــدال ســالب بلــغ 0.8 % فــي يونيــو 
ــداًل  ــي مع ــم األساس ــجل التضخ ــية، س ــة االساس ــلع الغذائي ــعار الس ــاض أس ــبب انخف ــبق وبس ــا س ــوء م ــي ض 2019 وف
ــدل  ــض المع ــي انخف ــو 2019 . وبالتال ــي يوني ــغ 0.3 % ف ــا بل ــداًل موجب ــل مع ــو 2020 ، مقاب ــي يوني ــغ 0.3 % ف ــالبًا بل ــهريًا س ش
الســنوي للتضخــم األساســي الــى 0.1 % فــي يونيــو 2020 مــن  1.5 % فــي مايــو 2020 ، وهــو أدنــى معــدل مســجل لــه تاريخيــًا .

الظروف االقتصادية التقرير السنوي  2019 - 2020

المصدر: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مارس 2020
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معدل التضخم

الظروف االقتصادية التقرير السنوي  2019 - 2020

المصدر: البنك المركزي المصري - التحليل الشهري عن يونيو 2020

معدل التضخم العام  - الجهاز المركزي للتعبئة العامة وا�حصاء

معدل التضخم العام - الجهاز المركزي للتعبئة العامة وا�حصاء 
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أسعار الفائدة

ــك  ــو 2020 وذل ــخ 25 يوني ــا بتاري ــي اجتماعيه ــر ف ــد دون تغيي ــعار العائ ــى أس ــاء عل ــة اإلبق ــات النقدي ــة السياس ــررت لجن ق
بعــد أن تحركــت بشــكل اســتباقي واســتثنائي فــي اجتماعهــا الطــارئ يــوم االثنيــن الموافــق 16 مــارس 2020 لتخفــض 
أســعار العائــد بواقــع 300 نقطــة أســاس فــي ضــوء التطــورات واألوضــاع العالميــة الراهنــة المتعلقــة بتفشــي جائحــة 

ــا المســتجد.  فيــروس كورون

وتوفــر هــذه القــرارات الدعــم المناســب للنشــاط االقتصــادي بكافة قطاعاتــه، اخذا فــي االعتبــار التوقعات المســتقبلية 
للتضخــم واتســاقها مــع تحقيــق معــدل التضخــم المســتهدف والبالــغ 9% )+3%( خــال الربــع الرابع من عــام 2020.

الظروف االقتصادية التقرير السنوي  2019 - 2020

المصدر: البنك المركزي المصري 
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استراتيجية األعمال التقرير السنوي  2019 - 2020

استراتيجية
األعمال

قطاع المؤسسات المالية 
ــال  ــاة االتص ــاع قن ــر القط ــة ويعتب ــة الدولي ــة المصرفي ــم اركان المجموع ــد أه ــة أح ــات المالي ــاع المؤسس ــل قط يمث

ــادرات. ــة الص ــري لتنمي ــك المص ــع البن ــل م ــي تعم ــة الت ــة والدولي ــة المحلي ــات المالي ــع المؤسس ــية م الرئيس

تتركــز األهــداف الرئيســية للقطــاع فــي بنــاء وتدعيــم وتوســيع شــبكة المراســلين فــي جميــع أنحــاء العالــم، كذلــك 
منــح حــدود ائتمانيــة لبعــض الــدول األفريقيــة المســتهدفة بمــا يســاعد المصدريــن علــى اختــراق أســواقها الواعــدة 
فــي ضــوء خطــة واســتراتيجية الدولــة فــي هــذا الصــدد والعمــل علــى جلــب مــوارد العمــات األجنبيــة لفتــرات زمنيــة 

مختلفــة وبأســعار تنافســية لخدمــة عمــاء البنــك.

يوفــر القطــاع مجموعــة مــن المنتجــات والخدمــات بمــا فــي ذلــك التمويــل التجــاري، المشــاركة فــي المخاطــر الممولــة 
ــاهم  ــا تس ــة بم ــول المصمم ــتركة، الحل ــروض المش ــل، الق ــة والتموي ــروض الثنائي ــات الق ــام بترتيب ــة، القي ــر الممول وغي
بشــكل مباشــر فــي زيــادة األربــاح التشــغيلية للبنــك وكذلــك تنويــع المخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا البنــك، باإلضافــة 

إلــى تســهيل وتيســير المعامــات والمتطلبــات الخاصــة بعمــاء مصرفنــا. ويتميــز القطــاع باألنــى:

- شبكة متنوعة تضم أكثر من 120 بنك مراسل
- عاقات قوية مع المؤسسات المالية الدولية 

- سجل حافل في تقديم خدمات االئتمان والتمويل التجاري المصمم خصيصا للعماء.
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تمويل الشركات والقروض المشتركة

ارتبطــت اســتراتيجية قطــاع تمويــل الشــركات والقــروض المشــتركة للعــام المالــي 2019 / 2020 باســتراتيجية البنــك 
ــة  ــور تنمي ــوص مح ــه الخص ــي وج ــية وعل ــت األساس ــا الس ــن محاوره ــزأ م ــزء ال يتج ــس 2017/ 2022 كج ــوام الخم لألع
االعمــال )والــذي يتضمــن  هــدف مضاعفــة المحفظــة االئتمانيــة( ومحــور تنميــة الصــادرات ودعــم المصدرييــن 
ــم أو  ــويقية له ــة والتس ــارية المالي ــات االستش ــم الخدم ــل أو تقدي ــن تموي ــة م ــائل المتاح ــة الوس ــاندتهم بكاف ومس
دعــم تواجدهــم باألســواق الخارجيــة وعلــي وجــه الخصــوص أســواق افريقيــا، مدعومــة بالبروتوكــوالت / االتفاقيــات 

ــي. ــام المال ــال الع ــا خ ــم ابرامه ــي ت ــات الت والمنتج

وقد انعكس هذا باإليجاب على المحفظة االئتمانية للقطاع وفقا لما يلي:

)وذلــك علــى الرغــم مــن تأثيــر جائحــة كورونــا التــي يمــر بهــا العالــم حاليــا بشــكل عــام وتمــر بهــا البــاد بشــكل خــاص 
مــن الناحيــة االقتصاديــة )والتــي أثــرت بالتأكيــد علــى معــدالت النمــو الطبيعيــة فــي كافــة المجــاالت بدايــة مــن الربــع 

األخيــر مــن العــام المالــي الحالــي(.

1( إجمالي المحفظة ) االستخدامات المباشرة / غير المباشرة / العماء الجدد(:

- بلغــت نســبة النمــو فــي إجمالــي االســتخدامات المباشــرة للعمــاء بنهايــة العــام المالــي 2019 / 2020 حوالــي18.2% عــن 
المحقــق فــي 2019/6/30 حيــث ارتفــع رصيــد االســتخدام المباشــر للمحفظــة االئتمانيــة للقطــاع بحوالــي 4.1 مليــار جنيــه 

مصــري عــن الرصيــد فــي 2019/6/30.

- ارتفــع رصيــد االســتخدامات الغيــر مباشــرة إقفــال 2020/6/30 عــن إقفــال العــام المالــي 2019/2018 بحوالــي مليــار جنيــه 
مصــري. 

- بلغت نسبة صافي النمو في عدد العماء الجدد خال العام المالي 2020/2019 حوالي 11 %. 
 

- عــزز القطــاع خــال العــام المالــي المنتهــي فــي 2020/6/30 تعاماتــه مــع كبــار العمــاء فــي القطاعــات االقتصاديــة 
ــؤالء  ــن ه ــم وم ــام أعماله ــي أرق ــبة إلجمال ــري بالنس ــاط التصدي ــم النش ــي حج ــن ف ــاء رائدي ــن عم ــة متضم المختلف

العمــاء:
شــركة لوتــس تكــس، مجموعــة النســاجون الشــرقيون، شــركة بتروجيــت، مجموعــة نوفارتــس لألدويــة، مصنــع 
االلكترونيــات التابــع للهيئــة العربيــة للتصنيــع، شــركة الجمهوريــة لألدويــة، شــركة الســويس للصلــب، مجموعــة 

ســامكريت. 

2( القروض المشتركة:

بلغــت حصــة مصرفنــا فــي 2020/6/30 حوالــي 5 مليــار جنيــه مصــري، وتتركــز النســبة األكبــر منهــا فــي تمويــل القطــاع 
الصناعــي. 

والقــروض  الشــركات  تمويــل  قطــاع  اســتراتيجية  فــإن  ســبق  مــا  علــى  وبنــاُء 
االتــي: الــى  تهــدف  المشــتركة 

- االستمرار في تنفيذ استراتيجية مصرفنا التي ُتولي أهمية خاصة لتدعيم النشاط التصديري . 

- النمــو فــي محفظــة اإلقــراض وذلــك عــن طريــق االســتخدام األمثــل للحــدود االئتمانيــة الممنوحــة لعمــاء مصرفنــا 
باإلضافــة الــى التوســع فــي منــح العمــاء الجــدد مــع التركيــز علــى العمــاء المصدريــن.
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تمويل المشروعات والصناعات المتوسطة

تعتبــر الصناعــات المتوســطة والصغيــرة شــريان الحيــاة للصناعــات الكبــرى فهــي تغذيهــا بالخامــات ومقومــات االنتــاج 
وبمــا يضمــن لهــا اســتمرارية وانتظــام العمليــة االنتاجيــة.

كمــا أنهــا تســاعد علــى تخفيــف العــبء علــى الصناعــات الكبــرى فــي توفيــر العمــات االجنبيــة الازمــة لتوفيــر خامــات 
االنتــاج مــن خــال شــراؤها محليــًا حيــث ان الشــركات الكبــرى يعمــل معهــا او مكمــل لهــا مــا يقــرب مــن 20 شــركة مــن 

شــركات الصناعــات المتوســطة والصغيــرة المغذيــة لهــا.

وإيمانــا مــن البنــك بأهميــة شــركات الصناعــات المتوســطة والصغيــرة وأثرهــا المباشــر علــى تنميــة االقتصــاد المصــري 
ــك  ــل بذل ــاع لتكم ــذا القط ــوض به ــة للنه ــك خط ــتراتيجية البن ــدت اس ــد اعتم ــل فق ــرص العم ــن ف ــد م ــق المزي وخل

ــاع.  ــذا القط ــل ه ــوك لتموي ــرى للبن ــزي المص ــك المرك ــا البن ــي يقدمه ــز الت ــة والحواف ــات الدول ــة وتوجه سياس

فقــد كان البنــك الريــادة بيــن البنــوك فــي االهتمــام بالمشــروعات المتوســطة والصغيــرة حيــث حــرص مصرفنــا علــى 
االضطــاع بــدوره فــي مســاندة ذلــك القطــاع حيــث بــادر فــي عــام 2005 بتوقيــع اتفاقيــة تعــاون فنــي مــع مؤسســة 
التمويــل الدوليــة )IFC( التابعــة للبنــك الدولــي وذلــك لتقديــم المعونــة الفنيــة فــي مجــال وضــع النظــم والسياســات 
وادوات تقييــم المخاطــر واالســاليب الفنيــة الحديثــة لكيفيــة منــح وادارة االئتمــان الخــاص بالمشــروعات المتوســطة 

والصغيــرة وتدريــب العامليــن فــي هــذا الشــأن.

كمــا قــام مصرفنــا بتوفيــر برامــج تمويليــة ميســرة ذات األســعار المنخفضــة لعمــاء هــذا القطــاع حيــث يقــدم البنــك 
قــروض مدعمــة فــي مجــاالت البيئــة والحاصــات الزراعيــة والثــروة الداجنــة والســمكية.

هذا وإلى جانب الدعم المالي يقوم البنك بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة فنيا.

كمــا يقــوم البنــك بإمــداد العمــاء مــن أصحــاب المشــروعات المتوســطة والصغيــرة بمجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات 
والمنتجــات المصرفيــة ســواء تمويــل متوســط االجــل لعمليــات االحــال والتجديــد للمعــدات واآلالت أو تمويــل قصيــر 
األجــل لتمويــل رأس المــال العامــل فــي مختلــف مراحــل العمليــة االنتاجيــة باإلضافــة الــي الخدمــات المصرفيــة األخرى.  

ــي  ــري ف ــه مص ــون جني ــرة 5186 ملي ــطة والصغي ــروعات المتوس ــك للمش ــن البن ــاح م ــل المت ــم التموي ــغ حج ــذا ويبل ه
2020/6/30 مــوزع علــى عــدة قطاعــات اقتصاديــة ) صناعــي - زراعــي - تجــارى- خدمــي ( وذلــك علــى الرغــم مــن 

المتغيــرات االقتصاديــة والسياســية خــال الفتــرة الســابقة. 

كمــا يقــوم البنــك بتمويــل الجمعيــات والمؤسســات التــي تقــوم بتقديــم القــروض متناهيــه الصغــر ألصحــاب 
ــر  ــر وتوفي ــي الصغ ــل متناه ــم التموي ــق تقدي ــن طري ــر ع ــة الفق ــرض مكافح ــك بغ ــر وذل ــة الصغ ــروعات متناهي المش

الخدمــات الماليــة للمشــروعات متناهيــة الصغــر بمــا يدعــم التنميــة االجتماعيــة بمفهومهــا الشــامل.

وذلــك ايمانــا مــن مصرفنــا وتكامــا مــع سياســة الدولــة الحاليــة للمشــروعات المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــه الصغــر 
وهــذا مــا دعــي مصرفنــا وقطاعــات التمويــل للصناعــات المتوســطة والصغيــرة بــان تقــوم بدورهــا بتقديــم والتنســيق 

لتفعيــل دور البنــك المجتمعــي.

علــى  والصغيــرة  المتوســطة  الصناعــات  محفظــة  توزيــع  نســب  يلــي  وفيمــا 
المختلفــة: االقتصاديــة  القطاعــات 

التقسيم القطاعي
للمحفظة في 30 / 6 / 2020 

زراعي

٪21

صناعي

٪48

٪23
٪8

خدمي

تجارى
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تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر 

تعتبــر الصناعــات الصغيــرة شــريان الحيــاة للصناعــات الكبــرى فهــي تغذيهــا بالخامــات ومقومــات االنتــاج وبمــا يضمــن 
ــي  ــرى ف ــات الكب ــى الصناع ــبء عل ــف الع ــى تخفي ــاعد عل ــا تس ــا أنه ــة، كم ــة االنتاجي ــام العملي ــتمرارية وانتظ ــا اس له
توفيــر العمــات االجنبيــة الازمــة لتوفيــر خامــات االنتــاج مــن خــال شــراؤها محليــًا حيــث ان الشــركات الكبــرى يعمــل 

معهــا او مكمــل لهــا العديــد مــن الشــركات الصناعيــة المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــه الصغــر المغذيــة لهــا.

وإيمانــا مــن البنــك بأهميــة شــركات الصناعــات المتوســطة والصغيــرة وأثرهــا المباشــر علــى تنميــة االقتصــاد المصــري 
ــك  ــل بذل ــاع لتكم ــذا القط ــوض به ــة للنه ــك خط ــتراتيجية البن ــدت اس ــد اعتم ــل فق ــرص العم ــن ف ــد م ــق المزي وخل

ــاع.  ــذا القط ــل ه ــوك لتموي ــرى للبن ــزي المص ــك المرك ــا البن ــي يقدمه ــز الت ــة والحواف ــات الدول ــة وتوجه سياس

وبنــاء عليــه أنشــأ البنــك ووفقــا للسياســة التــي تتبناهــا الدولــة متمثلــة فــي توجيهات البنــك المركــزي المصرى بالتوســع 
فــي تمويــل الصناعــات الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر بهــدف خلــق حلقــه تمويــل متواصلــة تبــدأ مــن فكــره المشــروع 
ورعايتــه منــذ الحاضنــة لتنفيــذ أفــكار اصحــاب ريــادة االعمــال وعــرض منتجــات تمويليــة مناســبة الــى ان يصبــح كيــان 
ــرة  ــات الصغي ــاع الصناع ــاء قط ــا بإنش ــام مصرفن ــد ق ــتراتيجية فق ــذه االس ــل ه ــه، ولتفعي ــم تمويل ــر يت ــي كبي صناع

ومتناهيــة الصغــر خــال عــام 2019

ويقــدم القطــاع العديــد مــن الخدمــات الماليــة والخدمــات غيــر الماليــة والمتمثلــة 
فيمــا يلــي : -

.)small enterprises( إدارة تمويل الصناعات الصغيرة -

. )very small enterprises and business banking(  إدارة المنتجات والصناعات متناهية الصغر -

.)Nilepreneur( إدارة رواد النيل -

وفى هذا الصدد فقد قام البنك باإلجراءات التالية: -
- تكوين فريق عمل لديه خبرات متنوعة ومتخصصه لتقديم أفضل الخدمات التمويلية. 

- إنشــاء مركزيــن لخدمــات تطويــر االعمــال لتقديــم كافــة الخدمــات الغيــر ماليــه ألصحــاب ريــادة االعمــال واألفــكار. 
االبتكاريــة بشــارع فيصــل الهــرم والمركــز األخــر بمدينــه بــرج العــرب باإلســكندرية.

- يرعــى البنــك مــن خــال القطــاع وبالتعــاون مــع البنــك المركــزي المصــرى وجامعــه النيــل علــى مــدار خمــس ســنوات 
ــاب  ــباب أصح ــة الش ــاف ورعاي ــوم باكتش ــث تق ــل حي ــه الني ــال جامع ــن خ ــدار م ــي ت ــف والت ــة والتغلي ــة التعبئ حاضن
األفــكار وريــادة االعمــال  فــي صناعــة التعبئــة والتغليــف والتــي تعتبــر شــريك أساســي فــي كافــة الصناعــات األخــرى.

- تــم توقيــع عــدة بروتوكــوالت مــع الجهــاز التنفيــذي لمحافظــة بورســعيد وهيئــه التنميــة الصناعيــة لتمويــل شــراء 
مصانــع لصغــار المصنعيــن.

وذلــك ايمانــا مــن البنــك بتعــاون كافــة أجهــزة الدولــة لتهيئــة منــاخ اقتصــادي شــامل ويعمــل البنــك علــى توفيــر برامــج 
ــث  ــاع حي ــذا القط ــاء ه ــرى لعم ــزي المص ــك المرك ــادرات البن ــا لمب ــة ووفق ــعار المنخفض ــرة ذات األس ــة ميس تمويلي
ــك  ــوم البن ــمكية ويق ــة والس ــروة الداجن ــة والث ــات الزراعي ــة والحاص ــاالت البيئ ــي مج ــة ف ــروض مدعم ــك ق ــدم البن يق
بإمــداد العمــاء مــن أصحــاب المشــروعات الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر بمجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات والمنتجــات 
المصرفيــة ســواء تمويــل متوســط االجــل لعمليــات االحــال والتجديــد للمعــدات واآلالت أو انشــاء مصانــع جديــدة
وتمويــل قصيــر األجــل لتمويــل رأس المــال العامــل فــي مختلــف مراحــل العمليــة االنتاجيــة باإلضافــة الــي الخدمــات 

المصرفيــة األخــرى.  

كمــا يقــوم البنــك بتمويــل الجمعيــات والمؤسســات التــي تقــوم بتقديــم القــروض متناهيــة الصغــر ألصحــاب 
المشــروعات متناهيــة الصغــر وذلــك بغــرض مكافحــة الفقــر عــن طريــق تقديــم التمويــل متناهــي الصغــر 
وتوفيــر الخدمــات الماليــة للمشــروعات متناهيــة الصغــر بمــا يدعــم التنميــة االجتماعيــة بمفهومهــا الشــامل. 
وذلــك ايمانــا مــن البنــك وتكامــا مــع سياســة الدولــة الحاليــة للمشــروعات المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــه الصغــر 
هــذا مــا دعــي البنــك ومــن ثــم قطــاع تمويــل الصناعــات الصغيــرة ومتناهيــه الصغــر ان يقــوم بــدوره بتقديم والتنســيق 

وتنفيــذ هــذه التوجهــات لتفعيــل دور البنــك المجتمعــي.

ــرة 840 مليــون جنيــه مصــري فــي 2020/6/30 مــوزع  ــاح مــن البنــك للمشــروعات الصغي هــذا ويبلــغ حجــم التمويــل المت
ــك  ــي( وذل ــه - خدم ــات مالي ــي- مؤسس ــي- تجاري ــي - زراع ــة )صناع ــات اقتصادي ــدة قطاع ــي ع ــل ف ــى 166 عمي عل
علــى الرغــم مــن المتغيــرات االقتصاديــة والسياســية خــال الفتــرة الســابقة )يبلــغ حجــم التمويــل المتــاح للصناعــات 
الصغيــرة 790 مليــون جنيــه مصــري موزعــه علــى 80 عميــل والقــروض الممنوحــة للصناعــات المتناهيــة الصغــر 50 مليــون 

جنيــه مصــري موزعــه علــى 86 عميــل( .

وفيمــا يلــي نســب توزيــع محفظــة تمويــل الصناعــات الصغيــرة والمتناهيــة الصغر 
علــى القطاعــات االقتصاديــة المختلفة.

التوزيع القطاعى لقطاع تمويل
الشركات الصغيرة و متناهية الصغر

٪35

اجمالي صناعي

٪4

اجمالي خدمي

٪10

اجمالي زراعي

اجمالي مؤسسات مالية

٪18

اجمالي أخرى (تجاري)

٪33
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ترويج الصادرات والتجارة الخارجية 

ــم  ــادة حج ــرض زي ــاري بغ ــل التج ــدة للتموي ــول فري ــم حل ــى تقدي ــة ال ــارة الخارجي ــادرات والتج ــج الص ــدف إدارة تروي ته
عمــاء البنــك وزيــادة حصتــه مــن عمليــات التجــارة الخارجيــة بصفــة عامــة والتصديــر بصفــة خاصــة وذلــك مــن خــال 
تقديــم خدمــات غيــر ماليــه كأبحــاث الســوق واالستشــارات الفنيــة وتنظيــم ورش عمــل ودورات تدريبيــة فــي مجــال 

عمليــات التجــارة الخارجيــة بغــرض زيــادة الوعــي لــدى العمــاء الحاليــن والمحتمليــن.

وكذلــك تعزيــز العاقــات مــع عــدة ســفارات دول أفريقيــة وأجنبيــة لتحقيــق االســتفادة القصــوى مــن الدعــم 
المعلوماتــي والعمــل بشــكل وثيــق مــع الشــركة المصريــة لضمــان الصــادرات وكافــة الجهــات األخــرى.

ــة المتميــزة  باإلضافــة إلــى التواجــد فــي المؤتمــرات والمحافــل الدوليــة بمــا يحقــق للبنــك الميــزة التنافســية والمكان
فــي الســوق.

انشطة وإنجازات القطاع خالل العام المالي 2020/2019:

 GTR حصــول البنــك علــى جائــزة أفضــل بنــك فــي تمويــل التجــارة الخارجيــة للعــام الثانــي علــى التوالــي مــن مجلــة -
Leaders  وذلــك بفضــل الخدمــات الغيــر الماليــة التــي قدمهــا البنــك باإلضافــة الــى زيــادة حجــم اعمــال التجــارة 

ــة. الخارجي

- الســبق فــي رعايــة وحضــور اول معــرض دولــي يجمــع المصــدر والمســتورد تحــت ســقف واحــد بأجنــدة اجتماعــات 
ــة  ــارات ميداني ــا زي ــن أيض ــذي تضم ــبقا )HATS )Home Appliances & Tableware Show وال ــا مس ــق عليه B2B متف

ــع المصدرييــن المصرييــن.  لمصان

- رعاية ومصاحبة البعثة التجارية لجمعية سيدات اعمال مصر للمشاركة في فعاليات مؤتمر
north meets east: women in business forum والذى تم انعقاده في العاصمة الكينية نيروبي. 

ــص  ــا يخ ــكل م ــاء ب ــة األعض ــدف توعي ــية به ــات الهندس ــري للصناع ــس التصدي ــاء المجل ــل ألعض ــة عم ــم ورش - تنظي
ــدر". ــر- ص ــتغل - ابتك ــروع " اش ــن مش ــك ضم ــة وذل ــارة الخارجي ــات التج عملي

- المشاركة في برنامج محاكاة النظام المصرفي المصري EBSM الخاص بطلبة الجامعات.

إدارة المدفوعات والنقد 

ــل إدارة  ــركات مث ــاء الش ــات لعم ــن الخدم ــا م ــدم مزيًج ــة تق ــال مصرفي ــدة أعم ــي وح ــد ه ــات والنق إدارة المدفوع
ــة  ــاء إدارة محكم ــى بن ــاء عل ــاعدة العم ــا لمس ــروات الكتروني ــوال وإدارة الث ــل األم ــع، تحوي ــل، الدف ــابات، التحصي الحس
لحســاباتهم وتوضــح وضــع الســيولة لديهــم، وكذلــك مســاعدهم فــي تنظيــم ومركزيــة األمــوال بكفــاءة مــن أجــل 
ــول  ــة والحص ــتوى اإلدارة المالي ــع مس ــيولة، ورف ــع الس ــين وض ــك لتحس ــوال، وذل ــة األم ــادة قيم ــى و/ او زي ــاظ عل الحف

علــى عائــد رأســمالي أعلــى.

مميــزات خدمــات / منتجــات إدارة المدفوعــات والنقــد مــن منظــور عميــل قطــاع 
الشــركات:

1- طريقة آمنة وسريعة لتحويل األموال وإدارة التحصيل والدفع.

2- اإلدارة الموحــدة لحســابات أعضــاء الشــركات القابضــة، والتحكــم الفعــال فــي رصيــد الحســاب الجــاري، والمرونــة 
فــي جمــع وتخصيــص وتركــز األمــوال، والوصــول فــي الوقــت المناســب إلــى بيانــات الحســاب والتــداول، والدعــم القــوي 

لفــرق الشــركة لتحقيــق إدارة األمــوال المركزيــة.

3- ادارة األموال الفائضة، المركزة او الراكدة لفرص استثمارية أفضل.

المنتجات التي تم إطالقها: 

1( خدمات التجارة عبر اإلنترنت - يوليو 2019 / يناير 2020 .

2( خدمــات المقاصــة االليــة لمدفوعــات الشــركات عبــر االنترنــت - المنصــة الخاصــة بشــركة بنــوك مصــر - ينايــر 2019 / 
ابريــل 2020 - تــم تفعيــل الخدمــة لتســعة عمــاء.

ــر 2019 - أكثــر مــن 1.7 مليــار جنيــه مصــري قيمــة العمليــات المنفــذة فــي اول  3( النافــذة الموحــدة - ينايــر 2019 / أكتوب
ســتة أشــهر - 500 ألــف صافــي ربــح.

4( خدمة تحويل المرتبات اإللكترونية )عبر األنترنت(.

المشاريع التي تم إنجازها: 

1( اتفاقية االعمال الخاصة بتطوير خدمات األنترنت البنكي الخاص بالشركات - أغسطس 2019 / يناير 2020.

ــرورا  ــال، م ــات االعم ــة متطلب ــن وثيق ــة م ــي )بداي ــي الدول ــي المصرف ــم التعريف ــة الرق ــق خدم ــن تطبي ــاء م 2( االنته
ــادرة،  ــواردة والص ــات ال ــة للعملي ــة االلي ــة المقاص ــويفت )MT103( وخدم ــات الس ــى تحوي ــة عل ــار الخدم ــة اختب بعملي

ــو 2020. ــر 2019 / ماي ــك( - نوفمب ــاء البن ــاغ عم ــاء بإب ــة، وانته ــك المختلف ــة البن ــى أنظم ــة عل ــات الازم والتعدي

. IBAN 3( تنفيذ وإطاق مشروع الرقم التعريفي المصرفي الدولي

4( فيديوهات تعليمية وتدريبية لخدمة االنترنت البنكي.

5( مراجعة التسعير الذي أدي الي تعديل تسعير بعض منتجاتنا.

موافقات البنك المركزي المصري:

تم الحصول على موافقات البنك المركزي المصريإلطالق الخدمات والمنتجات التالية: 

1( خدمات المقاصة االلية لمدفوعات الشركات عبر
االنترنت )إضافة مباشرة(.

2( خدمات المقاصة االلية لمدفوعات الشركات عبر
االنترنت )خصم مباشر(.

3( تنفيذ خدمة نقل األموال. 

4( تنفيذ خدمة الدفع للشركات. 
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األنشطة االستثمارية

أواًل: المساهمات الرأسمالية:

بلــغ صافــي اســتثمارات البنــك فــي أســهم وصناديــق اســتثمار رأســمالية فــي نهايــة العــام المالــي موضــوع التقريــر 1.3 
مليــار جنيــه مصــري، وقــد تــم خــال العــام المالــي:

- تخفيــض مبلــغ االســتثمار فــي الشــركات التابعــة ضمــن المحفظــة االســتثمارية بمبلــغ 435.7 مليــون جنيــه مصــري، 
حيــث وصلــت نســبة االســتثمار فــي الشــركات التابعــة إلــى إجمالــي المحفظــة االســتثمارية 60.9% فــي نهايــة يونيــو 2020 

مقارنــة بـــ 74.8% فــي العــام الســابق، وتــم ذلــك مــن خــال تخفيــض رؤوس أمــوال عــدد 4 شــركات تابعــة.

- تأســيس شــركة إي بــي إي للتخصيــم بــرأس مــال مرخــص بــه 250 مليــون جنيــه مصــري ورأس مــال مصــدر ومدفــوع 
ــر  ــة غي ــات المالي ــة الخدم ــر حزم ــك لتطوي ــة البن ــار خط ــي إط ــيس ف ــذا التأس ــي ه ــري. يأت ــه مص ــون جني ــغ 50 ملي يبل
المصرفيــة مــن خــال شــركاته التابعــة وفــي إطــار التوافــق مــع قانــون التأجيــر التمويلــي والتخصيــم رقــم 176 لســنة 
2018، ومــن المخطــط أن تقــدم الشــركة مجموعــة متكاملــة مــن برامــج تخصيــم التصديــر وتخصيــم االســتيراد 

ــع. ــى البائ ــوع عل ــق الرج ــدون ح ــع أو ب ــى البائ ــوع عل ــق الرج ــع ح ــواء م ــي س ــم المحل والتخصي

تبلــغ نســبة مســاهمة البنــك 60% مــن رأس المــال )30 مليــون جنيــه مصــري(، ويضــم هيــكل مســاهميها الشــركة 
المصريــة لضمــان الصــادرات بنســبة مســاهمة  15% وبنــك االســتثمار القومــي بنســبة 15% والبنــك األهلــي المصــري بنســبة 
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ــى األرض  ــام عل ــوم( مق ــتوى 4 نج ــة بمس ــيوس" )204 غرف ــد "بارادس ــدق الجدي ــائية للفن ــال اإلنش ــن األعم ــاء م - االنته
المخصصــة مــن الهيئــة العامــة للتنميــة الســياحية لشــركة تنميــة الســياحة المصريــة إحــدى الشــركات التابعــة للبنــك 

بمنطقــة دشــة الضبعــة بســهل حشــيش - الغردقــة، 

ــار مــن  ــزة أفضــل اختي ــروي ســهل حشــيش المملــوك إلحــدى الشــركات التابعــة للبنــك الفــوز بجائ - حقــق فنــدق أوب
ــال  ــن خ ــوز م ــذا الف ــدق ه ــق الفن ــع Trip Advisor ، وحق ــن موق ــم م ــى تكري ــو أعل ــام 2020 وه ــافرين لع ــل المس قب
حصولــه علــى أفضــل خدمــة ورفاهيــه فــي الشــرق األوســط وكذلــك األفضــل علــى االطــاق فــي الشــرق األوســط، هــذا 

باإلضافــة إلــى وضــع الفنــدق ضمــن تصنيــف أفضــل 1% مــن الفنــادق حــول العالــم.

ثانيًا: صناديق االستثمار:

)أ( صندوق استثمار البنك المصري لتنمية الصادرات األول - الخبير:

صنــدوق أســهم تقــوم بإدارتــه شــركة اتــش ســي لــألوراق الماليــة واالســتثمار، وبلــغ عــدد الوثائــق القائمــة بنهايــة العــام 
المالــي موضــوع التقريــر 107،359 وثيقــة منهــا 79191 وثيقــة مملوكــة للبنــك، وبلغــت القيمــة االســتردادية للوثيقــة 112.08 
جنيــه مصــري مقارنــة بقيمتهــا اإلســمية فــي نشــرة االكتتــاب وقدرهــا 33.33 جنيــه مصــري. وحصــل الصنــدوق علــى 
ــة إلدارة  ــة المصري ــن الجمعي ــادر ع ــر ص ــر تقري ــًا آلخ ــك طبق ــل وذل ــدوق مماث ــن 27 صن ــام ضم ــال ع ــز األول خ المرك

االســتثمار.

ويتميــز الصنــدوق بعــدم تحمــل العميــل أيــة مصاريــف لعمليــات الشــراء أو االســترداد، وســرعة متابعــة ســعر الوثيقــة 
ــح  ــا يتي ــي، كم ــت البنك ــال االنترن ــن خ ــًا م ــك أو الكتروني ــروع البن ــال ف ــن خ ــترداد م ــراء واالس ــد والش ــة الرصي ومتابع

ــك. ــائدة بالبن ــد الس ــًا للقواع ــق طبق ــان الوثائ ــراض بضم ــة االقت ــدوق فرص الصن

)ب( صندوق استثمار البنك المصري لتنمية الصادرات الثاني - النقدي:

صنــدوق نقــدي تقــوم بإدارتــه شــركة ازيمــوت مصــر إلدارة الصناديــق ومحافــظ األوراق الماليــة. وبلــغ عــدد الوثائــق 
القائمــة بنهايــة العــام المالــي موضــوع التقريــر 1،713،533 وثيقــة منهــا 34،415 وثيقــة مملوكــة للبنــك، وبلغــت القيمــة 
االســتردادية للوثيقــة 377.7745 جنيــه مصــري مقارنــة بقيمتــه اإلســمية فــي نشــرة االكتتــاب وقدرهــا 100 جنيــه مصــري. 

وبلــغ إجمالــي عمــوالت البنــك 2،277 ألــف جنيــه مصــري أُدرجــت ضمــن بنــد إيــرادات األتعــاب والعمــوالت / أتعــاب أخــرى 
ــن  ــط ع ــارق 0.13% فق ــل ) بف ــن 28 صنــدوق مماث ــام ضم ــال ع ــع خ ــز الراب ــل الصنــدوق علــى المرك ــل. وحص بقائمــة الدخ

ــن الجمعيــة المصريــة إلدارة االســتثمار . ــر صــادر ع ــر تقري ــًا آلخ ــز األول ( وذلــك طبق المرك

ــترداد،  ــراء أو االس ــات الش ــف لعملي ــة مصاري ــل أي ــل العمي ــدم تحم ــب وع ــن الضرائ ــد م ــاء العائ ــدوق بإعف ــز الصن ويتمي
ــال  ــن خ ــًا م ــك أو الكتروني ــروع البن ــال ف ــن خ ــترداد م ــراء واالس ــد والش ــة الرصي ــة ومتابع ــعر الوثيق ــة س ــرعة متابع وس

ــك. ــائدة بالبن ــد الس ــًا للقواع ــق طبق ــان الوثائ ــراض بضم ــة االقت ــدوق فرص ــح الصن ــا يتي ــي. كم ــت البنك االنترن

)ج( صندوق استثمار البنك المصري لتنمية الصادرات الثالث - كنوز:

صنــدوق مــن نــوع تخصيــص األصــول تقــوم بإدارتــه شــركة برايــم انفســتمنتس إلدارة االســتثمارات الماليــة. وبلــغ عــدد 
ــت  ــك، وبلغ ــة للبن ــة مملوك ــا 50000 وثيق ــة منه ــر 52٬823 وثيق ــوع التقري ــي موض ــام المال ــة الع ــة بنهاي ــق القائم الوثائ
القيمــة االســتردادية للوثيقــة 149.2812 جنيــه مصــري مقارنــة بقيمتــه اإلســمية فــي نشــرة االكتتــاب وقدرهــا 100 جنيــه 

مصــري. 

وحصــل الصنــدوق علــى المركــز األول خــال عــام ضمــن الصناديــق المماثلــة وذلــك طبقــًا آلخــر تقريــر صــادر عــن 
االســتثمار. إلدارة  المصريــة  الجمعيــة 

ويتميــز الصنــدوق بعــدم تحمــل العميــل أيــة مصاريــف لعمليــات الشــراء أو االســترداد، وســرعة متابعــة ســعر الوثيقــة 
ــح  ــا يتي ــي. كم ــت البنك ــال االنترن ــن خ ــًا م ــك أو الكتروني ــروع البن ــال ف ــن خ ــترداد م ــراء واالس ــد والش ــة الرصي ومتابع

ــك. ــائدة بالبن ــد الس ــًا للقواع ــق طبق ــان الوثائ ــراض بضم ــة االقت ــدوق فرص الصن

 



4445

استراتيجية األعمال استراتيجية األعمالالتقرير السنوي  2019 - 2020 التقرير السنوي  2019 - 2020

قطاع الخزانة
- بلــغ حجــم محفظــة االذون والســندات الحكوميــة بجميــع العمــات 13.65 مليــار جنيــه مصــري فــي 2020/6/30 مقابــل  
12.34 مليــار جنيــه مصــري فــي 2019/06/30 بزيــادة بلغــت 10.6% علمــًا بــان أربــاح إعــادة التقييــم بلغــت 72 مليــون جنيــه مصري 
لمحفظــة الســندات الحكوميــة بالجنيــه المصــري للعــام المالــي الحالــي كمــا بلغــت أربــاح إعــادة التقييــم لمحفظــة 

الســندات الحكوميــة بالــدوالر األمريكــي مبلــغ 3 مليــون دوالر.

- بلــغ حجــم الودائــع لــدى البنــوك بجميــع العمــات مــا يعــادل 4.23 مليــار جنيــه مصــري وتــم تنفيــذ عمليــات اقتــراض 
مقابــل ربــط ودائــع مــن خــال ســوق االنتربنــك )Arbitrage( بمتوســط 2.4 مليــار جنيــه مصــري وبهامــش ربــح بلــغ %0.36.

- فــي مجــال المتعامليــن الرئيســيين بلغــت العمــوالت المحققــة عــن نشــاط الســوق االولــي 10.03 مليــون جنيــه مصــري 
ــه  ــون جني ــوي 10.3 ملي ــوق الثان ــي الس ــة ف ــة الحكومي ــداول األوراق المالي ــة ت ــت ربحي ــي 2020/2019 وبلغ ــام المال ــن الع ع
ــابق  ــام الس ــي الع ــل 21.4 ف ــري مقاب ــه مص ــار جني ــغ 70 ملي ــداول بل ــم ت ــال حج ــن خ ــو 2020 م ــة يوني ــي نهاي ــري ف مص
ــدل  ــل 14.15 بمع ــري مقاب ــه مص ــون جني ــة 20.3 ملي ــرادات المحقق ــي اإلي ــغ اجمال ــغ 327.1% ، ليبل ــو بل ــدل نم ــك بمع وذل
زيــادة بلغــت 43.75 % عــن العــام المالــي الســابق وبلــغ حجــم القبــول فــي عطــاءات وزارة الماليــة فــي األذون والســندات 
ــا  ــة وفق ــل وزارة المالي ــن قب ــة م ــة المطلوب ــم التغطي ــن حج ــادل 393% م ــا يع ــري وبم ــه مص ــار جني ــة 68 ملي الحكومي

ــا كمتعامــل رئيســي.  لنصيــب مصرفن

- حققــت عمليــات أربــاح تــداول النقــد األجنبــي عــن العــام المالــي المنتهــي فــي 2020/06/30 مبلــغ 134.3 مليــون جنيــه 
مصــري مقابــل 106.4 فــي العــام المالــي الســابق بمعــدل زيــادة 26.2% باإلضافــة الــى زيــادة حجــم عمليــات تــداول عمــات 
اجنبيــة مقابــل الجنيــه المصــري لصالــح عمــاء البنــك مــن 1.83 مليــار دوالر امريكــي خــال العــام المالــي الســابق الــى 2.5 

مليــار دوالر أمريكــي بمعــدل نمــو %36.6.

العمليات المصرفية المركزية
- تــم ابــاغ اعتمــادات تصديــر لعمــاء البنــك بإجمالــي مبلــغ 4٬703 مليــار جنيــه مصــري، تــم تعزيــز جــزء منها بمبلــغ 2.066 
مليــون جنيــه مصــري بنســبة 44%، وهــذه النســبة تعتبــر مــن أعلــي النســب الموجــودة علــى مســتوي البنــوك المصريــة 
ــر، وهــو مــا يعكــس بصــورة مباشــرة قــدرة البنــك والكفــاءات الموجــودة  ــز االعتمــادات المســتندية - تصدي فــي تعزي
بالقطــاع المصرفــي علــي تحمــل المســئولية حيــث أن تعزيــز االعتمــادات يلقــي بكافــة المســئوليات علــى عاتــق البنــك 
وتحملــه لكافــة المخاطــر حــال عــدم الســداد تجــاه المصــدر المصــري أليــة أســباب تتعلــق بالمســتندات ومطابقتهــا 

لشــروط االعتمــاد.

- تم تنفيذ عمليات شحن حصائل تصدير من خال البنك خال تلك الفترة بحوالي 32٬431 مليار جنيه مصري .
وقــد قــام البنــك بعمليــات خصــم مســتندات الشــحن - تصديــر بمبلــغ 196 مليــون جنيــه مصــري، ودفعهــا للمصدريــن 
قبــل تواريــخ اســتحقاقها وذلــك تشــجيعَا للمصدريــن لحصولهــم علــى قيمــة المســتندات فــور إتمــام عمليــة الشــحن 

دون االنتظــار لــورود الحصيلــة مــن الخــارج.

ــة  ــة المقدم ــدورات التدريبي ــن بال ــاق العاملي ــق إلح ــن طري ــة ع ــارة الخارجي ــات التج ــة لعملي ــي الفني ــاء بالنواح - االرتق
عــن طريــق المعهــد المصرفــي المصــري بإشــراف البنــك المركــزي المصــري، والتــي تــم اجتيازهــا مــن قبــل العامليــن 

ــاح %100. ــبة نج ــاع بنس بالقط

- حصــل البنــك فــي هــذا العــام علــى جائــزة أفضــل بنــك فــي مصــر علــي مســتوي تمويــل التجــارة الخارجيــة للعــام 
ــدى  ــي إح ــة، وه ــة )GTR (Global Trade Review MENA العالمي ــت مؤسس ــا أعلن ــك كم ــي، وذل ــي التوال ــي عل الثان

ــا. المؤسســات العالميــة فــي مجــال المــال والبنــوك وتمويــل التجــارة الخارجيــة بالشــرق األوســط وشــمال إفريقي
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قطاع التجزئة المصرفية وشبكة الفروع
تهــدف اســتراتيجية التجزئــة المصرفيــة لبنــاء قاعــدة تجزئــة مصرفيــه بالتركيــز علــى التواصــل المســتمر مــع العمــاء 
عبــر المنتجــات والخدمــات المقدمــة والتــي تتناســب مــع احتياجــات العميــل الماليــة خــال فتــرة عاقــة العميــل بالبنــك.

رؤية القطاع:

التواجد ضمن أفضل 10 مؤسسات بنكية في مجال التجزئة المصرفية من حيث تميز االعمال والتحول الرقمي.

مهمة القطاع:

العمــل الدائــم علــي زيــادة الربحيــة المحققــة مــن خــال المعامــات المصرفيــة وتســهيل احتياجــات العميــل الماليــة 
خــال فتــرة التعامــل وذلــك باالســتثمار فــي المــوارد البشــرية والتكنولوجيــة والعامــة التجاريــة.  

المحاور الرئيسية:

- إدارة ربحيــة البنــك: وذلــك مــن خــال أطــاق منتجــات مبتكــرة جديــد ة، التركيــز علــى رؤوس األمــوال المنخفضــة 
ــر وإنشــاء  ــة، والعمــل علــى تطوي ــة المصرفيــة والفــروع، إعــادة توزيــع الربحي ــدة، إعــادة هيكلــة منظومــة التجزئ الفائ

ــر الخاصــة بالربحيــة لفــروع البنــك. التقاري

- مشــاركة العميــل: زيــادة عــدد ماكينــات الصــراف االلــي، تأثيــر إدارة البيــع المباشــر علــي زيــادة العمــاء الجــدد للبنــك، 
مركــز اتصــال موحــد، إعــادة تنظيــم القنــوات االلكترونيــة واالســتثمار بهــا، االســتثمار فــي التســويق الرقمــي والعمــل 

علــى التســويق عــن هويــة البنــك.

- رحلــة العميــل: مراجعــة وإعــادة تصميــم نظــم العمــل الخاصــة بالفــروع، التكيــف مــع سياســة مخاطــر التجزئــة، 
وحــدة لدعــم عمليــات الفــروع، ميكنــة عمليــة فتــح الحســابات، إنشــاء مركــز لتميــز العمــاء.

- المــوارد البشــرية: تعييــن موظفيــن ذوي خبــرات مهنيــة عاليــة، إنشــاء نظــام تقديــر ومكافئــة الموظفيــن، خطــط 
تدريــب حديثــة، العمــل علــى خطــة نجــاح لبديــل المديــر.

إنجازات قطاع التجزئة المصرفية خالل العام المالي 2020/2019

قاعدة العمالء

زيادة عدد العماء من 42٬498 عميل في يونيو 2019 لتصل الى 56٬095 عميل في يونيو 2020؛ بزيادة 12٬754 عميل
وبمعدل نمو 30% منها 16.796 عميل جديد بإجمالي حوالي مبلغ 5 مليار جنيه مصري.

42
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رقم الحساب5

 +١٤ الف حساب

الخصوم

ــي  ــدة ف ــوال جدي ــاب رؤوس أم ــى إدارة واكتس ــة عل ــة المصرفي ــتطاعت التجزئ ــد اس ــة لق ــروف الراهن ــن الظ ــم م بالرغ
ــك  ــة البن ــي محفظ ــن اجمال ــادة 6% م ــاهم بزي ــا س ــام مم ــذا الع ــري ه ــه مص ــار جني ــي 13 ملي ــع بحوال ــة الودائ محفظ

ــة. ــة المصرفي ــة التجزئ و8.5% بمحفظ

األصول

اســتطاعت التجزئــة المصرفيــة زيــادة محفظــة القــروض بنحــو 3 أضعــاف مــن المحقــق مقارنــة بالعــام الماضــي لتصل 
نســبة الزيــادة مــن 540 مليــون جنيــه مصــري الــي 1.48 مليــار جنيــه مصــري بزيــادة 948 مليــون جنيــه مصــري وبمعــدل 

نمــو %176.

البطاقات االئتمانية

لقــد تــم مضاعفــة عــدد البطاقــات حيــث تــم زيــادة عــدد بطاقــات االئتمــان مــن 2.084 بطاقــة فــي يونيــو 2019 الــى 4.917 
ــادة االســتخدام الخــاص بالبطاقــات بنســبة %53  ــادة 2.833 بطاقــة وبمعــدل نمــو 136%، وزي بطاقــة فــي يونيــو 2020، بزي

لتصــل الــى 26.868 مليــون جنيــه مصــري فــي يونيــو 2020.  

أداء الخصوم 2019 / 2020
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المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية

تــم اصــدار العديــد مــن المنتجــات والخدمــات االلكترونيــة لتمكيــن العمــاء مــن الحصــول عليهــا واســتخدامها 
بســهولة وذلــك عــن طريــق: 

- تفعيل خدمة المحفظة االلكترونية.   
                  

- تفعيل خدمة االنترنت البنكي مع امكانية التفعيل الذاتي.

.E-Pin تفعيل خدمة ال -

وجــاري التوســع فــي شــبكة الصــراف االلــي وفقــا لمبــادرة البنــك المركــزي المصــري والتــي يســاهم بهــا البنــك لدعــم 
العمــاء الحالييــن والجــدد لتلبيــة احتياجاتهــم الماليــة عبــر خدمــات الدفــع االلكترونــي.

شبكة الفروع

جــاري التوســع فــي شــبكة الفــروع الخاصــة بالبنــك مــن خــال فتــح فــروع جديــدة لتغطيــة كافــة جمهوريــة مصــر 
العربيــة مــن الناحيــة الجغرافيــة بعــد التعاقــد مــع شــركة ADHOC  لتحديــد افضــل المواقــع الجغرافيــة التــي يحتــاج 
ــو 2020  ــي يولي ــة ف ــنة المالي ــات الس ــع بداي ــك م ــروع للبن ــاح 4 ف ــم افتت ــة. وت ــرة القادم ــال الفت ــا خ ــع فيه ــك التوس البن

)الغردقــة - الرحــاب - الســنهوري - ســوريا( حتــى يصبــح اجمالــي عــدد فــروع البنــك 38 فــرع.

كمــا تــم التعاقــد مــع اكتــر مــن شــركة هندســية لمناقشــة إمكانيــة تجديــد / افتتــاح الفــروع مــع إضافــة الخدمــات 
الرقميــة والفــروع االلكترونيــة التــي ســوف تلبــي احتياجــات العميــل الماليــة بصــورة أفضــل.

ــات  ــذ العملي ــي تنفي ــن موظف ــاء ع ــة العم ــي خدم ــل موظف ــال فص ــن خ ــروع م ــة الف ــاء منظوم ــادة بن ــم إع ــد ت وق
المصرفيــة والــذي نتــج عنــه خلــق مســمي وظيفــي جديــد )مديــر العمليــات المصرفيــة( يتماشــى مــع الوظيفــة 
المقدمــة مــن خالــه، وتــم تحديــد متطلبــات جميــع الوظائــف داخــل الفــروع وذلــك للفصــل بيــن التزامــات وواجبــات 
ــن  ــة م ــات المقدم ــل الخدم ــم افض ــك لتقدي ــا وذل ــكل منهم ــاح ل ــة نج ــع خط ــم وض ــا ت ــن مثلم ــن الوظيفتي كل م

ــت. ــرع وق ــي اس ــاء ف ــات العم ــة احتياج ــم وتلبي جانبه

تطور محفظة البطاقات االئتمانية
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االستثمار في العنصر البشري

- تم تعيين حوالي 150 موظف تجزئة مصرفية. 

- تــم إعــادة هيكلــة الفــروع وإعــادة تنظيــم الفصــل بيــن المســئوليات والواجبــات المقدمــة للتركيــز علــي البيــع 
والربحيــة.

- تم تأسيس ادارة المبيعات المباشرة.

ــي كل  ــر ف ــروع والنظ ــل للف ــات افض ــم خدم ــك لتقدي ــال وذل ــز األعم ــي إدارة تمي ــروع ال ــم الف ــر إدارة دع ــم تغيي - ت
ــروع. ــا الف ــي تواجه ــات الت المعوق

إدارة المبيعات المباشرة

تــم تأســيس إدارة المبيعــات المباشــرة كعنصــر أساســي فــي قطــاع التجزئــة المصرفيــة وذلك لزيادة نســبة االســتحواذ 
علــى العمــاء الجــدد وتقديم منتجــات البنــك للعماء المســتهدفين. 

بالرغــم مــن أن ادارة البيــع المباشــر لــم يمــر عليهــا ســوي 6 أشــهر فقــط مــن بدايــة العمــل إال انهــا نجحــت فــي تحقيــق 
األهــداف المنشــودة فــي مــدة زمنيــة قصيــرة وذلــك بخلــق محفظــة قــروض بإجمالــي مبلــغ 190 مليــون جنيــه مصــري 

)قــروض ســيارات 115 مليــون جنيــه مصــري، قــروض شــخصية 75 مليــون جنيــه مصــري(.

حفل افتتاح أحد الفروع الجديدة

إدارة تطوير المنتجات

تم تطوير جميع المنتجات الحالية للبنك واطاق منتجات وبرامج جديدة منها على سبيل المثال :

- برامج قروض السيارات. 

- برامج القروض الشخصية المهنية الجديدة.

- بطاقات ميزة.

- الشهادات المتغيرة.

- باقات الرواتب الجديدة.

- تعديل البرامج الحالية لتتماشي مع أسعار السوق.

- برامج التمويل العقاري.

- مبادرات البنك المركزي للعماء متوسطي الدخل.

- إطاق حمات ومسابقات للقروض الشخصية، محفظة الودائع، واستخدام البطاقات االئتمانية.
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التفاعل

تذكــروا دائمــًا ان ســويًا لقــد قمنــا ببنــاء اســتراتيجية التجزئــة المصرفيــة، واآلن نحــن نحصــد اعمالنــا معــًا. يوميــًا نحــن 
نقــوم بالتفاعــل ســويًا فــي فروعنــا، مــع االدارات المختلفــة، مــع شــركائنا، ومــع جميــع افــراد التجزئــة المصرفيــة.

وبــدون وجــود هــذا التفاعــل بيننــا، لمــا حققنــا كل هــذه االنجــازات. واود ايضــًا ان اعبــر عــن مــدي امتناني لجميع شــركائنا 
فــي جميــع قطاعــات البنــك المختلفــة لتعاونهــم معنــا ودعمهــم لنا والــذي يعد عنصــر رئيســي للنجاح.

 يتمثــل عامــل تمكيــن األعمــال فــي العــام المقبــل فــي زيــادة االنخــراط مــع العمــاء مــن خــال إدخــال إدارة المحافــظ 
وتجزئــة عمــاء التجزئــة. ٪7

جهد عالى

٪7

جهد متوسط

٪13

جهد قليل

٪80

إدارة تمييز االعمال وجودة الخدمة

إعــادة هيكلــة وحــدات خدمــة العمــاء مــن خــال زيــادة عــدد العامليــن وإطــاق 3 خدمــات جديــدة والتــي مــن خالهــا 
يتــم تحديــد وتقييــم والء العميــل، والمجهــود المبــذول مــن جانــب العميــل، ومــدي رضــاء العميــل عــن خدمــات البنــك.

- وحدة تفعيل بطاقات االئتمان: تم تفعيل 40% من اجمالي البطاقات االئتمانية لدي البنك.

-   وحــدة اســتطاع الــرأي ونتائجــه حتــى االن كاالتــي: والء العميــل 50، مــدي رضــاء العميل عــن الخدمــات 92%، والمجهود 
المبــذول مــن قبــل العميــل 7% “مجهــود كبير".

- وحدة المكالمات الترحيبية.

- إطــاق بطاقــة تقييــم الخدمــة والــذي مــن خالــه يتــم قيــاس مــدي جــودة الخدمــة المقدمــة عــن طريــق قطاعــات 
التجزئــة المختلفــة.

- تطبيق خطة تطوير الفروع وتصميماتها.

- اعــاده هيكلــة اعمــال نهايــة الســنة الماليــة ممــا ادي الــي تخفيــف العــبء والجهــد المبــذول مــن قبــل الفــروع. علــى 
ســبيل المثــال: اجــراءات مصادقــات حســابات العمــاء.

- تكويــن فــرق عمــل اســتثنائية ممــا ادي الــي تقليــل عــبء عمليــات الفــروع. مثــال: تحديــث 8000 بطاقــة رقــم قومــي 
منتهيــة، وربــط بطاقــات االئتمــان الغيــر مربوطــة.

- انشاء وحده فتح الحسابات والتي تهدف الي إسراع اجراءات ادارة البيع المباشر.

- تطبيــق اجــراءات المدفوعــات االلكترونيــة المحليــة ممــا ادت الــي دعــم وتســهيل جميــع التحويــات المحليــة 
والخارجيــة.
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 رئيس مجموعة
التجزئة المصرفية

مساعد تنفيذي

مدير التحليل المالي

رئيس تطوير
المنتجات والتسويق

رئيس المبيعات
المباشرة

رئيس قطاع الفروع

رئيس ادارة
ثروات العمالء

رئيس تميز االعمال

رئيس الخدمات
الرقمية

إعادة هيكلة منظومة التجزئة المصرفية وشبكة الفروع
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قطاع مخاطر التجزئة المصرفية
ــة  ــع بداي ــوازي م ــام 2018 بالت ــي ع ــاؤه ف ــتحداثه وإنش ــم اس ــد ت ــاع جدي ــو قط ــة ه ــة المصرفي ــر التجزئ ــاع مخاط قط
انطــاق خدمــات التجزئــة المصرفيــة بالبنــك ليكــون األداة الرئيســية لتخفيــض وتجنــب جميــع أنــواع المخاطــر االئتمانيــة 

التــي يمكــن ظهورهــا فــي دورة التجزئــة المصرفيــة بأكملهــا. 

ــة  ــان التجزئ ــم ائتم ــر )قس ــت الحاض ــي الوق ــية ف ــة أدوار رئيس ــن ثاث ــة م ــة المصرفي ــر التجزئ ــاع مخاط ــكل قط ويتش
المصرفيــة - قســم التحصيــات والتســويات - قســم تحليــل البيانــات وإدارة المحفظــة(، حيــث أن إنشــاء دورة ائتمــان 
صحيــة وســريعة هــي الــدور المحــوري ألقســام مخاطــر التجزئــة المصرفيــة مــن أجــل تخفيــض جميــع أنــواع المخاطــر 

التــي قــد تواجــه دورة االئتمــان ألعمــال التجزئــة المصرفيــة فــي البنــك. 

1( إدارة مخاطر ائتمان التجزئة المصرفية

يأتــي دور ادارة ائتمــان التجزئــة المصرفيــة فــي تحليــل وتقييــم ومراقبــة جميــع أنــواع المنتجــات المصرفيــة االئتمانيــة 
ــع  ــق جمي ــى تطبي ــة إل ــك، باإلضاف ــة بالبن ــان الداخلي ــم االئتم ــات ونظ ــر وسياس ــع المعايي ــق جمي ــن تطبي ــد م والتأك
ــتدامة  ــز واس ــبة لتعزي ــات المناس ــع االقتراح ــم جمي ــى تقدي ــة إل ــة، باإلضاف ــات التنظيمي ــات الجه ــورات وتعليم منش

ــة. ــرارات االئتماني ــودة الق ــتوى ج ــادة مس وزي

2( إدارة تسويات وتحصيالت التجزئة المصرفية

يأتــي دور ادارة تحصيــات وتســويات التجزئــة المصرفيــة فــي الحفــاظ علــى محفظــة جيــدة مــن خــال اســتعادة أصــول 
اإلقــراض لمنتجــات التجزئــة المصرفيــة الخاصــة بالبنــك عــن طريــق التحصيــل وتســديدات العمــاء مــع تخفيــض نســب 
فــرص التعثــر والتــي تؤثــر بشــكل رئيســي علــى المبالــغ المســتقطعة مــن أربــاح البنــك لتغطيــة المخصصــات، باإلضافــة 
ــداد  ــات الس ــهيل عملي ــا وتس ــبل لعمائن ــرق والس ــل الط ــم أفض ــال تقدي ــن خ ــك م ــمعة البن ــي س ــاظ عل ــي الحف ال

المختلفــة.

3( اإلدارة اإلحصائية للمحفظة

يأتــي دور اإلدارة اإلحصائيــة للمحفظــة فــي الحصــول علــى نظــرة عامــة لمحفظــة البنــك الخاصــة بمنتجــات التجزئــة 
المصرفيــة والحفــاظ علــى عــدم ظهــور تركــز فــي شــرائح منتجــات التجزئــة المصرفيــة المختلفــة عــن غيرهــا، مراقبــة 
تطبيــق نســبة االســتثناءات فــي المحفظــة والتأكــد مــن عــدم تخطــي النســب المســموح بهــا للحفــاظ علــى جــودة 

المحفظــة مــن خــال تجنــب المخاطــر الحاليــة والمتوقــع حدوثهــا. 

قطاع مخاطر
التجزئة

المصرفية

ادارة مخاطر
ائتمان

التجزئة

ادارة
 التحصيالت
والتسويات  االدارة

 االحصائية
للمحفظة
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اهم اإلنجازات المحققة خالل العام المالي 2020/2019

- وضع سياسة لقطاع مخاطر التجزئة المصرفية.

- زيادة محفظة التجزئة المصرفية بطريقة جيدة ومخفضة من نسبة المخاطر. 

- إنشاء تقارير تحليلية تخدم دورة التجزئة المصرفية في البنك.

- بنــاء فريــق قــوى وفعــال لخدمــة جميــع المهــام الرئيســية لــدورة تحليــل المنتجــات ودورة التجزئــة المصرفيــة 
بأكملهــا.

- بناء قنوات اتصال فعالة مع جميع المعنيين لتسهيل المهام الرئيسية لنشاط التجزئة المصرفية.

- تقليل نسبة المتأخرات لتصل الى نسبة 0.86% لعدد أيام تأخير أكثر من 90 يوم.

- تقليل الخسائر المتوقع حدوثها من عماء االحتيال التي يتم اكتشافهم.

بطاقات االئتمان غير المضمونة
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الرصيد القائم

قرض شخصي

٪21

قرض مضمون بالكامل

٪62

قرض السيارة

٪10

مشروع صغير جدا

٪4

التمويل العقاري

٪3
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الحوكمة وااللتزام والمعايير الدولية
يهــدف عمــل قطــاع الحوكمــة وااللتــزام والمعاييــر الدوليــة الــي حمايــة المؤسســة مــن مخاطــر مخالفــة القوانيــن 
والضوابــط الرقابيــة الســارية داخليــا وخارجيــا وبالتالــي فهــو يســاعد فــي ادارة ومحاصــرة المخاطــر الناجمــة عــن عــدم 
ــر  ــا بالمخاط ــن تعريفه ــي يمك ــة، والت ــا المؤسس ــد تواجهه ــي ق ــة الت ــة والخارجي ــن الداخلي ــح والقواني ــزام باللوائ االلت

القانونيــة ومخاطــر الســمعة.

الــدور، يقــوم قطــاع الحوكمــة وااللتــزام والمعاييــر  وفــى إطــار القيــام بهــذا 
الدوليــة بدراســة اللوائــح والقوانيــن الداخليــة والخارجيــة وتعليمــات الجهــات 
الرقابيــة المحليــة والدوليــة وتعميمهــا ومتابعــة االلتــزام بهــا وذلــك مــن خــالل 

محــاور العمــل التاليــة:

ــك  ــة وذل ــال بالمؤسس ــدات االعم ــة وح ــطة كاف ــة بأنش ــزام المرتبط ــدم االلت ــر ع ــة مخاط ــم ومتابع ــد وتقيي -  تحدي
ــة. ــات البنكي ــع المعام لجمي

-  التقييــم الــدوري اللتــزام مصرفنــا بالسياســات ونظــم واجــراءات العمــل الداخليــة للتأكــد مــن تماشــيها مــع القوانين 
والضوابــط الرقابية الســائدة.

-  التقريــر الــدوري لــإلدارة العليــا، مجلــس االدارة والجهــات الرقابيــة المعنيــة عــن مــدى التــزام كافــة انشــطة ووحــدات 
االعمــال بالمؤسســة بالتعليمــات الرقابيــة المحليــة والدوليــة والسياســات الداخليــة.

-  دراسة المنتجات المصرفية الجديدة والتأكد من استيفائها لكافة تعليمات الجهات الرقابية.

-  متابعة تطبيق تعليمات سياسة ونظم واجراءات عمل مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب بالمؤسسة.

ــة  ــوب باإلضاف ــى المطل ــار الزمن ــن اإلط ــي FATCA ضم ــي األمريك ــال الضريب ــون االمتث ــات قان ــع متطلب ــق م -  التواف
الــى المشــاركة فــي وضــع سياســات ونظــم العمــل والحاســب اآللــي الخاصــة بالتــزام مصرفنــا بمتطلبــات قانــون ال 

.  FATCA

ــي  ــن ف ــة للعاملي ــب الازم ــط التدري ــع خط ــأن وض ــي ش ــك ف ــرية بالبن ــوارد البش ــاع الم ــع قط ــيق م ــاون والتنس -  التع
ــاب. ــل اإلره ــوال وتموي ــل األم ــة غس ــال مكافح مج
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ــة  ــر الدولي ــزام والمعايي وفيمــا يتعلــق بالحوكمــة، يقــوم قطــاع الحوكمــة وااللت
بمتابعــة التــزام البنــك بالقوانيــن والتعليمــات الرقابيــة الخاصــة بمــا يلــى:

-  هيكل الملكية.                                   - الجمعية العامة.
- مجلس اإلدارة.                                      - لجان المجلس.

- مسئوليات اإلدارة العليا.                   - االفصاح والشفافية.
- المسئولية االجتماعية.                      - مراقبي الحسابات.

ــي  ــلوك االخاق ــد الس ــل وقواع ــاق العم ــح، ميث ــارض المصال ــدم تع ــن ع ــكل م ــزام ب ــة االلت ــى متابع ــة ال ــذا باإلضاف ه
ــغ. ــة المبل ــة وحماي ــر االخاقي ــروعة وغي ــر المش ــات غي ــن الممارس ــاغ ع واإلب

إدارة حماية حقوق العمالء

- حرصــا مــن مصرفنــا علــى الحصــول علــى رضــاء العمــاء وتعزيــز ثقتهــم بنــا وذلــك مــن منظــور الحــد مــن شــكواهم 
وتقليــل الفتــرة الزمنيــة المســتغرقة فــي الحــل فقــد تــم تدعيــم هــذه اإلدارة بالخبــرات المصرفيــة مــع القيــام بمراقبة 

كافــة القطاعــات والفــروع فــي تطبيــق مبــادئ حمايــة حقــوق العماء.

-  تقــوم اإلدارة بتلقــي جميــع الشــكاوى الــواردة ودراســتها وتوجيههــا الــى الجهــة المختصــة ومتابعــة رد هــذه 
الجهــات عليهــا ودراســة األســباب التــي أدت الــى ظهــور هــذه المشــاكل والتوصيــة بالمقترحــات الازمــة لعــدم تكرارها.

إدارة أمن المعلومات

ــك  ــي البن ــيبرانية يول ــدات الس ــداد التهدي ــواع وأع ــاد أن ــيبراني وازدي ــاء الس ــي الفض ــريعة ف ــورات الس ــياق التط ــي س ف
المصــري لتنميــة الصــادرات حرصــه الدائــم علــى حمايــة وســرية البيانــات الخاصــة بعمائــه، مــن خــال توفيــر وتطبيــق 

ــات. ــة المعلوم ــبل لحماي ــل الس ــى وأفض أقص

وقــد أنشــأ مركــز عمليــات امــن المعلومــات 24 / 7 الــذي يعمــل علــى الكشــف عــن الحــوادث األمنيــة واالســتجابة لهــا 
فــي الوقــت المناســب مــن خــال المراقبــة المســتمرة علــى مــدار الســاعة باإلضافــة إلــى اعــداد وتحديــث مجموعــة من 
سياســات أمــن المعلومــات بمــا يتناســب مــع متطلبــات وقواعــد البنــك المركــزي المصــري والمعاييــر االمنيــة العالميــة 
مــع العمــل علــى تلبيــة متطلبــات قواعــد ســويفت » برنامــج أمــن العمــاء « والقيــام بالفحوصــات الدوريــة علــى جميــع 
االنظمــة ومراجعــة الثغــرات االمنيــة وكذلــك تحديــد الضوابــط المناســبة للحــد مــن المخاطــر، وأيضــا تطبيــق برنامــج 

توعيــة موظفــي البنــك لمخاطــر أمــن المعلومــات بمــا فــي ذلــك مــن دورات تدريبيــة ونشــرات توعويــة.
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إدارة المخاطر التشغيلية
ــي 2009 /  ــأت ف ــث نش ــك حي ــر بالبن ــة إدارة المخاط ــية لمجموع ــف الرئيس ــد الوظائ ــي أح ــغيلية ه ــر التش إدارة المخاط
2010 مــع تطبيــق إطــار عمــل يرتكــز علــى التنســيق بيــن قطــاع المخاطــر التشــغيلية وقطاعــات البنــك لتحديــد وتحليــل 

ومراقبــة عناصــر المخاطــر التشــغيلية بأنشــطة البنــك.

ــة المســتقلة بمــا  ــدار المخاطــر التشــغيلية بالبنــك مــن خــال إطــار عمــل يقــوم علــى الشــفافية والمســاءلة والرقاب ت
يســاهم فــي تحديــد مامــح المخاطــر التشــغيلية المصاحبــة لألنشــطة وتحديــد مســبباتها ومؤشــرات اإلنــذار المبكــر 
بشــكل اســتباقي لضمــان االجــراءات التصحيحيــة ووضــع الضوابــط الازمــة لمعالجــة األســباب وتحقيــق رقابــة فعالــة 

للحــد مــن المخاطــر.

يقــوم البنــك بدعــم إطــار العمــل بالسياســات واإلجــراءات الشــاملة والتــي بدورهــا تســاعد علــى رصــد، تقييــم والتحكــم 
فــي المخاطــر التشــغيلية، ويتــم تحديثــه بصفــة دوريــة أخــذا فــي االعتبــار تعليمــات الجهــات الرقابيــة ومتطلبــات إدارة 

التغييــر لتقييــم وضمــان فعاليــة الضوابــط.

ــة  ــغيلية المرتبط ــر التش ــم المخاط ــى تقيي ــك عل ــرص البن ــك، يح ــتراتيجية البن ــداف واس ــع أه ــاق م ــار االتس ــي إط وف
بتقديــم خدمــات مصرفيــة او منتجــات جديــدة وخاصــة ذات الطبيعــة االلكترونيــة، حيــث يتــم تحديــد وتقييــم 
المخاطــر التشــغيلية المصاحبــة للخدمــات أو المنتجــات مشــتما مخاطــر االلتــزام مــع تحديــد اإلجــراءات الازمــة التــي 

ــك. ــاء البن ــة لعم ــدة وآمن ــة جي ــة مصرفي ــم خدم ــن تقدي تضم

ــة  ــم كفاي ــغيلية، وتقيي ــداث التش ــة االح ــة لكاف ــباب الجذري ــد األس ــى تحدي ــز عل ــغيلية بالتركي ــر التش ــوم المخاط وتق
الضوابــط وقيــاس مــدى فعاليتهــا، باإلضافــة إلــى متابعــة االحــداث الخارجيــة للتأكــد مــن مــدى كفايــة الضوابــط للحــد 
مــن المخاطــر التشــغيلية. إلــى جانــب تحديــث قاعــدة بيانــات أحــداث الخســائر التشــغيلية والتأكــد مــن دقتهــا والتوثيق 

الــازم مــع الســجات المحاســبية للخســائر التشــغيلية.
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يعتمــد البنــك علــى عــدة محــاور فــي عمليــة تقييــم المخاطــر التشــغيلية مــن أهمهــا ورش عمــل تقييــم المخاطــر 
التشــغيلية والضوابــط، متابعــة وتســجيل االحــداث التشــغيلية، االســتقصاءات، كمــا يتــم متابعــة وتقييــم اتجــاه 
ــة  ــدود المقبول ــار الح ــي االعتب ــذا ف ــر أخ ــة المخاط ــى مصفوف ــة عل ــطة المختلف ــية لألنش ــر الرئيس ــرات المخاط مؤش
للمخاطــر مــن قبــل البنــك وتحديــد المؤشــرات مرتفعــة المخاطــر بمــا يســاهم فــي تحديــد الضوابــط الازمــة للحــد 
ــة  ــع عملي ــقة م ــر والمتس ــن المخاط ــة م ــدود المقبول ــع الح ــق م ــى التواف ــة إل ــرات باإلضاف ــك المؤش ــاع تل ــن ارتف م

ــال. ــة رأس الم ــي لكفاي ــم الداخل التقيي

مخاطر نظم وتكنولوجيا المعلومات: 

فــي إطــار عمــل إدارة مخاطــر نظــم وتكنولوجيــا المعلومــات بالتقييــم الــدوري للمخاطــر التقنيــة والبرمجيــات 
ووســائل االتصــال وأنظمــة حمايــة البيانــات وشــبكة البنــك، تقــوم اإلدارة بمتابعــة كافــة التعليمــات والضوابــط الرقابيــة 
الــواردة مــن البنــك المركــزي المصــري والجهــات الرقابيــة لضمــان وضــع االجــراءات الرقابيــة للحــد مــن المخاطــر التقنيــة 

ومتابعتهــا بفعاليــة مشــتما تطويــر إدارة مخاطــر التغييــر بالبنــك.

إدارة مخاطر االحتيال
 

أدارة مخاطــر االحتيــال هــي أحــد الوظائــف الرئيســية وذلــك فــي إطــار اســتراتيجية البنــك المصــري لتنميــة الصــادرات 
ــة  ــائر المالي ــل الخس ــمعتنا وتقلي ــة وس ــا التجاري ــا وعامتن ــة عمائن ــي حماي ــاهم ف ــا يس ــر مم ــع المخاط ــل م للتعام

ــر. ــن المخاط ــوع م ــذا الن ــة به المتعلق
إن البنــك ينتهــج اتجــاه اســتباقي للحفــاظ علــى نمــو األعمــال مــن خــال الضوابــط المناســبة لمكافحــة االحتيــال 

وتطبيــق كافــة التعليمــات والضوابــط الرقابيــة للحــد مــن مخاطــر االحتيــال ومتابعتهــا بفاعليــة.

إدارة مخاطــر االحتيــال مســؤولة عــن تطويــر اســتراتيجيات منــع االحتيــال واكتشــافه وردعــه لجميــع المنتجــات 
ــم  ــوم اإلدارة بتقدي ــا تق ــة. كم ــة والحالي ــا المحتمل ــة ربحيته ــى حماي ــك عل ــال بالبن ــات االعم ــع قطاع ــاعدة جمي لمس
المشــورة للبنــك بشــأن اتجاهــات االحتيــال الجديــدة وعمليــات التفــادي المناســبة بالتــوازي مــع توعيــة كافــة العامليــن 

ــال. ــر االحتي ــة دور ادارة مخاط ــك بأهمي بالبن

حوكمة المخاطر
 

ــة  ــري الخاص ــزي المص ــك المرك ــات البن ــع تعليم ــق م ــر متواف ــوي إلدارة المخاط ــة ق ــار حوكم ــك إط ــدى البن ــر ل يتواف
ــوك. ــة بالبن ــد الحوكم ــق قواع بتطبي

تقــوم لجنــة المخاطــر المنبثقــة مــن مجلــس االدارة باإلشــراف علــى منظومــة ادارة المخاطــر مشــتملة مراجعــة 
التقاريــر الدوريــة إلدارة المخاطــر التشــغيلية واالجــراءات المتخــذة للحــد مــن مؤشــرات المخاطــر وتقييــم أدوات الرقابــة، 

مــع تســليط الضــوء علــى مواطــن المخاطــر المرتفعــة.

تقــوم لجنــة المخاطــر التشــغيلية دوريــا بمراجعــة واعتمــاد وتقييم مســتوى واتجاهــات مؤشــرات المخاطر التشــغيلية 
ألنشــطة البنــك والتقريــر عــن اهــم مؤشــرات المخاطــر التشــغيلية ومتابعة تنفيــذ الخطــط العاجية.

يقــوم قطــاع المراجعــة الداخليــة بإجــراء المراجعــة مــن منظــور مســتقل مبنــي علــى تقييــم مرجــح بــأوزان المخاطــر 
لألنشــطة ويتــم التقريــر للجنــة المراجعــة الداخليــة بصفــة دوريــة.
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مخاطر السوق

يقــوم البنــك علــى إتبــاع منهــج يهــدف إلــى تحقيــق التــوازن مــا بيــن تعظيــم ربحيــة ودعم ســامة ونمــو المركــز المالي 
للبنــك فــي حــدود المســتوى المقبــول للمخاطــر. ومــن ثــم يتــم تحديــد، ومتابعــة، وإدارة مختلف أنــواع مخاطر الســوق 
بهــدف حمايــة قيــم األصــول وتدفقــات الدخــل، بمــا يحمــي مصالــح مودعــي البنــك والمســاهمين، مــع العمــل علــى 
تعظيــم عائــدات المســاهمين فــي إطــار معاييــر البنــك المعتمــدة بكافــة السياســات المرتبطــة واتســاقًا مــع تعليمــات 

البنــك المركــزي المصــري وإرشــاداته بشــأن متطلبــات رأس المــال لمقابلــة المخاطــر وفقــًا لمقــررات بــازل. 

ــم  ــى قي ــلبا عل ــر س ــد تؤث ــي ق ــوق الت ــل الس ــي عوام ــات ف ــن التقلب ــة ع ــر الناتج ــي المخاط ــوق ف ــر الس ــل مخاط وتتمث
ــاح  اســتثمارات البنــك المحتفــظ بهــا ســواء بغــرض المتاجــرة أو لغيــر أغــراض المتاجــرة ممــا ينعكــس بــدوره علــى األرب
والمركــز المالــي للبنــك. وفــي ضــوء ذلــك، يتــم االلتــزام بالمعاييــر الخاصــة بقيــاس مخاطــر الســوق والتأكــد مــن توافــر 
ــر  ــإدارة مخاط ــق ب ــا يتعل ــة فيم ــة والنوعي ــر الكمي ــة المعايي ــن كفاي ــذا م ــر وك ــة المخاط ــازم لمواجه ــال ال رأس الم
الســوق، وإجــراء اختبــارات الضغــط الدوريــة ومراجعــة النتائــج ووضــع حــدود قصــوى إلجــراءات الرقابــة الداخليــة لمراكــز 
البنــك المحتفــظ بهــا، ممــا يســاهم فــي الحــد مــن مخاطــر الســوق التــي قــد تؤثــر علــى المركــز المالــي للبنــك، والحــد 

مــن الخســائر الناتجــة عــن التحــركات غيــر المواتيــة وذلــك مــن خــال مــا يلــي:

ــتثمارات- ــم االس ــى قي ــرة عل ــل المؤث ــه والعوام ــر مواتي ــرات الغي ــة التغي ــوق ومتابع ــر الس ــاس مخاط ــد، وقي - تحدي
المتداولــة ســواء بغــرض المتاجــرة أو لغيــر أغــراض المتاجــرة - متمثلــة فــي اســتثمارات ماليــة مــن خــال الدخل الشــامل 
االخــر- وذلــك بالنســبة ألدوات الديــن، األســهم أو صناديــق االســتثمار، متطلبــات الســيولة والمركــز المالــي وأربــاح البنــك.

-  متابعة وتقييم تأثير تلك العوامل على معدل كفاية رأس المال ومتطلبات رأس المال لمخاطر السوق. 

- متابعة وتقييم مخاطر أي أدوات مالية جديدة يصدرها البنك أو يرغب في االستثمار فيها.

- متابعة إدارة مخاطر السيولة وتقييم اختبارات الضغط وتنوع محفظة البنك االستثمارية.

- التأكــد مــن الفصــل التــام بيــن الســلطات والمســئوليات الخاصــة بالقطاعــات / اإلدارات المنفــذة لنشــاط االســتثمار 
اخــذًا فــي االعتبــار المخاطــر المصاحبــة لــه واإلدارات المنــوط بهــا القيــام بمراقبــة ومتابعــة االلتــزام بحــدود المخاطــر.

- التنســيق والتواصــل بيــن كافــة اإلدارات/ القطاعــات المعنيــة واإلقــرار الــدوري للجنــة األصــول والخصــوم ولجنــة 
المخاطــر المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة بهــدف تحقيــق إدارة متكاملــة للمخاطــر.
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معالجة الديون غير المنتظمة

استراتيجية القطاع:

يتبنــى قطــاع معالجــة الديــون اســتراتيجية واضحــة للتعامــل مــع حســابات العمــاء التــي تــدار مــن خالــه، تقــوم علــى 
ركيــزة اساســية وهــي التعامــل بإيجابيــة مــع كافــة الحــاالت التــي تعانــي مــن التعثــر، وتقديــم المشــورة والمســاعدة 
إلدارة هــذه الحــاالت للخــروج مــن أزمتهــا، والحفــاظ علــى اســتمرارية النشــاط، لحفــظ فــرص العمــل التــي تتيحهــا هــذه 

الكيانــات - وهــو مــا يتماشــى مــع السياســة التــي يتبناهــا البنــك المركــزي المصــري، وذلــك مــن خــال: 

- اقتراح ومناقشة واتمام تسويات.

- عمل جدوله تتناسب مع قدرة العماء على السداد وتتماشى مع التدفقات النقدية للنشاط.

- تقديــم كافــة اشــكال الدعــم للعمــاء ســواء مــن خــال االستشــارات الماليــة أو ضــخ تمويــل جديــد وفقــا لمعطيــات 
كل حالــة، وبشــرط توافــر الجديــة وااللتــزام مــن جانــب العمــاء.

وقــد نجحــت اإلدارة مــن خــال هــذه السياســة فــي تخفيــض نســبة الديــون المتعثــرة مــن 7.07% فــي 2016/12/31 الــى %2.3 
مــن أجمالــي المحفظــة.

كما نجحت في تحصيل حوالي 766 مليون جنيه مصري من الديون المتعثرة خال نفس الفترة.

إنجازات القطاع:

- تسويات: تم ابرام تسويات لعدد 13 عميل، تبلغ صافي مديونياتهم 72 مليون جنيه مصري.

- تحصيــات: تــم تحصيــل مبلــغ 214مليــون جنيــه مصــري تشــمل 161 مليــون جنيــه مصــري مــن عمــاء محفظــة الديــون 
المتعثــرة، و14 مليــون جنيــه مصــري مــن عمــاء اإلعــدام، و32 مليــون جنيــه مصــري عوائــد مهمشــة، باإلضافــة الــى 7 

مليــون جنيــه مصــري مــن بيــع األصــول التــي آلــت ملكيتهــا للبنــك.

- المخصصات: تم تعزيز المخصص بمبلغ 117 مليون جنيه مصري ليدعم مخصص عماء اخرين. 

االستعالمات المصرفية
تدعم الميزة التنافسية للبنك من خال:

-   تقديــم ) مخرجــات ( اســتعامات ذات كفــاءة وجــودة متميــزة تســتجيب الحتياجــات القطاعــات / اإلدارات ذات 
العاقــة وبمــا يمكنهــا مــن اتخــاذ القــرارات بكفــاءة وفاعليــة ممــا انعكــس إيجابــا علــى نتائــج اعمــال البنــك خــال الفترة 

ــى 2020/6/30. ــن2019/7/1 حت م

ــتجابة  ــاة االس ــع مراع ــا م ــف أنواعه ــتعامات بمختل ــن االس ــة م ــات / اإلدارات ذات العاق ــات القطاع ــة احتياج -   تلبي
ــق  ــة المتف ــتوى اداء الخدم ــع مس ــب م ــا يتناس ــتعامات وبم ــن االس ــة م ــات / اإلدارات ذات العاق ــات القطاع الحتياج

ــا. عليه
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الشئون القانونية
لقطــاع الشــئون القانونيــة دوره األساســي فــي اعــداد العقــود وكافــة المســتندات بمجــرد صــدور قــرار الســلطة 
المختصــة بالمنــح، ويقابــل هــذا الــدور دور اخــر ال يقــل عنــه اهميــة وهــو ماحقــة العمــاء المتعثريــن فــي حالــة عــدم 

ــم. ــررة معه ــود المح ــددة بالعق ــات المح ــم بااللتزام قيامه

وتستهدف الخدمات القانونية التي يقوم عليها القطاع القانوني نوعين من العماء: 

النــوع األول: العمــاء الداخلييــن وهــم كافــة فــروع وادارات البنــك حيــث تقــدم لهــم الخدمــة القانونيــة التــي تجيــب 
ــة  ــاء النصيح ــي بإعط ــاع القانون ــام القط ــد ق ــات وق ــن العقب ــر م ــم الكثي ــل له ــاراتهم وتذل ــف استفس ــى مختل عل

ــا. ــًة أو تليفوني ــواء كتاب ــوى س ــت 3500 فت ــي تخط ــك والت ــة بالبن القانوني

أمــا النــوع الثانــي مــن العمــاء الذيــن يســتهدفهم القطــاع فهــم عمــاء البنــك المتعثريــن الذيــن يتــم ماحقتهــم 
قضائيــا حــال عــدم التزامهــم باألحــكام والواجبــات التــي تــم االتفــاق عليهــا فــي العقــود المحــررة معهــم.

ــة  ــهيات االئتماني ــروض والتس ــود الق ــداد عق ــي إع ــاع ف ــال دور القط ــن اغف ــه ال يمك ــن فان ــاء الداخليي ــبة للعم بالنس
والكفــاالت وقيــد وتجديــد الرهــون بأنواعهــا للحفــاظ علــى حقــوق وأصــول البنــك مــع اســتمرار ضمانــات البنــك 
ــة  ــة وتجاري ــون عقاري ــد ره ــد وتجدي ــدات وقي ــة وتعه ــد وكفال ــي 650 عق ــرة حوال ــال الفت ــت خ ــي بلغ ــة والت المختلف
وبحريــة، هــذا وقــد كان للبنــك الســبق فــي التعاقــد مــع شــركة IScore لاشــتراك فــي ســجل الضمانــات االلكترونيــة 
وهــو ســجل الكترونــى يعمــل علــى مــدار الســاعة وفــى جميــع األيــام وتــم تفعيــل واشــهار ضمانــات البنــك بســجل 
الضمانــات المنقولــة حيــث تــم اشــهار البيانــات التاريخيــة مــن رهــون تجاريــة ســارية وموثقــة وجميــع الرهــون التجاريــة 

الحديثــة التــي يتــم التعامــل عليهــا.  
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كمــا قــام القطــاع بصياغــة واعــداد 10 برتوكــوالت تعــاون مــع جهــات عديــدة داخــل وخــارج مصــر وعلــى ســبيل المثــال 
برتوكــول عمــاء بورســعيد لتمويــل 52 مصنــع وغيرهــا مــن البروتكــوالت األخــرى.

هــذا وقــد قــام القطــاع بتنفيــذ وتفعيــل تســويات وجدولــة عمــاء متعثريــن وفقــا لمبــادرة البنــك المركــزي المصــري 
فــي هــذا الشــأن.

وفضــًا عــن االدوار المتقــدم ذكرهــا فــإن دور قطــاع الشــئون القانونيــة يمتــد الــى كونــه المستشــار القانونــي لجميــع 
الشــركات التــي يدخــل البنــك فــي تأسيســها، حيــث يقــوم القطــاع بكافــة اإلجــراءات المتطلبــة لتأســيس تلــك 
الشــركات، كمــا يقــوم بعــد هــذه المرحلــة باعتمــاد محاضــر الجلســات للجمعيــات ومجالــس االدارة او إجــراءات زيــادة 

ــركات. ــذه الش ــال له رأس الم

وفــى إطــار الــدور المهــم واألساســي للعمليــة المصرفيــة، فقــد حقــق قطــاع الشــئون القانونيــة خــال العــام 
المنصــرم نتائــج مهمــة علــى كافــة المســتويات المتقــدم ذكرهــا، حيــث اســتطاع ان يســتصدر العديــد مــن االحــكام 
ــغ  ــتام مبال ــى اس ــك عل ــل البن ــا تحص ــات، كم ــاح والميزاني ــى األرب ــر عل ــات تؤث ــداد التزام ــه س ــي جنبت ــك والت ــح البن لصال
فــي تفاليــس منظــورة امــام المحاكــم بلغــت اجماليهــا 143 مليــون جنيــه مصــري فــي العــام المالــي 2020/2019/2018 
ــة  ــيوط والمحكم ــة بأس ــة االقتصادي ــة بالمحكم ــه لألدوي ــرى اي ــي ث ــة ت ــة مجموع ــى تفليس ــة إل ــي باإلضاف ــى التوال عل

ــرة. ــة بالقاه االقتصادي

ــاء  ــن العم ــه م ــتهان ب ــة ال يس ــر مجموع ــة ان تجب ــوط القضائي ــة للضغ ــة نتيج ــئون القانوني ــاع الش ــتطاع قط ــا اس كم
المتعثريــن للتقــدم للبنــك بطلبــات لتســوية االرصــدة المدينــة المســتحقة فــي ذمتهــم وتماشــيا مــع مبــادرة البنــك 
المركــزي المصــري الصــادرة فــي 2019/9 والتــي تــم العمــل بموجبهــا ممــا اســتتبع معــه تنقيــة المحفظــة مــن العمــاء 

المتعثريــن واالســتجابة للمبــادرة الصــادرة مــن البنــك المركــزي المصــري.

اخــذ القطــاع القانونــي علــى عاتقــه اعــداد وصياغــة تســويات مهمــة لعمــاء مصرفنــا وعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر 
تســوية مجموعــة شــركات مكســيم بمبلــغ 550 مليــون جنيــه مصــري، مجموعــة شــركات الســاب بمبلــغ 339 مليــون 
جنيــه مصــري، تســوية إيجــي يــارم بمبلــغ 300 مليــون جنيــه مصــري وغيرهــا ممــا جنــب البنــك اســتقطاع مخصصــات 

تؤثــر علــى الميزانيــة واالربــاح.

كمــا ال يمكــن اغفــال الــدور المهــم الــذي يقــوم بــه قطــاع الشــئون القانونيــة فــي الحصــول علــى الضمانــات وذلــك 
تأمينــا وضمانــا للتســهيات والقــروض الممنوحــة للعمــاء، يســتوي فــي ذلــك أن تكــون الضمانــات فــى شــكل رهــون 
محــال تجاريــة او رهــون عقاريــة او رهــون بحريــة او غيرهــا مــن الضمانــات االخــرى، ويمكــن القطــع بــأن قطــاع الشــئون 
القانونيــة خــال العــام الماضــي قــد اصــاغ عقــود وكفــاالت وتعهــدات ورهــون بقيمــة اجماليــة 6.508.000.000 جنيــه مصري 

)ســتة مليــارات وخمســمائة وثمانيــة مليــون جنيــه مصــري( ومائــة مليــون دوالر أمريكــي 

ومــن جهــة أخــرى فقــد تــم اعــداد عقــود تمويــل عقــاري لعمــاء البنــك ســواء محــدودي او متوســطي الدخــل او فــوق 
المتوســط وتــم صياغــة تلــك العقــود بمــا يحفــظ حقــوق البنــك وكذلــك تــم صياغــة ومراجعــة نظــام عمــل التمويــل 
العقــاري بمــا يتماشــى مــع مبــادرة البنــك المركــزي المصــري وبمــا يتماشــى مــع المنافســة القائمــة بيــن البنــوك الرائــدة 

فــي هــذا المجــال.

ــاع  ــون قط ــه ليك ــد عمل ــل امت ــاون ب ــاع مع ــه قط ــرد كون ــى مج ــة عل ــئون القانوني ــاع الش ــف دور قط ــم يتوق ــذا ول ه
ينتــج ايــرادات، والتــي تحققــت عــن طريــق تقديــم الخدمــة القانونيــة للشــركات التابعــة أو الحصــول مــن العمــاء علــى 

اتعــاب نتيجــة تحريــر العقــود معهــم ويتــم إيــداع تلــك المبالــغ بحســاب إيــرادات القطــاع القانونــي. 
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مجموعة المراجعة الداخلية
- المراجعــة الداخليــة هــي نشــاط مســتقل وموضوعــي يقــدم خدمــات تأكيديــة وخدمــات استشــارية بهــدف إضافــة 
قيمــة وتحســين العمليــات ويســاعد هــذا النشــاط البنــك فــي تحقيــق أهدافــه وذلــك عــن طريــق إتبــاع أســلوب عمــل 
منهجــي ومنظــم لتقييــم وتحســين كفــاءة وفاعليــة نظــم وعمليــات إدارة المخاطــر والرقابــة والحوكمــة فــي البنــك.

ــة  ــة الرقاب ــر وأنظم ــراءات إدارة المخاط ــات وإج ــطة وعملي ــة أنش ــة مراجع ــة الداخلي ــل المراجع ــاق عم ــمل نط - يش
الداخليــة وأنظمــة تكنولوجيــا المعلومــات ونظــم الحوكمــة مــن خــال الفحــص الــدوري لعينــة مــن العمليــات وتقــع 

ــة. ــة الداخلي ــات المراجع ــطة وعملي ــاق أنش ــن نط ــك ضم ــروع البن ــف وإدارات وف ــطة والوظائ كل األنش

- يعتبــر المرجــع األساســي واإلطــار المنظــم لنشــاط وعمليــات المراجعــة الداخليــة هــي المعاييــر واالرشــادات الصــادرة 
مــن معهــد المراجعيــن الداخلييــن.

ــز  ــنوية ترتك ــة س ــة مراجع ــداد خط ــي 2019 - 2020 بإع ــام المال ــة الع ــع بداي ــة م ــة الداخلي ــة المراجع ــت مجموع - قام
علــى منهجيــة تقييــم المخاطــر وتــم مناقشــة واعتمــاد خطــة المراجعــة الســنوية مــن لجنــة المراجعــة المنبثقــة مــن 

مجلــس اإلدارة تمهيــدًا للعمــل بهــا خــال العــام المالــي.

- قامــت مجموعــة المراجعــة الداخليــة بتنفيــذ خطــة المراجعــة الســنوية  المعتمــدة علــى مختلــف قطاعــات وإدارات 
وفــروع البنــك المحــددة فــي خطــة المراجعــة وتــم إصــدار تقاريــر المراجعــة كمــا تــم عــرض تقاريــر المراجعــة الداخليــة 

علــى القطاعــات المعنيــة واإلدارة التنفيذيــة ولجنــة المراجعــة.

- قامــت مجموعــة المراجعــة الداخليــة بالتنســيق مــع قطاعــات وإدارات البنــك فــي الموضوعــات التــي يتــم عرضهــا 
علــى لجنــة المراجعــة. 

- تــم خــال العــام انعقــاد عــدد )15( اجتماعــا للجنــة المراجعــة وتــم إعــداد محاضر تلــك االجتماعــات وإحاطــة مجلس 
بها. اإلدارة 

- قامــت مجموعــة المراجعــة الداخليــة بمتابعــة تنفيــذ قــرارات وتوصيــات لجنــة المراجعــة بصفــة دوريــة وتــم عــرض 
نتائــج ذلــك علــى لجنــة المراجعــة بشــكل دوري.

- قامــت مجموعــة المراجعــة الداخليــة بالتنســيق مــع جميــع قطاعــات وإدارات البنــك للــرد علــى تقريــر البنــك المركزي 
المصــري فــي ضــوء مراجعــة البنــك المركــزي المصــري للبنــك كمــا فــي 2018/12/31 والتــي تمــت خــال العــام 2019.

- قامــت مجموعــة المراجعــة الداخليــة بالتنســيق مــع المراجعيــن الخارجييــن وتزويدهــم بــكل متطلبــات المراجعــة 
وكافــة تقاريــر المراجعــة الداخليــة.

- قامــت مجموعــة المراجعــة الداخليــة بالتنســيق مــع الســادة مراجعــي الجهــاز المركــزي للمحاســبات وتزويدهــم 
بــكل متطلبــات المراجعــة.

- شــارك العامليــن بقطــاع المراجعــة الداخليــة فــي العديــد مــن الــدورات التدريبيــة الفنيــة وفقــًا لخطــة البنــك للتدريــب 
والتطويــر المهنــي لموظفــي القطاع. 

استراتيجية األعمال التقرير السنوي  2019 - 2020

قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات

خدمات جديدة لعمالء البنك

• تطبيق نظام طباعة الشيكات لعماء تمويل قروض.

• افتتاح فروع جديدة )فرع الغردقة - فرع الرحاب(.

• تطبيق نظام رقم الحساب المصرفي الدولي "IBAN" طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري.

• مشروع مكافئات مشتريات بطاقات االئتمان.

• انشاء العديد من المنتجات الجديدة للعماء مثل:

Expo Lady -

                         Expo Star -

- التمويل العقاري.

- قروض تجارية.                                

- 6 منتجات لقروض األفراد.            

- 19 نوع حساب سحب على الكشوف.

- 3 أنواع ودائع.                                  

- 2 أنواع شهادات.
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- مشروع تمويل السيارات.

.)flexi CD( تحليل وتصميم وإنشاء الشهادات الثابتة لمدة سنة ويتم تحويلها آليا إلى شهادات متغيرة -
- إنشاء جميع المنتجات المتعلقة بمبادرة البنك المركزي المصري بمختلف اسعارها )%8، %10، %12(.

- المنتجات الخاصة بعقد جهاز تنمية المشروعات.

خدمات جديدة لمستخدمي البنك

• وضــع خطــة اســتراتيجية )خمــس ســنوات( لمجموعــة تكنولوجيــا المعلومــات تتماشــى مــع خطــة التحــول الرقمــي 
. للبنك

ــف  ــة والتكي ــة للرقاب ــة خاضع ــل بطريق ــات العم ــة احتياج ــة لتلبي ــع آلي ــال وض ــن خ ــدة م ــة جدي ــات تكنولوجي • خدم
 Business Change Management -" مــع الخطــة االســتراتيجية للبنــك مــن خــال انشــاء إدارة جديــدة تحــت مســمى

."BCM
•  تقديــم حلــول فنيــة لمســتخدمي البنــك خــال أزمــة )Covid-19( تحيــل دون حــدوث أي تأخيــر قــد يؤثــر علــى عمليات 

لبنك. ا

.)Microsoft Teams( برامج التواصل عن بعد مثل تشغيل نظام -

- برامج االتصال اآلمن بشبكة البنك.

- تعزيز إمكانية أداء الموظفين لمهامهم من أماكن مختلفة.

•  تشغيل برنامج )AML( واتصاله بالنظام المصرفي األساسي بالبنك.

•  تطبيق نظام أرشفة البريد االلكتروني. 

•  تطبيق مراكز التكلفة والربحية.

.AML تطوير البرامج الخاصة بتصنيف مخاطر غسل األموال  •

• نظــام التحذيــر اآللــي لتحديــث بيانــات العمــاء واضافــة خاصيــة االســتعام عــن العمــاء لعمــل تحديــث للبيانــات مــع 
اضافــة تحذيــر مــن خــال شاشــات الصــراف عنــد طباعــة االيصــاالت.

• ميكنة أوامر الشراء والتحصيل الخاصة باالستثمار )خبير(.

• تحديث نطام األصول الثابتة واضافه خاصية الباركود.

• اضافه 220 تقرير جديد داخلي / البنك المركزي المصري.

• إطاق تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك مع خدمات االستعام التالية:

- الحسابات التشغيلية.

- الشيكات.
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- منتجات البنك.

- أسعار صرف العمات.
- الحركات على الحسابات.

- حاسبة قروض.

- شكوى العماء.

- تحديد موقع الفرع والصراف اآللي.

• تشغيل تطبيق المحفظة الذكية للجوال )جيبي( والتي تقدم الخدمات التالية:

- دفع الفواتير بجميع أنواعها.
- التبرعات.

- رسوم المرور ودفع المخالفات المرورية.

- جميع مدفوعات فوري.

- التحويل ألي محفظة الكترونية أخرى.

- اإليداع والسحب في المحفظة من ماكينات الصراف اآللي. 

- اإليداع والسحب في المحفظة من ماكينات الصراف اآللي.

- ربط المحفظة مع حساب العميل لدي البنك.

-  تغذية المحفظة من حساب العميل.

- عمليات الشراء المختلفة.

• خدمــات تمــت إضافتهــا للمحفظــة الذكيــة خــال فتــرة العــزل تماشــيا مــع قــرارات البنــك المركــزي المصــري لتقليــل 
االختاط.

.QR Code المشتريات باستعمال خاصية الـ -

.ACH التحويل من حسابات العماء في البنوك األخرى للمحفظة الذكية عن طريق شبكة الـ -

- المشتريات عن طريق تفعيل خاصية طلب الدفع من التاجر.

- دفع اشتراكات النوادي.

.)call center( االشتراك في خدمة المحفظة اإللكترونية عن طريق خدمة العماء عبر الهاتف -
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المعايير وااللتزام وأمن المعلومات:

• االنتهــاء مــن تحديــث وترقيــة أنظمــة التشــغيل للحاســبات الشــخصية المكتبيــة الــى أحــدث إصــدارات نظم التشــغيل 
.)Windows10(

• تطبيق نظام الحماية )Trend Micro( ألجهزة الحاسبات الشخصية والمحمولة والخوادم.

• تطبيــق أنظمــة جديــدة ألمــن المعلومــات تهــدف الــى )حمايــة فقــد البيانــات - تقديــم حلــول آمنــة للعمــل عــن بعــد 
- مراقبــة دائمــة لقواعــد بيانــات البنــك لحمايتهــا(.

• اجراء جميع التحديثات الخاصة بنظام االستعام االئتماني.

• تنفيذ البرامج والتحديثات الخاصة بالشمول المالي.
• إنشاء برامج )XML parser( لتحميل تقارير البنك المركزي آليا.

.IFRS9 االنتهاء من نظام مخاطر االئتمان لعماء الشركات •

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات:

• تحديث منظومة الطابعات متعددة الوظائف بالفروع واإلدارات المركزية.

• تحديــث البنيــة التحتيــة مــن )أجهــزة خــوادم ذات قــدرات فائقــة ووحــدات تخزيــن مركزيــة والحاســبات الشــخصية 
وبنيــة االتصــاالت الرئيســية مــن أجهــزة وخطــوط ربــط( وبمــا ينعكــس علــى تقديــم خدمــة أفضــل لعمــاء البنــك. 

• تطبيق نظام حديث لحماية قواعد البيانات.

ــرات  ــال فت ــن خ ــكل آم ــد بش ــن بع ــل ع ــك بالعم ــي البن ــماح لموظف ــة للس ــك المختلف ــة البن ــز أنظم ــر وتجهي • تطوي
ــات. ــوارث أو األزم الك

• تحديث وتطبيق أنظمة االتصاالت للخدمات الصوتية والمرئية.

التكنولوجيا البنكية الرقمية

. Integration القنوات اإللكترونية وأنظمة التكامل •

- االستعام عن بطاقات االئتمان من خال االنترنت البنكي.

- تحميل ملفات المرتبات للشركات من خال االنترنت البنكي.

- ارسال كلمة المرور لإلنترنت البنكي باستخدام الرسائل النصية بدال من طباعة كلمة السر.

- التسجيل الذاتي في خدمة االنترنت البنكي.

- تشغيل خدمة Corpay من خال االنترنت البنكي.

.Middle Ware & Automation الحصول على تراخيص أنظمة التكامل والميكنة -
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- ميكنة المدفوعات والخدمات.

• إطالق تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك مع خدمات االستعالم التالية:

- الحسابات: الحركات على الحسابات والشيكات.

- منتجات البنك: أسعار صرف العمات وحاسبة القروض.

- شكوى العماء.

- تحديد موقع الفرع والصراف اآللي.

• تشغيل تطبيق المحفظة الذكية للجوال )جيبي( والتي تقدم الخدمات التالية:

- دفع الفواتير بجميع أنواعها.

- التحويل ألي محفظة الكترونية أخرى.

- اإليداع والسحب في المحفظة من ماكينات الصراف اآللي. 

- اإليداع والسحب في المحفظة من ماكينات الصراف اآللي.

- ربط المحفظة مع حساب العميل لدي البنك.

- تغذية المحفظة من حساب العميل.

- عمليات الشراء المختلفة.

• الخدمات اإللكترونية

.ITM دعم انتشار ماكينات الصراف اآللي ب 52 ماكينة وماكينة -

- ميكنــة أنظمــة العمــل الداخليــة، بنظــام ميكنــة مســار العمــل طلبــات عمليــات التحويــات الماليــة، التجــارة الخارجية، 
وكافــة الطلبــات بيــن مركز االتصــال وإدارات الشــغيل.
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قطاع الموارد البشرية ورأس المال البشري

إدارة التدريب 

1( الدورات التدريبية واألكاديميات:

- الدورة التدريبية التمهيدية للتعيينات الجديدة:

محاضــرات تمهيديــة للمنضميــن الجــدد يقــوم بهــا ممثلــون مــن مختلــف قطاعــات البنــك لتســليط الضــوء علــى دور 
كل قطــاع.

- االتيكيت في العمل:

دورة تدريبية تقدمها الدكتورة غادة جمعة لجميع العاملين بالبنك وفقًا للدرجة والخبرة الوظيفية للموظف.

- التجزئة المصرفية:

مجموعة من الدورات المقدمة لجميع موظفي قطاع التجزئة المصرفية وتنقسم الى:

           • إدارة المبيعات: مقدمة للمديرين اإلقليميين ومديري الفروع.

           • الصراف الذكي: يتم إجراؤه لمسئولي العمليات المصرفية والصرافين.

- القيادة:

مسار طويل من الدورات مقدمة  لبعض الموظفين في القطاعات المختلفة متعلقة بمهارات القيادة.

:Korn Ferry  تدريب على تقييم الوظائف من شركة -

ــة  ــى طريق ــوء عل ــليط الض ــرى لتس ــإدارات أخ ــن ب ــرية وعاملي ــوارد البش ــإدارة الم ــن ب ــه Korn Ferry للعاملي ــب أجرت تدري
ــف. ــم الوظائ تقيي
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2( االحداث والمبادرات: 

- نموذج محاكاة النظام المصرفي المصري:

ــي  ــة ف ــراز دور كل وظيف ــة إلب ــات مختلف ــن جامع ــن م ــاب الجامعيي ــة للط ــة وتعريفي ــرات تمهيدي ــراء محاض ــم إج ت
البنــك.

- القيم في العمل:

جلسة عصف ذهني للموظفين من مختلف القطاعات لاتفاق على توضيح قيم البنك المصرفية.

- دورة تدريبية تفاعلية:

تقام الدورة لزيادة التفاعل بين موظفي القطاع من خال بعض األنشطة.

- سيارة اآليس كريم:

سيارة ايس كريم تتحرك بين فروع البنك والمباني الرئيسية لتقديم اآليس كريم للموظفين.

- مبادرة )الفيلم( الترفيهية:

مبادرة ترفيهية للموظفين في المركز الرئيسي.

إدارة التعيينات واستقطاب المهارات:

- تــم تعييــن عــدد العمالــة المطلوبــة باإلضافــة الــي األرقــام اإلضافيــة التــي قــد تــم الموافقــة عليهــا خــال الســنة 
بتحقيــق نســبة 180% مــن اجمالــي المطلــوب فــي جميــع اإلدارات مــع مراعــاة اختيــار أكفــأ المتقدميــن.

- انشاء إدارات جديدة وتعيين العمالة المطلوبة فيها )مبيعات التجزئة المصرفية - تميز االعمال(.

- المشاركة في الملتقيات التوظيفية والتوعية بالبنك.

- تم تعيين ذوي االحتياجات الخاصة بنسبة 5% من العمالة بالبنك بالتنسيق مع مؤسسة " حلم".

إدارة تطوير الهيكل الوظيفي واإلداري:

- ألول مــره فــي تاريــخ البنــك يقــوم البنــك بدراســة اســتقصائية لقيــاس مســتوي رضــا الموظفيــن لتشــجيعهم علــى 
تقديــم افضــل أداء لديهــم.

 Korn Ferry – HAYالقيــام بمشــروع تقييــم الوظائــف بالبنــك لقيــاس الوظائــف والمرتبــات الحاليــة باالشــتراك مــع -
Group

- تم االنتهاء من وضع الوصف الوظيفي المهني لجميع اإلدارات في البنك.

- التتابــع الوظيفــي واختيــار الكفــاءات مــع اختيــار pool للكفــاءات الشــباب لتشــجعيهم والعمــل علــى نقــاط الضعــف 
. يهم لد
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إدارة عمليات الموارد البشرية وشئون العاملين:

1( طرق ادارة قطاع الموارد البشرية لمواجهة ازمة كوفيد 19

تم تقديم بعض الخدمات الطبية لموظفي البنك وعائلتهم:

• بالتعاون مع المعامل تم توفير زيارات منزلية )المختبر - البرج - سبيد(.

• توفير زيارات منزلية بالتعاون مع بعض المستشفيات مثل مستشفى كليوباترا واندلسية.

• تم توفير سيارة اسعاف لنقل الحاالت الحرجة بالتعاون مع مستشفى دار الفؤاد.
 

• االتفاق مع الصيدليات لتوفير العاج بشكل أسرع.

ــات  ــل فحوص ــة لعم ــن مخصص ــر أماك ــعة لتوفي ــز األش ــل ومراك ــل التحالي ــن معام ــم م ــى خص ــول عل ــم الحص • ت
كوفيــد 19.

                                     مثل:       - معامل ميتا الب.                     - تكنو سكان لألشعة.

• االتفاق مع مستشفى القصر العيني بخصوص حاالت كوفيد 19 لتوفير أقامة طبية لرعاية الحاالت الحرجة.

• اضاقــه اختبــارات لتشــخيص كوفيــد 19 مــن اشــعة وتحاليــل وصــرف االدويــة الازمــة لهــا بالتعاقــد الجديــد مع شــركة 
التامين الطبــي 2021/2020 .

2( إطالق وحدات جديدة على نظام الموارد البشرية وتعزيزه:

ــات  ــذ طلب ــهيل تنفي ــرية لتس ــوارد البش ــام الم ــى نظ ــا عل ــم تنفيذه ــرية ليت ــوارد البش ــطة الم ــع انش ــم ادراج جمي • ت
ــا.  ــتخدمها آلي ــم اس ــه ليت ــات علي ــع البيان ــل جمي ــتخدامه ونق ــام واس ــع النظ ــل م ــهيل التعام ــن وتس الموظفي

• تم تنفيذ وظائف جديدة لتدعيم نظام تقييم األداء والتوظيف والتدريب.

3( تم استحداث مزايا جديدة للموظفين: 

• اجازة للتهنئة بالمولود الجديد للموظف والزواج الحديث ،....الخ.

• نظام الساعات المرنة.

إدارة المكافئات والمرتبات والحوافز:

1( مبادرات وفعاليات:

• حملة دعم وتوعية عن مرض سرطان الثدي.

• حملــة تحــت شــعار نشــر المحبــة وذلــك للعمــل علــى خلــق أجــواء لطيفــة بيــن العامليــن والتخفيــف مــن ضغــوط 
العمــل.

2( استقصاء المرتبات واألجور.

3( حوافز األداء.
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قطاع التخطيط االستراتيجي
تم إنشاء قطاع التخطيط االستراتيجي بهيكل مستقل خال العام المالي 2020/2019. 

بــدأ القطــاع مهامــه بتبويــب ومتابعــة تنفيــذ أهــداف البنــك االســتراتيجية )ســواء أساســية أو فرعيــة لــكل قطــاع علــى 
حــدة( مــع إعــداد مؤشــرات األداء لقيــاس النتائــج المحققــة ومقارنتهــا باألرقــام المســتهدفة بالخطــة االســتراتيجية 

للبنــك، وكذلــك إعــداد وتقديــم التقاريــر الدوريــة لــإلدارة العليــا. 

ــتراتيجي  ــط االس ــاع التخطي ــح قط ــه أصب ــاء علي ــددة، وبن ــطة متع ــتحداث أنش ــاع باس ــام القط ــي مه ــع ف ــم التوس وت
ــا يشــمل عــدة إدارات تتمثــل فــي التالــي: حالي

- إدارة التخطيط االستراتيجي

- إدارة المشروعات

- إدارة هندسة اإلجراءات  

- إدارة الشمول المالي
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أوال: إدارة التخطيط االستراتيجي.

تتمثل مهام إدارة التخطيط االستراتيجي في التالي: 

أوال: التخطيط 

تقــوم إدارة التخطيــط االســتراتيجي بعــدة مهــام، منهــا المشــاركة فــي إعــداد وتطويــر الخطــة االســتراتيجية للبنــك، 
كمــا تقــوم اإلدارة بتبويــب وتوزيــع أهــداف الخطــة االســتراتيجية للبنــك علــى المحــاور الرئيســية للخطــة، باإلضافــة الــى 
ــداف  ــق األه ــان تواف ــي ضم ــي ف ــب دور أساس ــا تلع ــك، كم ــال بالبن ــل إلدارات األعم ــط عم ــداف لخط ــك األه ــل تل تحوي
الفرعيــة وخطــط العمــل لــإلدارات المختلفــة مــع األهــداف الرئيســية بالخطــة االســتراتيجية للبنــك.  هــذا بجانــب إعــداد 

الدراســات واألبحــاث المختلفــة والمتعلقــة بمختلــف األنشــطة االقتصاديــة.

ثانيا: متابعة التنفيذ 

تقــوم بمتابعــة التنفيــذ للخطــة االســتراتيجية وإعــداد البنيــة التحتيــة لمؤشــرات قيــاس األداء والمنبثقــة مــن األهــداف 
االســتراتيجية الرئيســية لجميــع قطاعــات البنــك، كذلــك إعــداد التقاريــر الدوريــة والازمــة للمتابعــة وقيــاس تأثيــر 
ــق  ــية وتحقي ــاح الرئيس ــل النج ــتيفاء عوام ــان اس ــك لضم ــارة بالبن ــح والخس ــتوى الرب ــى مس ــي األداء عل ــات ف االنحراف
أهــداف خطــة البنــك االســتراتيجية، هــذا باإلضافــة الــى القيــام بإعــداد الدراســات المقارنــة لبيــان مركــز البنك التنافســي.

ثانيا: إدارة المشروعات.

تلعــب إدارة المشــروعات دور أساســي فــي توجيــه ومتابعــة المشــروعات الداخليــة بالبنك وذلــك باختــاف اختصاصاتها، 
حيــث تقــوم بــدور فعــال وقيــادي فــي إدارة تخطيــط وتنفيــذ ومتابعــة المشــروعات بمــا يشــمل: 

- مراحل المشروعات 

- تحديد فريق العمل بالمشروعات المختلفة واألطراف المرتبطة

- الموارد المتاحة والمخصصة لكل مشروع 

- قياس مدى نجاح تنفيذ المشروعات

ــك  ــة لتل ــة الفعال ــق المتابع ــن طري ــروعات ع ــذ المش ــل تنفي ــل لمراح ــه األمث ــان التوجي ــي ضم ــة اإلدارة ف ــل أهمي وتتمث
المشــروعات والتــي تقــوم إدارات البنــك بتنفيذهــا باســتخدام المعاييــر المتعــارف عليهــا والمحــددة مســبقا مــن حيــث 
الفتــرة الزمنيــة والتكلفــة والجــودة، باإلضافــة الــى التأكــد مــن توافــق المشــروعات الجــاري تنفيذهــا مــع أولويــات خطة 

البنــك االســتراتيجية.

ثالثا: إدارة هندسة اإلجراءات:

تمثــل إدارة هندســة اإلجــراءات أهميــة بالغــة نظــرا لدورهــا الفعــال فــي تحليــل ودراســة اإلجــراءات القائمــة والمتعلقــة 
ــات  ــع الخدم ــازم ألداء جمي ــت ال ــد الوق ــداد وتحدي ــا إع ــاق اهتمامه ــمل نط ــا يش ــك، كم ــال بالبن ــير األعم ــذ وس بتنفي
ــا  ــة بم ــك المختلف ــن إدارات البن ــال بي ــوات االتص ــر قن ــد وتطوي ــى تحدي ــة ال ــك، باإلضاف ــن البن ــة م ــات المقدم والمنتج

ــر األداء. ــن تطوي يضم

ــراءات  ــي اإلج ــاركة ف ــب المش ــدة، بجان ــتحداث إدارات جدي ــال اس ــة ح ــراءات الازم ــاء اإلج ــي إرس ــارك اإلدارة ف ــا تش كم
والنمــاذج الخاصــة بالمنتجــات والخدمــات التــي يقــوم البنــك بتقديمهــا للعمــاء علــى مختلــف فئاتهــا بمــا لــه مــن تأثيــر 

إيجابــي علــى تنفيــذ األهــداف االســتراتيجية للبنــك والعمــاء والزمــاء. 
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رابعا: إدارة الشمول المالي.

تــم اســتحداث إدارة الشــمول المالــي مؤخــرا امتثــاال لتعليمــات البنــك المركزي المصري بإنشــاء إدارة مســتقلة للشــمول 
ــمول  ــة الش ــر ثقاف ــق نش ــن طري ــمي ع ــر الرس ــمي وغي ــاد الرس ــج االقتص ــي دم ــة ف ــاه الدول ــم اتج ــدف دع ــي به المال
المالــي، ومتابعــة طــرح منتجــات ادخاريــة وتمويليــة تلبــى احتياجــات فئــات العمــاء المســتبعدة ماليــا، خاصــة المــرأة 
والشــباب والفئــات المهمشــة ورواد األعمــال والمشــروعات، مــع إيــاء عنايــة خاصــة للمصدريــن أو شــركاؤهم الذيــن 

ينتمــون إلــى سلســلة القيمــة المضافــة للصناعــة بغــرض دعــم قدرتهــم التنافســية باألســواق.

وتعمــل إدارة الشــمول المالــي علــى التنســيق والتكامــل بيــن إدارات البنــك مــع االســتعانة بــأدوات التكنولوجيــا الحديثــة 
لتحقيــق أهــداف البنــك فيمــا يخــص دعــم الشــمول المالــي واالنتشــار الجغرافــي، بتقديــم خدمــات ماليــة وغيــر ماليــة 

متميــزة لتحقيــق التنميــة المســتدامة المرجــوة وتحقيــق ربحيــة للبنــك أن أمكــن ذلــك. 

كمــا تعمــل اإلدارة علــى التعــاون مــع إدارات البنــك للتحــول الرقمــي والتوســع فــي المنتجــات اإلليكترونيــة بالتــوازي مــع 
تحديــث نظــام الحاســب اآللــي بالبنــك وبرامــج الحمايــة الازمــة لتتماشــى مــع خطــة البنــك لدعــم الشــمول المالــي، 
هــذا بجانــب التعــاون والشــراكة مــع الهيئــات والمنظمــات الحكوميــة والغيــر حكوميــة وكذلــك شــركات االتصــاالت 

والشــركات غيــر التقليديــة للوصــول للشــرائح المســتهدفة.

اهم إنجازات قطاع التخطيط االستراتيجي:

قــام قطــاع التخطيــط االســتراتيجي بالعديــد مــن اإلنجــازات خــال العــام المالــي 2020/2019 نســرد منهــا علــى ســبيل 
المثــال التالــي:

ــة  ــدة ثاث ــدة لم ــدورة جدي ــتراتيجية ب ــة اس ــي خط ــدء ف ــك والب ــية للبن ــتراتيجية الرئيس ــة االس ــاور الخط ــث مح - تحدي
ــام 2024.  ــي الع ــي ف ــنوات تنته س

- إعداد خطة البنك االستراتيجية لدعم الشمول المالي 2020 - 2023.

- المشاركة في إعداد خطة عمل سنوية لقطاعات األعمال للعام المالي 2020/2019.

ــروعات، إدارة  ــراءات، إدارة المش ــة اإلج ــتراتيجي: إدارة هندس ــط االس ــاع التخطي ــة لقط ــدة تابع ــتحداث إدارات جدي - اس
الشــمول المالــي، بغــرض تطويــر األعمــال داخــل البنــك ولزيــادة القــدرة التنافســية للبنــك وتعظيــم العائد للمســاهمين.

- إعداد دراسات خاصة باألسواق الخارجية والتحول التكنولوجي لدعم اتخاذ قرارات اإلدارة العليا.

- تصميــم وتعميــم نمــاذج موحــدة للمتابعــة لجميــع قطاعــات وإدارات البنــك المختلفــة لقيــاس مــدى تطــور حجــم 
األعمــال ومقارنتــه باألرقــام المســتهدفة. 

ــوك  ــن البن ــة م ــات المقدم ــة الخدم ــعار تعريف ــاملة ألس ــة ش ــات المصرفي ــة الخدم ــوقية لتعريف ــة س ــل مراجع - عم
ــل. ــعير األمث ــد التس ــة لتحدي المختلف

- تأســيس مبــادرة Ideta@EBE لتشــجيع الزمــاء بالبنــك لطــرح األفــكار والمقترحــات الجديــدة إيمانــا بــدور البنــك فــي 
تشــجيع االبتــكار.
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اإلتصال المؤسسي
حــرص البنــك فــي هــذا العــام علــى توســيع قاعــدة عمائــه وشــبكة فروعــه مــع تأســيس قطــاع للتجزئــة المصرفيــة، 
وبالتالــي تطلــب األمــر االنتشــار اإلعانــي واإلعامــي والصحفــي، حيــث قــام القطــاع خــال العــام المالــي بتحقيــق عــدة 

إنجــازات علــى مســتوى االتصــاالت المؤسســية والتســويقية، منهــا: 

- تنفيــذ العديــد مــن الحمــات الدعائيــة واإلعانيــة والتســويقية عــن مختلــف منتجــات البنك وخدماتــه المتنوعــة والتي 
تــم نشــرها بالصحــف والمجــات وعلــى شــبكات االنترنــت ومواقــع التواصــل االجتماعــي، هــذا باإلضافــة إلــى حملــة 
موســعة للترويــج عــن األوعيــة االدخاريــة تحــت شــعار "الدهــب مــش حدوتــة"  والتــي تــم إذاعتهــا علــى محطــات الراديــو 
ومواقــع التواصــل االجتماعــي، كمــا تــم الترويــج لهــا عــن طريــق الافتــات اإلعانيــة واللوحــات اإلرشــادية علــى كافــة 
الطــرق بعــدة مناطــق ومحافظــات حيويــة علــى مســتوى الجمهوريــة تحمــل ذات الشــعار، وكذلــك بواســطة التواجــد 
ــة  ــا الترويجي ــض الهداي ــع بع ــم توزي ــث ت ــة، حي ــات التجاري ــرى والمح ــوق الكب ــز التس ــض مراك ــويقية ببع ــة تس بأجنح
ــى  ــوا بأعل ــن قام ــاء اللذي ــة للعم ــبائك ذهبي ــات وس ــع جنيه ــا توزي ــم أيض ــا ت ــة، كم ــك األجنح ــال تل ــن خ ــة م والدعائي

مبالــغ إيداعــات بالبنــك، كجوائــز فوريــة دون القيــام بإجــراء ســحب.

 - يســتخدم البنــك منصاتــه الرســمية التــي كان قــد أنشــأها فــي العــام الســابق علــى مواقــع التواصـــل االجتماعــي 
المختلفــة )فيســبوك - انســتجرام - لينكــد إن - يوتيــوب( ، فــي نشــر اإلعانــات عــن منتجاتــه وخدماتــه المختلفــة كمــا 
يقــوم تحميــل جميــع األنشــطة التــي يقــوم بهــا واألخبــار واألحــداث والصــور التــي تخصــه علــى تلــك المواقــع، حيــث 

تتيــح تلــك المواقــع ســهولة التواصــل مــع العمــاء وســرعة االنتشــار وتكويــن قاعــدة عمــاء جــدد.

استراتيجية األعمال التقرير السنوي  2019 - 2020

- تــم تنفيــذ حملــة إعانيــة تســويقية موســعة عــن البنــك تحمــل شــعار “رايحيــن مــع بعــض لبكــرة” حيــث تــم انتــاج 
وتصويــر وتنفيــذ إعــان فيديــو تجــاري تســويقي عــن البنــك، تــم بثــه وإذاعتــه ببعــض القنــوات التليفزيونيــة والفضائيــة 
وكذلــك علــى العديــد مــن مواقــع التواصــل االجتماعــي وصفحــات االنترنــت، وعــن طريــق العديــد مــن إعانــات الطــرق 

بكافــة أنحــاء الجمهوريــة واإلعانــات المطبوعــة بالصحــف والمجــات المتنوعــة المحليــة واألجنبيــة.
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- يتــم باســتمرار تنفيــذ وانتــاج عــروض توضيحيــة متحركــة عــن منتجــات البنــك وخدماتــه المختلفــة مــع دوام 
تحديثهــا، التــي يســتمر البنــك فــي نشــرها وإذاعتهــا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي وصفحــات االنترنــت، وكذلــك 

ــه. ــع فروع ــة بجمي ــات المرئي ــى الشاش عل

- يتــم تطويــر وتحديــث الموقــع اإللكترونــي للبنــك بصفــة مســتمرة، مــن ناحيــة التصميــم والشــكل العــام والمحتــوى 
والمضمــون الداخلــي والبيانــات ليتيــح ســهولة البحــث والعرض. 

- تقــوم اإلدارة علــى الــدوام بالعمــل علــى توحيــد وتنميــط الشــكل العــام للمطبوعــات والمــواد التســويقية واإلعانيــة 
والدعائيــة والافتــات، وكذلــك العمــل علــى تزويــد الفــروع واإلدارات بمختلــف أنــواع المــواد الترويجيــة فــي صــورة 

ــخ.  بوســترات، نشــرات تعريفيــة بالمنتجــات والخدمــات... ال

- تــم المشــاركة فــي العديــد مــن المؤتمــرات والمحافــل والمعــارض والمنتديــات المتخصصــة وكذلــك ورش العمــل 
المحليــة والدوليــة، عــن طريــق التواجــد أو الرعايــة والحضــور باإلضافــة إلــى تمثيــل البنــك بأجنحــة تســويقية للمســاهمة 

فــي عــرض كافــة خدماتــه ومنتجاتــه مــع تعريــف العمــاء بهــا. 

ــى  ــة عل ــورة إيجابي ــس بص ــا ينعك ــدة مم ــروع الجدي ــاح الف ــة بافتت ــاالت الخاص ــم االحتف ــى تنظي ــاع عل ــرص القط - ح
ــوات  ــح قن ــا يفت ــا مم ــن واإلدارة العلي ــن العاملي ــا بي ــة م ــاءات دوري ــم لق ــى تنظي ــة إل ــذا باإلضاف ــروع، ه ــك الف ــاء تل عم

ــارب.  ــم وتق ــل وتفاه تواص

- يتــم الحــرص علــى خلــق قنــوات اتصــال مــع كافــة وســائل اإلعــام المقــروءة والمســموعة والمرئيــة واإللكترونيــة، 
بصــورة دائمــة، مــع توســيع تلــك القنــوات لســهولة نشــر أخبــار البنــك، واألحاديــث الصحفيــة مــع القيــام بالتغطيــات 

الصحفيــة عــن أنشــطة البنــك المختلفــة، بصفــة مســتمرة. 

ــم  ــث ت ــياحية، حي ــاحلية الس ــرى الس ــد الق ــدت بأح ــث تواج ــعة حي ــة موس ــف بحمل ــرة الصي ــال فت ــت اإلدارة خ - قام
ــات  ــع الفت ــع وض ــاب، م ــي واأللع ــي والكراس ــاطئية كالشماس ــع األدوات الش ــى جمي ــك عل ــعار البن ــو وش ــع لوج وض
البنــك واألعــام فــي الممــرات وعنــد البوابــات كمــا تــم وضــع جنــاح تســويقي داخــل القريــة للترويــج لخدمــات ومنتجــات 

التجزئــة المصرفيــة والــذي تــم مــن خالــه توزيــع بعــض الهدايــا الشــاطئية. 

- تقــوم اإلدارة بإصــدار مجلــة شــهرية مصــورة تغطــي أنشــطة وأخبــار البنــك فــي جميــع المجــاالت، مــع نشــر صــور 
ــر البريــد اإللكترونــي لجميــع العامليــن.  ــا عب وبعــض المعلومــات والمســابقات، يتــم توزيعهــا داخلي

- حرصــت اإلدارة فــي هــذا العــام علــى تنظيــم بعــض اإلحتفاليــات الداخليــة للعامليــن فــي عــدد مــن المناســبات، مثــل 
رأس الســنة، عيــد األم، عيــد الحــب... إلــخ، مســابقة فــي العــاب play station، أمســية ســينمائية ترفيهيــة بمقــر البنــك، 
حيــث تــم عــرض فيلــم كوميــدي فــي أجــواء مــن المــرح واأللفــة مــا بيــن العامليــن.  هــذا وقــد قامــت اإلدارة بتوزيــع 
حلــوى المولــد النبــوي الشــريف، والكحــك بمناســبة عيــد الفطــر، وذلــك حرصــا علــى خلــق جــو مــن البهجــة واالنتمــاء 

لــدى الموظفيــن.

المسئولية المجتمعية ودعم مجتمع األعمال

أوال: المسئولية المجتمعية: 

ــى  ــك عل ــل البن ــث يعم ــك، حي ــتراتيجية البن ــي اس ــية ف ــتة الرئيس ــاور الس ــد المح ــي أح ــة ه ــئولية المجتمعي إن المس
تعظيــم دوره فــي خدمــة المجتمــع، إيمانــا بــدوره ومســاهمته المســتمرة لتطويــر البيئــة المحيطــة بــه، وكذلــك 
بأهميــة المســئولية المجتمعيــة للمؤسســات ومــن خــال تقديــم الدعــم ألكثــر القطاعــات احتياجــا فــي الدولــة 
ــى  ــجيعا عل ــي وتش ــي والمال ــي المصرف ــر الوع ــع نش ــع م ــاه المجتم ــئوليته تج ــن مس ــزء م ــة كج ــم والصح كالتعلي

ــي. ــمول المال الش

ــات  ــر القطاع ــم ألكث ــم الدع ــو تقدي ــدوره نح ــام ب ــي القي ــتمرار ف ــى االس ــي عل ــام المال ــذا الع ــال ه ــك خ ــرص البن ح
احتياجــا فــي الدولــة وهمــا قطاعــي التعليــم والصحــة، وذلــك وفقــا الســتراتيجيته فــي مجــال المســئولية المجتمعية. 

ــغيل  ــا لتش ــا مادي ــم دعم ــك بتقدي ــام البن ــة ق ــئوليته المجتمعي ــق مس ــن منطل ــد قطــاع التعليــم وم ــى صعي فعل
خمســة مــدارس مجتمعيــة بقــرى مركــز إســنا بمحافظــة األقصــر، مــع تغطيــة كافــة المصروفــات الدراســية لطــاب 
تلــك المــدارس والتــي تشــمل األدوات والكتــب المدرســية، المناهــج التعليميــة، األنشــطة الثقافيــة والرياضيــة والفنيــة 
والترفيهيــة وكذلــك برامــج التوعيــة، وهــي نفــس تلــك المــدارس التــي كان قــد قــام البنــك بإنشــائها وتطويرهــا 
وتجهيزهــا فــي العــام المالــي األســبق، يأتــي ذلــك اســتكماال للتعــاون مــع مؤسســة مصــر الخيــر، وســعيا مــن البنــك 
فــي االســتمرار فــي بــذل المزيــد مــن الجهــود، إيمانــا بقضيــة التعليــم الــذي هــو أســاس التقــدم والتطــور، كمــا تحــرص 

مجموعــة مــن العامليــن بالبنــك علــى القيــام بزيــارات ميدانيــة دوريــة لتلــك المــدارس.
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هــذا وقــد قــدم البنــك مســاهمة ماديــة لجامعــة زويــل للعلــوم والتكنولوجيــا فــي صــورة منــح دراســية عــن طريــق 
تبنــي جميــع المصروفــات التعليميــة والدراســية لعــدد 6 طــاب جامعييــن متفوقيــن ولكــن غيــر قادريــن علــى تحمــل 
تكاليــف الدراســة، وذلــك لمســاعدتهم علــى اتمــام دراســتهم بالجامعــة، يأتــي ذلــك ســعيا مــن البنــك فــي االســتمرار 

فــي بــذل المزيــد مــن الجهــود، إيمانــا بقضيــة التعليــم والبحــث العلمــي الــذي هــو أســاس التقــدم والتطــور. 

فــي هــذا العــام أيضــا حــرص البنــك علــى المســاهمة فــي تأســيس صنــدوق إســتثمار خيــري يهتــم بقضايــا التعليــم، 
ويخصــص فــي تطويــر وتحســين مســتويات التعليــم فــي كافة المجــاالت، مع رفــع مســتوى أداء المنشــئات التعليمية. 

أمــا علــى صعيــد قطــاع الصحــة، فقــد قــام البنــك بعــدة أنشــطة مجتمعيــة، حيــث أنــه فــي إطــار بروتوكــول التعــاون 
الــذي ســبق ووقعــه البنــك مــع مؤسســة أهــل مصــر للتنميــة لصالــح ضحايــا الحــروق، تــم إســتكمال واالنتهــاء فــي هــذا 
العــام مــن إنشــاء وتأســيس وتجهيــز غرفــة إقامــة مزدوجــة شــاملة كافــة المعــدات واألجهــزة الطبيــة بمستشــفى 
ــدي  ــرطان الث ــات س ــاج مريض ــف ع ــي تكالي ــي تبن ــا ف ــك أيض ــتمر البن ــا اس ــة. كم ــة للمؤسس ــروق التابع ــوادث والح الح
التــي يتــم عاجهــا داخــل مستشــفى بهيــة لاكتشــاف المبكــر وعــاج ســرطان الثــدي، فــي إطــار البروتوكــول الــذي تــم 
توقيعــه مــع المؤسســة، هــذا ويحــرص فريــق مــن العامليــن بالبنــك بعمــل زيــارات ميدانيــة للمستشــفى عمــا علــى 

الدعــم النفســي والمعنــوي للمريضــات.

هــذا باإلضافــة إلــى الدعــم المــادي الــذي قدمــه البنــك لجامعــة بنهــا، وذلــك للمســاهمة فــي مشــروع تطويــر قســم 
ــل اإلداري  ــر والفاص ــر العناب ــة وتطوي ــات الجراحي ــدات العملي ــر وح ــمل تطوي ــذي يش ــلية، وال ــة والتناس ــالك البولي المس
والتعليمــي مــع إنشــاء غــرف خاصــة بالعنايــة المركــزة وتطويــر العيــادات الخارجيــة مــع تحمــل تكاليــف بعــض األجهــزة 
الطبيــة والتشــخيصية والعاجيــة.  فضــا عمــا قدمــه البنــك مــن دعــم لمستشــفى النــاس، عــن طريــق التبــرع لتجهيــز 

غرفــة إقامــة بالمستشــفى وتزويدهــا بالمعــدات المطلوبــة، كمســاهمة فــي عــاج مرضــى القلــب مــن األطفــال.
ــة  ــفى جامع ــة مستش ــالك البولي ــى والمس ــراض الكل ــز أم ــكر، مرك ــاث الس ــدة أبح ــرع لوح ــك بالتب ــك كذل ــاهم البن س
المنصــورة، التــي تقــدم العــاج بالمجــان للمرضــى غيــر القادريــن، إلجــراء عمليــات جراحيــة وشــراء أجهــزة تشــخيصية 

ــة. وعاجي

ومــن جانــب آخــر، وعلــى صعيــد البيئــة، يقــوم البنــك بتجميــع أوراق المســودات واألوراق التــي بمــرور الســنوات انتهــي 
العمــل بهــا والتــي يتــم إعدامهــا عــن طريــق فرمهــا حيــث يتــم بعد ذلــك التخلــص منها عــن طريــق تســليمها للجهات 
أو المؤسســات والشــركات التــي تعمــل فــي مجــال إعــادة التدويــر وذلــك حفاظــا علــى البيئــة. وفــي ذات اإلطــار يقــوم 
البنــك بالكشــف الــدوري علــى الســيارات المملوكــة لــه لقيــاس مســتوى العــوادم بحيــث ال تتســبب فــي التلــوث البيئــي.

ــاء،  ــييد والبن ــة، والتش ــتوى الطاق ــى مس ــة عل ــات البيئي ــة للمواصف ــات المطابق ــتخدام الخام ــك باس ــوم البن ــذا ويق ه
وكذلــك فــي تأســيس الفــروع والمبانــي اإلداريــة، ونوعيــة المنظفــات والمطهــرات ...الــخ وذلــك عمــا علــى عــدم التأثيــر 

ســلبا علــى البيئــة وحفاظــا علــى الطاقــة. 
مبادرة ) إزرع - أحصد - صدر (

تسليم مؤسسة مصر الخير شيك الدفعة األخيرة من التبرع لفضيلة الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير 

ــا التــي مــر بهــا العالــم أجمــع، إهتــم البنــك بالفئــات المتضــررة مــن تداعيــات األزمــة   وفــي ظــل أزمــة فيــروس كورون
كالعمالــة المؤقتــة والغيــر منتظمــة التــي تأثــرت ماديــا واقتصاديــا بالجائحــة، حيــث ســاهم البنــك فــي المبــادرة التــي 
ــدران  ــم ب ــة ابراهي ــرع لمؤسس ــا بالتب ــام أيض ــا ق ــررة، كم ــات المتض ــاندة الفئ ــم ومس ــر لدع ــوك مص ــاد بن ــا اتح أطلقه
لتنظيــم حمــات توعيــة ضــد الفيــروس وكيفيــة تجنــب العــدوى، وذلــك لبعــض القــرى الفقيــرة فــي عــدة محافظــات 
ــب  ــى تجن ــا عل ــي، حرص ــن س ــة، وفيتامي ــازات حماي ــة وقف ــات طبي ــم، وكمام ــرات وأدوات تعقي ــم بمطه ــع تزويده م

اإلصابــة والعــدوى، مــع تدريبهــم علــى وســائل الحمايــة مــن الفيــروس.

ــد  ــي كان ق ــدة الت ــادرة الجدي ــن المب ــرة م ــة األخي ــرع بالدفع ــاهمته بالتب ــام مس ــذا الع ــي ه ــك ف ــتكمل البن ــذا ويس ه
بدأهــا فــي العــام المالــي األســبق، لمســاندة قطــاع الزراعــة تحــت شــعار "ازرع - احصــد - صــّدر" والتــي تــم إطاقهــا 
ــى  ــر عل ــة االقص ــة بمحافظ ــة زراعي ــروع 50  صوب ــاء مش ــذ وانش ــق تنفي ــن طري ــر، ع ــر الخي ــة مص ــع مؤسس ــاون م بالتع
مســاحة 50  فــدان، والتــي تــم تخصيــص جــزء منهــا لتمويــل وتدريــب المزارعيــن حيــث تــم تســليمهم عقــود الصــوب 
الزراعيــة بالفعــل، وذلــك بهــدف المســاهمة فــي تصديــر الحاصــات الزراعيــة، حيــث يســعى البنــك دائمــًا إلــى التفاعــل 
االجتماعــي والمشــاركة فــي تنميــة المجتمــع المدنــي، مــن خــال تنظيــم وتنفيــذ برنامــج التدريــب مــن أجــل التشــغيل 
ــذا  ــري. ه ــتوى الخي ــى المس ــة عل ــره خاص ــع وتطوي ــو المجتم ــى نم ــدف إل ــي ته ــل الت ــد الدخ ــروعات تولي ــم مش ودع
وقــد بــدأت تلــك الصــوب فــي االثمــار واالنتــاج، كمــا قــام فريــق مــن البنــك ومؤسســة مصــر الخيــر بعــدة زيــارات ميدانيــة 

للصــوب الزراعيــة، كمــا تــم إفتتاحهــا رســميا بحضــور الســيد محافــظ األقصــر.  

زيارة أحد المدارس المجتمعية   أحد المدارس المجتمعية 
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ــي،  ــمول المال ــق الش ــباب ولتحقي ــن الش ــي بي ــي والمصرف ــي المال ــر الوع ــي نش ــتمرار ف ــو االس ــك نح ــن البن ــا م وتوجه
حــرص البنــك، للعــام الخامــس علــى التوالــي، علــى رعايــة النمــوذج المصرفــي المصــري EBSM الــذي تقــوم بتنظيمــه 
كليــة االقتصــاد والعلــوم السياســية -  جامعــة القاهــرة، والــذي يتــم تحــت رعايــة المعهــد المصرفــي المصــري، حيــث 
يتــم عقــد منتديــات وورش عمــل لهــؤالء الطــاب لتعريفهــم بالقطــاع المصرفــي والمعلومــات الماليــة والخدمــات 

والمنتجــات البنكيــة المختلفــة.

وأيضــا فــي إطــار مســئولية البنــك المجتمعيــة نحــو خدمــة المجتمــع وتنميتــه، وتوجهــا منــه نحــو المســاهمة فــي 
ــن  ــد م ــي العدي ــاركة ف ــى دوام المش ــك عل ــرص البن ــباب، يح ــغيل الش ــى تش ــا عل ــة وعم ــة البطال ــى أزم ــاء عل القض

ــاالت.  ــدة مج ــي ع ــف ف ــارض للتوظي مع

هــذا ويعتبــر البنــك مــن الداعميــن المســتمرين لصنــدوق تحيــا مصــر، إيمانا منــه بالقضايــا القوميــة والمشــروعات التنموية 
التــي تعمــل علــى الصالــح العــام للمواطنيــن وللوطــن بأكملــه، كمــا حــرص البنــك علــى المســاهمة فــي صنــدوق تكريم 

الشــهداء، اللذيــن ضحــوا فــي ســبيل الوطــن، حيــث يخصــص هــذا الصنــدوق فــي دعــم ومســاندة أســر الشــهداء.

كمــا قامــت اإلدارة بمبــادرات جديــدة فــي مجــال المســئولية المجتمعيــة فــي هــذا العــام حيــث يتــم دوريــا تبنــي مبــدأ 
مــن مبــادئ المســؤولية المجتمعيــة يتــم ارســاله شــهريا لجميــع العامليــن عبــر البريــد اإللكترونــي، هــذا وتــم عمــل 
ــم  ــع حثه ــك م ــن بالبن ــى العاملي ــا عل ــك وتوزيعه ــاباتها بالبن ــام حس ــاما أرق ــة ش ــات الخيري ــع المؤسس ــر بجمي حص

علــى التبــرع لتلــك المؤسســات. 

هــذا وقــد قــام البنــك بشــراء جميــع المنتجــات اليدويــة التــي قامــت بانتاجهــا وتصنيعهــا قريــة األمــل ألطفــال الشــوارع 
ــا  ــات كهداي ــك المنتج ــتخدام تل ــك الس ــة، وذل ــرف اليدوي ــض الح ــى بع ــال عل ــؤالء األطف ــب ه ــواء وتدري ــوم بإي ــي تق الت
للموظفيــن فــي العديــد مــن المناســبات. كمــا اســتضاف البنــك مؤسســة مصر الخيــر داخــل مقر المركــز الرئيســي للبنك 

قبيــل عيــد األضحــى الماضــي لطــرح صكــوك األضحيــة علــى الموظفيــن تســهيا عليهــم فــي شــراء تلــك الصكــوك.

ثانيا: دعم مجتمع األعمال: 

ــاهمة  ــتراك والمس ــي االش ــتمرار ف ــدوام وباس ــى ال ــرص عل ــك يح ــإن البن ــال، ف ــع األعم ــم مجتم ــتوى دع ــى مس ــا عل أم
ــة والصناعيــة المختلفــة وجمعيــات رجــال األعمــال مــن خــال المشــاركة والتواجــد فــي  فــي أنشــطة الغــرف التجاري
الكثيــر مــن الفاعليــات مثــل المعــارض والنــدوات والمؤتمــرات والمنتديــات وذلــك عــن طريــق الرعايــة أو الحضــور بصفــة 
مســتمرة فــي األحــداث المحليــة والدوليــة وكذلــك فــي صــورة تقديــم الدعــم المــادي واالشــتراكات الســنوية حرصــا 
علــى التفاعــل مــع تلــك المجتمعــات بشــكل دائــم، حيــث يهتــم البنــك بالتعــرف علــى أحــدث التطــورات على المســتوى 

العالمــي والمحلــي فــي مجــاالت التجــارة الخارجيــة والمعامــات الدوليــة واالقتصــاد العالمــي.

كمــا يحــرص البنــك بصفــة دائمــة علــى التنســيق والتعــاون مــع وزارة التجــارة والصناعــة وبعــض المراكــز المتخصصــة 
للعمــل علــى تنميــة العاقــات مــع رجــال األعمــال والمصدريــن، ويولــي اهتمامــا بالغــا بالتعــرف علــى واالندمــاج فــي 
مجتمعــات األعمــال المحليــة والدوليــة لفتــح أســواق جديــدة والعمــل علــى التبــادل التجــاري مــن خــال اللقــاءات 
المشــتركة التــي تنظمهــا الغــرف التجاريــة واالشــتراك فــي جمعيــات رجــال األعمــال والتــي تشــمل علــي ســبيل المثــال 
ال الحصــر:  اتحــاد بنــوك مصــر -  المعهــد المصرفــي المصــري  -  اتحــاد المصــارف العربيــة  - اتحــاد المســتثمرين العــرب 

-  الغرفــة التجاريــة األمريكيــة  -  جمعيــة رجــال األعمــال المصرييــن  - الجمعيــة المصريــة البريطانيــة لألعمــال. 

ــو  ــق النم ــن طري ــوقية ع ــه الس ــة حصت ــي ومضاعف ــزه التنافس ــين مرك ــي تحس ــك ف ــتراتيجية البن ــع اس ــيا م وتماش
الداخلــي واالنتشــار الخارجــي، وتماشــيا مــع سياســته فــي تقديــم وعــرض خدماتــه التمويليــة ومنتجاتــه الماليــة 

والمصرفيــة علــى العديــد مــن شــرائح العمــاء وباألخــص مجتمــع المصدريــن. 

ــة  ــداث االقتصادي ــم األح ــي أه ــور ف ــة أو بالحض ــواء بالرعاي ــاركة س ــى المش ــام عل ــذا الع ــي ه ــك ف ــرص البن ــد ح فق
العالميــة والمحليــة وهــي علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: المؤتمــر الســنوي التحــاد بنــوك مصــر، ولقــاء ومنتــدى البنــوك 
بالقاهــرة، وايضــا مؤتمــر تمويــل الصــادرات، وكذلــك مؤتمــر كليــة اللغــة واإلعــام بعنــوان "الثقافــة واإلعــام - اتجاهات 
ــتقبل  ــر مس ــى مؤتم ــة ال ــري، إضاف ــل البح ــا والنق ــوم والتكنولوجي ــة للعل ــة العربي ــه األكاديمي ــذي نظمت ــة" وال حديث
االســتثمار الــذي نظمتــه جمعيــة رجــال أعمــال اإلســكندرية، وكذلــك ايضــا مؤتمــر النــاس والبنــوك 2019  الــذي ينظمــه 
ســنويا المركــز اإلعامــي العربــي، باإلضافــة الــى مؤتمــر الشــرق األوســط لاتصــاالت االســتراتيجية الــذي نظمتــه شــركة 

ميميســت لتنظيــم المؤتمــرات.

ــج  ــاء بالمنت ــع لارتق ــاج والتصني ــى اإلنت ــجيعا عل ــا تش ــة وغيره ــارض المتخصص ــن المع ــد م ــى العدي ــة ال ــذا باإلضاف ه
ــر.  ــتوى التصدي ــى مس ــري ال المص

مثــل معــرض صناعــة األجهــزة المنزليــة وأدوات المائــدة والمطبــخ والــذي نظمــه المجلــس التصديــري للصناعــات 
ــرض  ــى مع ــة ال ــروعات، باإلضاف ــة المش ــاز تنمي ــة جه ــت رعاي ــة تح ــة والتراثي ــرف اليدوي ــا للح ــرض تراثن ــية، ومع الهندس
  Hotelier ــر ــرض ومؤتم ــك مع ــه، وكذل ــى هامش ــم عل ــذي يت ــر ال ــس 2019( والمؤتم ــي )بيزنك ــتثمار الدول ــال واالس األعم
تحــت رعايــة جمعيــة المصدريــن المصرييــن - إكســبولينك، إضافــة الــى معــرض فــوود أفريــكا تحــت رعايــة المجلــس 
التصديــري للصناعــات الغذائيــة، وذلــك فــي إطــار المبــادرة فــي دعــم الصــادرات المصريــة والترويــج للمنتجــات الغذائيــة 

ــة.  ــة المصري ــات الزراعي والحاص

ــة  ــة تنمي ــع هيئ ــاون م ــا 2019”  بالتع ــن - أفريقي ــادي “الصي ــر االقتص ــارة والتصدي ــرض التج ــي مع ــك ف ــارك البن ــا ش كم
الصــادرات، وذلــك لفتــح مجــاالت للتســويق للصــادرات المصريــة، مــن خــال تلــك اللقــاءات المشــتركة مــع المؤسســات 
ــواق  ــتهداف أس ــة الس ــدود الدول ــيع ح ــى توس ــز عل ــك ترك ــتراتيجية البن ــرا ألن اس ــة، نظ ــة واألفريقي ــة واإلقليمي الدولي

ــة.  ــادرات المصري ــم الص ــة لتدعي عالمي

هــذا وقــد حــرص البنــك علــى المشــاركة فــي بعــض األحــداث الكبــرى مثــل منتــدى شــباب العالــم 2019، ومنتــدى مصــر 
االقتصــادي، وبعثــة كينيــا التجاريــة تحــت رعايــة واشــراف جمعيــة ســيدات أعمــال مصــر. 

كمــا قــام برعايــة وحضــور ملتقــى مصــر لاســتثمار2019، مؤتمــر يورومنــي 2019 ، ومعــرض القاهــرة ICT  2019 ، وكذلــك 
حفــل العشــاء الــذى اقامتــه وزارة الشــباب والرياضــة لســفراء الــدول األفريقيــة علــى شــرف بطولــة األمــم األفريقيــة، 
باإلضافــة إلــى حفــل عشــاء "جوائــز التميــز واإلنجــاز المصرفــي العربــي للعــام 2019 "  الــذي نظمــه االتحــاد الدولــي 

ــداء.  ــة الن ــه مؤسس ــي أقامت ــاء الت ــل العش ــك حف ــرب.، وكذل ــن الع للمصرفيي
ــث  ــة، حي ــارف العربي ــاد المص ــا اتح ــي يقيمه ــنوية الت ــرات الس ــي المؤتم ــاركة ف ــى دوام المش ــك عل ــرص البن ــا يح كم
شــارك فــي هــذا العــام فــي مؤتمــر “التحــول الرقمــي فــي المصــارف ومســتقبل الوســاطة الماليــة، والمؤتمــر المصرفي 

العربــي الســنوي لعــام 2019 عــن " انعكاســات التقلبــات السياســية علــى مســار العمــل المصرفــي".

أحد الصوب الزراعية 
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اإلفطار مع رئيس مجلس اإلدارة  التنفيذي مارس 2020

دورة االئتمان 2020

 يهتــم البنــك بالمشــاركة فــي النــدوات والمنتديــات التــي تعقدهــا الجمعيــة البريطانيــة المصريــة لألعمــال أيضــا مثــل 
"مصــر بوابــة التصديــر ألفريقيــا” باإلضافــة إلــى االهتمــام بإبــرام اتفاقيــات تجاريــة مــع المؤسســات الماليــة األفريقيــة 
الدوليــة وفقــا الحتياجــات المصدريــن. هــذا وحــرص البنــك علــى المشــاركة فــي بعــض المحافــل اإلقليميــة والمحليــة 

مثــل بطولــة التنــس بنــادي جزيــرة الــورد بالمنصــورة.

كمــا تعتبــر مبــادرة "رواد النيــل" التــي يرعاهــا البنــك المركــزي المصــري وتنفذهــا جامعــة النيــل األهليــة بالتعــاون مــع 
البنــوك وجهــاز تنميــة المشــروعات والعديــد مــن الجهــات والمؤسســات المحليــة والدوليــة، مــن أهــم المبــادرات 
التــي شــارك فيهــا البنــك خــال العــام الماضــي وتــم افتتاحهــا رســميا فــي هــذا العــام، حيــث تســاهم فــي ترســيخ 
مفهــوم ريــادة األعمــال وخلــق الوظائــف وزيــادة الناتــج المحلــي وقدراتــه التنافســية، تهــدف تلــك المبــادرة الــى دعــم 
نمــو الشــركات الصغيــرة وتشــجيع تأســيس الشــركات الناشــئة فــي القطاعــات االقتصاديــة المســتهدفة باســتخدام 
التكنولوجيــا الحديثــة وتقديــم الدعــم الفنــي واإلداري، بالتنســيق المســتمر مــع جميــع الشــركاء المعنيــن فــي 
المنظومــة االقتصاديــة، بهــدف دعــم المنتــج المحلــى وزيــادة قدرتــه التنافســية، وعمــا علــى تشــجيع رواد األعمــال 

ــع.  ــاج والتصني ــى اإلنت عل

وتشــجيعا للنجــاح العملــي للمــرأة المصريــة، وعمــا علــى تمكينهــا اقتصاديــا ومهنيــا، فقــد قــام البنــك هــذا العــام 
برعايــة عــدة مؤتمــرات منهــا مؤتمــر ســيدات مصــر ومؤتمــر ســيدات اعمــال مصــر الــذي أقيــم فــي مدينــة شــرم الشــيخ.

كمــا قــام البنــك برعايــة حفــل وقمــة مصــر األفضــل 2019 حيــث تــم تكريــم البنــك باعتبــاره مــن أقــوى 100 مؤسســة فــي 
مصــر، وفقــا لمجموعــة مــن المعاييــر المتعلقــة بالعائــد وصافــي األربــاح والقيمــة الســوقية، كمــا تــم تكريــم رئيــس 

مجلــس اإلدارة أيضــا باعتبارهــا مــن أكثــر 50 ســيدة مؤثــرة فــي مؤسســات األعمــال فــي مصــر عــن العــام 2019.

هذا وقد قام البنك بتوقيع عدة بروتوكوالت تعاون منها على سبيل المثال ال الحصر: 

المتناهيــة الصغــر والصغيــرة  -  بروتوكــول تعــاون مــع صنــدوق ســند فــي صــورة قــرض لتمويــل المشــروعات 
الزراعييــن.  والمصدريــن  الزراعيــة  المشــروعات  علــى  التركيــز  مــع  والمتوســطة 

-  بروتوكــول مــع هيئــة التنميــة الصناعيــة يعمــل علــى تمويــل الوحــدات الصناعيــة الصغيــرة بمجمعــات الهيئــة 
ضمــن البرنامــج الرئاســي “مشــروعك بالتراخيــص” إلنشــاء 4000 مصنــع كمــا يتضمــن توفيــر التمويــل للشــركات الناشــئة 

ــدة.  ــواق جدي ــح اس ــة وفت ــواق الخارجي ــف باألس ــال التعري ــن خ ــة م ــر مالي ــات الغي ــم الخدم ــى تقدي ــة ال باإلضاف

. ESISCO – Beshay بروتوكول تمويل مشترك  -

ــة  ــم وتنمي ــي دع ــراف ف ــن األط ــاون بي ــار للتع ــاء إط ــا إنش ــرض منه ــد الغ ــا، ويع ــر وإيطالي ــن مص ــم بي ــرة تفاه - مذك
التجــارة واالســتثمار األجنبــي بيــن إيطاليــا ومصــر، وأيضــا توريــد الســلع وتوفيــر الخدمــات، ويتضمــن هــذا التعــاون عــدة 

أشــياء منهــا تأميــن مشــترك وتبــادل معلومــات.

-  بروتوكــول مــع محافظــة بورســعيد لتمويــل تمليــك 58 مصنعــا للشــباب ضمــن المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة، 
يتــم بموجبــه منــح قــروض لشــباب المســتثمرين مــن محافظــة بورســعيد ضمــن المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة 

حيــث يقــوم الشــباب حاليــا بإدارتهــم وإنتــاج منتجــات مصريــة للســوق المحلــي ومنهــا مــا يتــم تصديــره.

مــن خــال هــذا البروتوكــول يقــدم البنــك أيضــا للشــباب خدمــات غيــر مصرفيــة وغيــر ماليــة تتمثــل فــي التدريــب وورش 
العمــل وتقديــم االستشــارات والمعلومــات عــن األســواق الخارجيــة وكيفيــة الوصــول إليهــا بالمنتــج المصــري مــن أجــل 

زيــادة التوعيــة بكافــة الخدمــات المصرفيــة والتصديــر.

. SACE أحد شركات البنك و ) ECGE( بروتوكول ومذكرة تفاهم ما بين الشركة المصرية لضمان الصادرات  -
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ليلة األفام العائلية

افتتاح فرع الغردقة
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توقيع اتفاقيه تمويل مشترك

عقد تمويل مشترك بين البنك وشركة الخرافي
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أحد ملتقيات التوظيف

برتوكول تعاون لدعم منح طابية في جامعة زويل للعلوم و التكنولوجيا
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توقيع بروتوكول مع محافظة بورسعيد لتمويل تمليك 58 مصنعا للشباب ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة

توقيع بروتوكول تجهيز عيادة خارجية بمستشفى الناس
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تقرير مراقبا الحسابات

البنك المصري لتنمية الصادرات
عن القوائم المالية المستقلة في 30 يونيو 2020

الى السادة / مساهمي البنك المصري لتنمية الصادرات - "شركة مساهمة مصرية"

تقرير عن القوائم المالية المستقلة

راجعنــا القوائــم الماليــة المســتقلة المرفقــة للبنــك المصــري لتنميــة الصــادرات "شــركة مســاهمة مصريــة" والمتمثلــة 
فــي الميزانيــة المســتقلة فــي 30 يونيــو 2020 وكــذا القوائــم المســتقلة للدخــل والدخــل الشــامل والتغيــر فــي حقــوق 
الملكيــة والتدفقــات النقديــة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ ، وملخــص ألهــم السياســات المحاســبية 

وغيرهــا مــن اإليضاحــات.

مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية المستقلة

هــذه القوائــم الماليــة المســتقلة مســئولية إدارة البنــك ، فــاإلدارة مســئولة عــن إعــداد وعــرض القوائــم الماليــة 
المســتقلة عرضــًا عــاداًل وواضحــًا وفقــًا لقواعــد إعــداد وتصويــر القوائــم الماليــة للبنــوك وأســس اإلعتــراف والقيــاس 
المعتمــدة مــن مجلــس إدارة البنــك المركــزي المصــري بتاريــخ 16 ديســمبر 2008 و المعدلــة بموجــب التعليمــات الصــادرة 
فــي 26 فبرايــر 2019 وفــي ضــوء القوانيــن واللوائــح المصريــة الســارية ذات العاقــة بإعــداد هــذه القوائــم الماليــة 
المســتقلة، وتتضمــن مســئولية اإلدارة تصميــم وتنفيــذ والحفــاظ علــى رقابــة داخليــة ذات صلــة بإعــداد وعــرض قوائــم 
ماليــة مســتقلة عرضــًا عــاداًل وواضحــًا خاليــة مــن أيــة تحريفــات هامــة ومؤثــرة ســواء ناتجــة عــن الغــش أو الخطــأ ، كمــا 
تتضمــن هــذه المســئولية اختيــار السياســات المحاســبية المائمــة وتطبيقهــا وعمــل التقديــرات المحاســبية المائمــة 

للظــروف.

مسئولية مراقبي الحسابات

ــت  ــد تم ــا. وق ــا له ــوء مراجعتن ــي ض ــتقلة ف ــة المس ــم المالي ــذه القوائ ــى ه ــرأي عل ــداء ال ــي إب ــئوليتنا ف ــر مس تنحص
مراجعتنــا وفقــًا لمعاييــر المراجعــة المصريــة وفــي ضــوء القوانيــن المصريــة الســارية. وتتطلــب هــذه المعاييــر تخطيط 
وأداء المراجعــة للحصــول علــي تأكــد مناســب بــأن القوائــم الماليــة المســتقلة خاليــة مــن أيــة تحريفــات هامــة ومؤثرة.

 
وتتضمــن أعمــال المراجعــة أداء إجــراءات للحصــول علــى أدلــة مراجعــة بشــأن القيــم واإلفصاحات فــي القوائــم المالية 
المســتقلة، وتعتمــد اإلجــراءات التــي تــم اختيارهــا علــى الحكــم الشــخصي للمراقــب ويشــمل ذلــك تقييــم مخاطــر 
التحريــف الهــام والمؤثــر فــي القوائــم الماليــة ســواء الناتــج عــن الغــش أو الخطــأ، ولــدى تقييــم هــذه المخاطــر يضــع 
المراقــب فــي اعتبــاره الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بقيــام البنــك بإعــداد القوائــم الماليــة المســتقلة والعــرض العــادل 
والواضــح لهــا وذلــك لتصميــم إجــراءات مراجعــة مناســبة للظــروف ولكــن ليــس بغــرض إبــداء رأى علــى كفــاءة الرقابــة 

الداخليــة فــي البنــك.  
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وتشــمل عمليــة المراجعــة أيضــا تقييــم مــدى مائمــة السياســات المحاســبية والتقديــرات المحاســبية الهامــة التــي 
أعــدت بمعرفــة اإلدارة وكــذا ســامة العــرض الــذي قدمــت بــه القوائــم الماليــة المســتقلة.

ــى  ــا عل ــداء رأين ــبًا إلب ــا مناس ــد أساس ــبة وتع ــة ومناس ــا كافي ــول عليه ــا بالحص ــي قمن ــة الت ــة المراجع ــرى أن أدل ــا ن وإنن
ــتقلة. ــة المس ــم المالي القوائ

الــرأي 

مــن رأينــا أن القوائــم الماليــة المســتقلة المشــار إليهــا أعــاه تعبــر بعدالــة ووضــوح، فــي جميــع جوانبهــا الهامــة، عــن 
ــو 2020، وعــن  ــة - فــي 30 يوني ــة الصــادرات - شــركة مســاهمة مصري المركــز المالــي المســتقل للبنــك المصــري لتنمي
ــة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وذلــك وفقــًا  ــة المســتقلة عــن الســنة المالي ــه النقدي ــه المالــي المســتقل وتدفقات أدائ
لقواعــد إعــداد وتصويــر القوائــم الماليــة للبنــوك وأســس اإلعتــراف والقيــاس المعتمــدة مــن مجلــس إدارة البنــك 
ــوء  ــي ض ــر 2019  وف ــي 26 فبراي ــادرة ف ــات الص ــب التعليم ــة بموج ــمبر 2008 و المعدل ــخ 16 ديس ــري بتاري ــزي المص المرك

ــتقلة. ــة المس ــم المالي ــذه القوائ ــداد ه ــة بإع ــة ذات العاق ــح المصري ــن واللوائ القواني

فقرة توجيه انتباه

مــع عــدم اعتبــار ذلــك تحفظــا وكمــا ورد باإليضــاح رقــم )41( مــن اإليضاحــات المتممــة للقوائــم الماليــة ، الــذي يوضــح 
ــا "كوفيــد-19 المســتجد" علــى البيئــة التشــغيلية للبنــك بمــا فــي ذلــك قيــم  ــر المحتمــل لجائحــة فيــروس كورون األث

عناصــر االصــول وااللتزامــات والقيمــة االســترداديه لهــا ونتائــج األعمــال وحالــة عــدم التأكــد ذات الصلــة.
 

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

لــم يتبيــن لنــا مخالفــة البنــك خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 30 يونيــو 2020 ألي مــن أحــكام قانــون البنــك المركــزي 
والجهــاز المصرفــي والنقــد رقــم 88 لســنة 2003 وقانــون البنــك رقــم 95 لســنة 1983 بصــورة جوهريــة.

يمســك البنــك حســابات ماليــة منتظمــة تتضمــن كل مــا نــص القانــون ونظــام البنــك علــى وجــوب إثباتــه فيهــا وقــد 
وجــدت القوائــم الماليــة المســتقلة متفقــة مــع مــا هــو وارد بتلــك الحســابات.

ــه  ــنة 1981 والئحت ــم 159 لس ــون رق ــات القان ــًا لمتطلب ــد وفق ــك المع ــس إدارة البن ــر مجل ــواردة بتقري ــة ال ــات المالي البيان
ــر.  ــات بالدفات ــك البيان ــل تل ــا مث ــت به ــي تثب ــدود الت ــي الح ــك ف ــك وذل ــر البن ــو وارد بدفات ــا ه ــع م ــة م ــة متفق التنفيذي

الدكتور / أحمد مصطفى شوقي

MAZARS مصطفى شوقي
محاسبون قانونيون ومستشارون

القاهرة في : 27 أغسطس 2020

محاسبة / سلوى يونس سيد

رئيس القطاع
الجهاز المركزى للمحاسبات 

مراقبا الحسابات
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الميزانية المستقلة
في 30 يونيو 2020
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)14(

)20(

)20(

)21(

)22(

)23(

)24(

)25(

)26(

)15(

)16(

)17(

)18(

)18(

األصول

إستثمارات مالية :

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات

حقوق الملكية

إجمالي اإللتزامات وحقوق الملكية

إجمالي األصول

إجمالي اإللتزامات

إجمالي حقوق الملكية

   - بالتكلفة المستهلكة

   - بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل ااّلخر

أصول غير ملموسة

إستثمارات مالية فى شركات تابعة 

أرصده لدي البنوك

نقدية وأرصده لدي البنك المركزي المصرى

أصول مالية بالقيمة العادلة من خال األرباح و الخسائر

أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى

قروض وتسهيات للبنوك

قروض وتسهيات للعماء

أصول ثابتة

أصول أخري

أصول ضريبية مؤجلة

إستثمارات عقارية

ودائع العماء

أرصدة مستحقه للبنوك 

قروض أخرى

مشتقات مالية 

مخصصات أخرى

إلتزامات أخري

إلتزامات مزايا التقاعد

إلتزامات ضريبية مؤجلة

إحتياطيات

راس المال المصدر والمدفوع

أرباح محتجزة 

56,748,428

4,661,523

3,867,123

1,087,740

4,567,500

-
8,028,595

37,643

809,144

29,073

31,261,314

552,358

1,844,815

-
1,600

44,250,478

3,931,391

1,712,838

205

214,933

594,290

33,991

2,780

976,327

2,728,000

2,303,195

50,740,906

6,007,522
56,748,428

50,673,204

6,841,368

3,670,442

1,741,882

1,584,399

16,044

9,028,697

19,009

1,214,881

84,786

25,055,993

531,525

877,520

5,008

1,650

40,523,810

2,334,197

1,627,371

-

125,307

593,310

21,800

-

790,468

2,728,000

1,928,941

45,225,795

5,447,409
50,673,204

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

إيضاح
رقم

)27(

)28(

)19(

)29(

)30(

)31(

)26(

)32(

)33(

)33(

)33(

تعتبر اإليضاحات متممة لهذه القوائم المالية المستقلة  وتقرأ معها.
تقرير مراقب الحسابات مرفق.

محمد فتوح إمام
رئيس مجموعة الرقابة المالية

قائمة الدخل المستقلة عن السنة المالية المنتهية
في 30 يونيو 2020

المؤشرات المالية التقرير السنوي  2019 - 2020

السنة المالية 
المنتهية فى
30 يونيو 2019

الف جنيه 
مصرى

السنة المالية 
المنتهية فى
30 يونيو 2020

الف جنيه 
مصرى

الثالثة أشهر 
المنتهية فى
30 يونيو 2019

الف جنيه 
مصرى

الثالثة أشهر 
المنتهية فى
30 يونيو 2020

الف جنيه 
مصرى

445,384صافي الدخل من العائد 1,804,847 422,0261,707,450

تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة

عائد القروض واإليرادات المشابهة

)986,894()3,734,326(

1,432,2785,441,776

)708,491()3,651,243(

1,130,5175,456,090 )5(

)5(

210,304صافى أرباح السنة 1,013,707 158,2261,050,896

الضرائب المؤجلة

ضرائب الدخل

)4,617()4,617(

)69,176()275,238(

)1,930()10,091(

)83,663()360,739( )12(

80,021صافى الدخل من األتعاب والعموالت 313,303 69,700309,438

مصروفات األتعاب والعموالت

إيرادات األتعاب والعموالت

)6,423()33,810(

86,444343,248

)8,025()35,363(

77,725348,666 )6(

)6(

284,097صافى الربح قبل الضرائب 1,384,537 243,8191,330,751

رد )عبء ( اإلضمحال عن خسائر االئتمان

أرباح )خسائر( إستثمارات مالية

)115,891()193,315(

9,911)54,649(

)27,989(71,372

03,424 )20(

)11(

إيرادات ) مصروفات ( تشغيل أخري

مصروفات إدارية 

39,456217,887

)211,380()779,903(

9,76742,699

)265,048()1,024,061( )9(

)10(

صافى دخل المتاجرة

توزيعات أرباح

33,53774,978

3,05948,865

33,809133,127

1,55439,826 )7(

)8(

0.68نصيب السهم فى صافى أرباح السنة 3.22 0.503.42 )13(

إيضاح
رقم

تعتبر اإليضاحات متممة لهذه القوائم المالية المستقلة  
وتقرأ معها .

محمد فتوح إمام
رئيس مجموعة الرقابة المالية
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ــة  ــة المنتهي ــنة المالي ــن الس ــتقلة ع ــة المس ــوق الملكي ــى حق ــر ف ــة التغي قائم
ــو 2020 ــي 30 يوني ف
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تعتبر اإليضاحات متممة لهذه القوائم المالية المستقلة  وتقرأ معها .

االحتياطيات 

الف جنيه مصرى

٢٠,٢٤٢

٤١٩

٢٠,٦٦١

٢٠,٦٦١

٢٠,٦٦١

(٤,٢٦٧)

١٦,٣٩٤

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

٣٠ يونيو ٢٠١٩

المحول الي االحتياطي الرأسمالي

الرصيد فى أول السنة المالية

IFRS9 تدعيم احتياطي

المحول الى ا�حتياطي القانونى

صافى التغير فى ا�ستثمارات المالية المتاحة للبيع

المحول الى ا�حتياطي المخاطر البنكية اصول الت ملكيتها

المحول الى ا�رباح المحتجزة

الضريبة المؤجلة - فروق القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع

توزيعات ا�رباح

صافى أرباح السنة المالية

الرصيد فى أخر السنة المالية

٣٠ يونيو ٢٠٢٠

المحول من االحتياطي الخاص و احتياطي IFRS9 الى احتياطي 
المخاطر البنكية العام

الرصيد فى أول السنة المالية

الرصيد في ١ يوليو ٢٠١٩

IFRS9 اثر التطبيق ا�ولى لمعيار

المحول الى ا�حتياطي القانونى

المحول الي االحتياطي الرأسمالي

المحول الى ا�حتياطي المخاطر البنكية اصول الت ملكيتها

صافى التغير فى ا�ستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

المحول الى ا�رباح المحتجزة

الضريبة المؤجلة - فروق القيمة العادلة لالستثمارات المالية
يالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

توزيعات ا�رباح

صافى أرباح السنة المالية

الرصيد فى أخر السنة المالية

الف جنيه مصرى

رأس
المال

المدفوع

٢,٧٢٨,٠٠٠

-

-

-

-

-

-

-

-

-

٢,٧٢٨,٠٠٠

٢,٧٢٨,٠٠٠

-

-

٢,٧٢٨,٠٠٠

-

-

-

-

-

-

-

-

٢,٧٢٨,٠٠٠

الف جنيه مصرى

إحتياطى
قانونى

١٧٤,٦٨٣

-

٦٩,٤٣٣

-

-

-

-

-

-

-

٢٤٤,١١٦

٢٤٤,١١٦

-

-

٢٤٤,١١٦

-

٨٨,٤٥٤

-

-

-

-

-

-

٣٣٢,٥٧٠

الف جنيه مصرى

١٧٢,٥١٧

-

-

-

-

-

-

-

-

-

١٧٢,٥١٧

١٧٢,٥١٧

-

-

١٧٢,٥١٧

-

-

-

-

-

-

-

-

١٧٢,٥١٧

الف جنيه مصرى

٣٥,١١٩

-

-

-

-

-

-

-

-

-

٣٥,١١٩

٣٥,١١٩

(١٢,٦٧٨)

-

٢٢,٤٤١

-

-

-

-

-

-

-

-

٢٢,٤٤١

الف جنيه مصرى

٢٠,٤٩٩

٨,٤٥٥

-

-

-

-

-

-

-

-

٢٨,٩٥٤

٢٨,٩٥٤

-

-

٢٨,٩٥٤

١٦٦,٣٥٨

-

-

-

-

-

-

-

١٩٥,٣١٢

الف جنيه مصرى

١٠٦,٣٤٠

-

-

-

-

-

-

(١٠٦,٣٤٠)

-

-

-

-

٢٨٣,٩٠٨

(٢٨٢,٩٩٩)

٩٠٩

-

-

-

-

-

-

-

-

٩٠٩

الف جنيه مصرى

-

-

-

٢٧١,٢٣٠

-

-

-

-

-

-

٢٧١,٢٣٠

٢٧١,٢٣٠

(٢٧١,٢٣٠)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

الف جنيه مصرى

إحتياطي القيمة
العادلة استثمارات

مالية من خالل
الدخل الشامل

احتياطي المخاطر
البنكية

-
أصول ألت

ملكيتها للبنك

احتياطي
المخاطر
البنكية
IFRS 9

١٩,٩٠٨

-

-

-

-

(١٠,٩١٠)

٨,٨٧٢

-

-

-

١٧,٨٧٠

١٧,٨٧٠

-

١٦,٣٢١

٣٤,١٩١

-

-

-

٢٠٠,٥٨١

٢,٣٠٤

(٨٩٠)

-

-

٢٣٦,١٨٦

الف جنيه مصرى

أرباح
محتجزة

احتياطي
المخاطر 
البنكية 

العام

إحتياطي
رأسمالي

إحتياطي
خاص

إحتياطى
عام

١,٣٤١,٩٧٧

(٨,٤٥٥)

(٦٩,٤٣٣)

(٢٧١,٢٣٠)

(٤١٩)

-

-

١٠٦,٣٤٠

١,٠٥٠,٨٩٦

(٢٢٠,٧٣٤)

١,٩٢٨,٩٤١

١,٩٢٨,٩٤١

-

-

١,٩٢٨,٩٤١

(١٦٦,٣٥٨)

(٨٨,٤٥٤)

٤,٢٦٧

-

-

٨٩٠

١,٠١٣,٧٠٧

(٣٨٩,٧٩٩)

٢,٣٠٣,١٩٤

الف جنيه مصرى

ا�جمالى

٤,٦١٩,٢٨٦
-
-
-
-

(١٠,٩١٠)
٨,٨٧٢

-
١,٠٥٠,٨٩٦

(٢٢٠,٧٣٤)
٥,٤٤٧,٤٠٩

٥,٤٤٧,٤٠٩

-

(٢٦٦,٦٧٨)
٥,١٨٠,٧٣٠

-
-
-

٢٠٠,٥٨١

٢,٣٠٤

-
١,٠١٣,٧٠٧

(٣٨٩,٧٩٩)
٦,٠٠٧,٥٢٢

المؤشرات المالية التقرير السنوي  2019 - 2020
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قائمة التدفقات النقدية المستقلة عن السنة
المالية المنتهي في 30 يونيو 2020

30 يونيو 2020
الف جنيه

مصرى

30 يونيو 2019
الف جنيه

مصرى

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

صافى النقص ) الزيادة ( فى األصول واإللتزامات

أرباح التشغيل قبل التغيرات فى األصول
1,393,3761,511,809واإللتزامات المستخدمة فى أنشطة التشغيل

1,384,5371,330,751

15,27413,419

89,07566,364

)74,937(193,315

5075

9,649-
)7,138(-

558-

491-

-59,553

4-

)119()166,358(

23,88255,078

)14,898(9,372

-377

)169()1,272(

15,547-

)8,604(-

صافي األرباح  قبل الضرائب

تعديات لتسوية صافي األرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

إهاك أصول ثابتة

استهاك أصول غير ملموسة
اهاك استثمارات عقارية

الخسائر االئتمانية المتوقعة لقروض و تسهيات العماء

الخسائر االئتمانية المتوقعة الذون الخزانة الحكومية

الخسائر االئتمانية المتوقعة  لسندات الخزانة الحكومية

الخسائر االئتمانية المتوقعة  لقروض و تسهيات البنوك

الخسائر االئتمانية المتوقعة ألرصدة  لدى البنوك

الخسائر االئتمانية المتوقعة لألرصدة المدينة األخرى

اضمحال استثمارات مالية متاحة للبيع

عبء ) رد ( المخصصات األخرى

أرباح رأسمالية

فروق تقييم استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خال األرباح و الخسائر
فروق تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل  بالعمات االجنبية

عبء ) رد (التزامات التقاعد
فروق إعادة تقييم أرصدة المخصصات بخاف مخصصات القروض

توزيعات األرباح

استهاك عاوة اإلصدار والخصم لاستثمارات المالية

)39,826()48,865(

1,471,3021,749,180

382,435)908,149(

)6,421,320()5,270,395(

16,044)16,044(

)786,930(18,772

20515,399

3,726,6685,811,197

1,597,193)401,094(

)293,392()284,601(

)68,368(75,478

)3,358(10,000

أرصدة لدى البنوك

اذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى

أصول ماليه بالقيمة العادلة من خال األرباح و الخسائر

قروض وتسهيات للعماء والبنوك

المشتقات المالية )بالصافي(

أصول أخري

أرصدة مستحقة للبنوك

ودائع العماء

التزامات اخري

ضرائب الدخل المسددة
مخصصات أخري

إلتزمات مزايا تقاعد

)39,462()42,476(

)22(

)24(

)11(

)25(

)11(

)11(

)11(
)11(

)11(

)20(

)17(

)31(

)32(

)20(

)7(

)16(

)15(

)18(

)17(

)23(

)19(

)28(

)27(

)30(

)32(

)31(

2,269,075صافي التدفقات النقدية  الناتجة من أنشطة التشغيل 974,393
م

رق
ح 

ضا
إي
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15519,507

مدفوعات لشراء أصول ثابتة وإعداد وتجهيز الفروع

متحصات من مبيعات األصول الثابتة

)63,579()433,303(

)33,909()28,582( )22(

أرباح رأسمالية

مدفوعات لشراء أصول غير ملموسة

-166,358

)2,935,636()414,403( )20(

تغير االستثمارات العقارية

مدفوعات مشتريات استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل

-773

-)8,639( )20(

متحصات من استرداد استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل

مدفوعات مشتريات استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة

184,975197,725 )20(

39,826-

متحصات من استرداد استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة

توزيعات أرباح محصلة

650,867413,867 )20(

405,73848,865استثمارات في شركات تابعة )21(

)389,800()220,734(
محصل ) مسدد ( من أدوات دين وقروض أخرى

توزيعات االرباح المدفوعة

85,467)271,175( )31(

التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

وتتمثل النقدية وما فى حكمها فيما يلي :

4,661,5236,841,368 )15(

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى

أرصدة لدى البنوك

3,867,1233,670,442 )14(

)3,647,905()3,392,890( )14(

أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى

أرصدة لدى البنك المركزي في إطار نسبة االحتياطي األلزامي

8,028,5959,028,698 )16(

)7,521,920()9,028,698( )16(

أرصدة لدى البنوك ذات أجل أكثر من ثاثة أشهر
أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى ذات أجل أكثر من ثاثة أشهر

-)650,000( )14(

6,468,9184,729,586
صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها خال السنة المالية 

رصيد النقدية ومافي حكمها فى أول السنة المالية

)1,081,504(1,739,334 )35(

صافي التدفقات النقدية ) المستخدمة في (  أنشطة االستثمار

صافي التدفقات النقدية ) المستخدمة في ( الناتجة من  أنشطة التمويل

رصيد النقدية ومافي حكمها فى آخر السنة المالية

رصيد النقدية ومافي حكمها فى آخر السنة المالية

)37,832(

)491,909(

6,468,920

6,468,920

)1,751,563(

)304,333(

5,387,414

5,387,414

معامالت غير نقدية

ــر ذلــك فــي بنــود التغيــر فــى نقديــة و ارصــدة لــدى  - مبلــغ 282.999 ألــف جنيــه مصــري قيمــة اثــر تطبيــق معيــار IFRS9 وقــد تــم الغــاء اث
ــات. ــرى و االحتياطي ــات األخ ــامل و المخصص ــل الش ــال الدخ ــن خ ــة م ــتثمارات المالي ــة و االس ــزى و اذون الخزان ــك المرك البن

- مبلــغ 46.433 الــف جنيــه مصــري قيمــة إضافــات أصــول ثابتــة تــم تحويلهــا مــن األرصــدة المدينــة إلــى األصــول الثابتــة خــال الســنة وقــد تــم 
إلغاء أثر ذلك من بندى التغير في األرصدة المدينة واألصول الثابتة و األصول الغير ملموسة . 

- مبلــغ 201.995 ألــف جنيــه مصــري قيمــة فــروق تقييــم إســتثمارات ماليــه مــن خــال الدخــل الشــامل االخــر وقــد تــم إلغــاء أثــر ذلــك مــن بنــدى 
إحتياطــي القيمــه العادلــه واإلســتثمارات الماليــه بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل واالســتثمارات الماليــة بالتكلفــة المســتهلكة و 

االلتزامــات الضربيــة الموجلــة واالربــاح المحتجــزة.
- مبلــغ 339.500 ألــف جنيــه مصــري قيمــة أصــول الــت ملكيتهــا  وقــد تــم إلغــاء أثــر ذلــك مــن بنــدى اصــول اخــرى وقــروض و تســهيات العمــاء 

و االلتزامات االخرى .    
ــر ذلــك مــن بنــدى اصــول اخــرى وقــروض و تســهيات  - مبلــغ 4.100 ألــف جنيــه مصــري قيمــة مدينــو أصــول الــت ملكيتهــا  وقــد تــم إلغــاء أث

العماء و االحتياطيات و األرباح المحتجزة. 

تعتبر اإليضاحات متممة لهذه القوائم المالية المستقلة  وتقرأ معها .
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قائمة الدخل الشامل االخر المستقلة عن
السنة المالية المنتهية

في 30 يونيو 2020

أرباح )خسائر( فروق تقييم أدوات حقوق ملكية بالقيمة 
العادلة من خال الدخل الشامل

أرباح )خسائر( فروق تقييم أدوات دين بالقيمة العادلة 
من خال الدخل الشامل

أرباح )خسائر( فروق تقييم صناديق إستثمار بالقيمة 
العادلة من خال الدخل الشامل

أرباح )خسائر( فروق تقييم أسعار صرف العمات األجنبية ألدوات 
حقوق الملكية  بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل

ضرائب الدخل

صافى أرباح السنة

صافى الدخل الشامل للسنة

الثالثة أشهر 
المنتهية فى
30 يونيو 2019

الف جنيه 
مصرى

264

13,307

-

)12,543(

2,822

210,304

214,154

السنة المالية 
المنتهية فى
30 يونيو 2020

الف جنيه 
مصرى

101,620

110,283

)1,980(

)10,231(

2,302

1,013,707

1,215,701

الثالثة أشهر 
المنتهية فى
30 يونيو 2020

الف جنيه 
مصرى

)27,644(

125,806

2,166

7,597

)1,709(

158,226

264,442

السنة المالية 
المنتهية فى
30 يونيو 2019

الف جنيه 
مصرى

)775(

26,294

-

)36,430(

8,872

1,050,896

1,048,857

* تعتبر اإليضاحات متممة لهذه القوائم المالية المستقلة  وتقرأ معها .

* توزيعات المساهمين فى صورة أسهم مجانية بواقع سهمين لكل عشرة أسهم

قائمة التوزيعات المعتمدة لالرباح عن
السنة المالية المنتهية

في 30 يونيو 2020
30 يونيو 2019

الف جنيه مصرى
30 يونيو 2020

الف جنيه مصرى

1,013,7071,050,896صافى أرباح العام ) من واقع قائمة الدخل(

897,391988,008صافى أرباح السنة القابلة للتوزيع

2,178,8511,759,713االجمالى

2,178,8511,759,713االجمالى

يخصم

103,470)117,087(احتياطي المخاطر البنكية العام 

)166,358()119(أرباح بيع أصول ثابتة محولة لاحتياطى الراسمالى طبقا الحكام القانون

يوزع كاالتى:

توزيعات المساهمين *

مكافاة أعضاء مجلس اإلدارة

545,600

19,600

272,800

17,847

101,35988,454االحتياطي القانوني

يضاف
1,281,460771,705أرباح محتجزة من أول السنة المالية

حصة العاملين

أرباح محتجزة آخر السنة

890

115,000

1,397,292

-

99,152

1,281,460

المحول من  إحتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل

المؤشرات المالية التقرير السنوي  2019 - 2020
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االيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة في 30 يونيو 2020                                                                

1 - معلومات عامة :

تأســس البنــك المصــري لتنميــة الصــادرات ) شــركة مســاهمة مصريــة ( بتاريــخ 30 يوليــو 1983 طبقــا ألحــكام القانــون 
ــة  ــي محافظ ــك ف ــي للبن ــز الرئيس ــع المرك ــة ويق ــر العربي ــة مص ــى بجمهوري ــه األساس ــنة 1983 ونظام ــم 95 لس رق

ــة ،  ــة المصري ــي البورص ــدرج ف ــك م ــدة ، والبن ــرة الجدي ــة - القاه ــز المدين ــى- مرك ــعين الجنوب ــرة 78 ش التس القاه

ويقــوم البنــك بتشــجيع وتنميــة الصــادرات المصريــة والمعاونــة فــي قيــام قطــاع تصديــري زراعــي وصناعــي وتجــارى 
ــات  ــة والعم ــة المحلي ــك بالعمل ــوك وذل ــة البن ــا كاف ــوم به ــي تق ــة الت ــات المصرفي ــة الخدم ــم كاف ــي وتقدي وخدم
األجنبيــة األخــرى وذلــك مــن خــال مركــزه الرئيســي وعــدد ثمانيــة وثاثــون فرعــًا، وقــد بلــغ عــدد العامليــن 1374 موظف 
فــي تاريــخ القوائــم الماليــة. وتبــدأ الســنة الماليــة للبنــك فــي االول مــن يوليــو مــن كل عــام وتنتهــي فــي 30 يونيــو مــن 

العــام التالــي .
ــخ 27  ــو 2020 بتاري ــي 30 يوني ــة ف ــة المنتهي ــنة المالي ــتقلة للس ــة المس ــم المالي ــدار القوائ ــك إص ــس إدارة البن ــد مجل إعتم

ــطس 2020 . أغس

2 - ملخص السياسات المحاسبية :

فيمــا يلــي أهــم السياســات المحاســبية المتبعــة فــي إعــداد هــذه القوائــم الماليــة المســتقلة ، وقــد تــم إتبــاع هــذه 
السياســات بثبــات لــكل الســنوات المعروضــة إال إذا تــم اإلفصــاح عــن غيــر ذلــك.

أ - أسس إعداد القوائم المالية المستقلة

ــًا  ــا ووفق ــام  2006 وتعدياته ــال ع ــادرة خ ــة الص ــبة المصري ــر المحاس ــًا لمعايي ــتقلة وفق ــة المس ــم المالي ــد القوائ تع
لقواعــد إعــداد وتصويــر القوائــم الماليــة للبنــوك الصــادرة عــن البنــك المركــزي المصــري المعتمــدة مــن مجلــس إدارتــه 
بتاريــخ 16 ديســمبر 2008 والمتفقــة مــع المعاييــر المشــار إليهــا، وعلــى أســاس التكلفــة التاريخيــة معدلــة بإعــادة تقييــم 
األصــول وااللتزامــات الماليــة بغــرض المتاجــرة واألصــول وااللتزامــات المبوبــة عنــد نشــأتها بالقيمــة العادلــة مــن خــال 

األربــاح والخســائر واالســتثمارات الماليــة المتاحــة للبيــع ، وجميــع عقــود المشــتقات الماليــة. 

وقــد تــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة المســتقلة للبنــك طبًقــا ألحــكام القوانيــن المحليــة ذات الصلــة ووفقــًا لقواعــد 
إعــداد وتصويــر القوائــم الماليــة للبنــوك الصــادرة عــن البنــك المركــزي المصــري. 

ــًا  ــة ووفق ــبة المصري ــر المحاس ــا لمعايي ــة طبًق ــركاته التابع ــك وش ــة للبن ــة المجمع ــم المالي ــا القوائ ــك أيًض ــد البن وأع
لقواعــد إعــداد وتصويــر القوائــم الماليــة للبنــوك الصــادرة عــن البنــك المركــزي المصــري المعتمــدة مــن مجلــس إدارتــه 
ــى  ــة وه ــة المجمع ــم المالي ــي القوائ ــا ف ــا كلًي ــة تجميع ــركات التابع ــع الش ــم تجمي ــد ت ــمبر 2008 ، وق ــخ 16 ديس بتاري
الشــركات التــي للبنــك فيهــا ، بصــورة مباشــرة وغيــر مباشــرة ، أكثــر مــن نصــف حقــوق التصويــت أو لديــه القــدرة علــى 
الســيطرة علــى السياســات الماليــة والتشــغيلية للشــركة التابعــة  بصــرف النظــر عــن نوعيــة النشــاط ، ويمكــن الحصــول 

علــى القوائــم الماليــة المجمعــة للبنــك مــن إدارة البنــك . 

ويتــم عــرض االســتثمارات فــي شــركات تابعــة وشــقيقة فــي القوائــم الماليــة المســتقلة للبنــك ومعالجتهــا محاســبًيا 
بالتكلفــة ناقًصــا خســائر االضمحــال.

ُوتقــرأ القوائــم الماليــة المســتقلة للبنــك مــع قوائمــه الماليــة المجمعــة، كمــا فــي وعــن الفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي 
30 يونيــو 2020 حتــى يمكــن الحصــول علــى معلومــات كاملــة عــن المركــز المالــى للبنــك وعــن نتائــج أعمالــه وتدفقاتــه 

النقديــة والتغيــرات فــي حقــوق ملكيتــه.
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ب - الشركات التابعة والشقيقة

الشركات التابعة

هــي الشــركات التــي يمتلــك البنــك بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر القــدرة علــى التحكــم فــي سياســاتها الماليــة 
والتشــغيلية ، وعــادة يكــون للبنــك حصــة ملكيــة تزيــد عــن نصــف حقــوق التصويــت. ويؤخــذ فــي االعتبــار وجــود وتأثيــر 
حقــوق التصويــت المســتقبلية التــي يمكــن ممارســتها أو تحويلهــا فــي الوقــت الحالــي عنــد تقييــم مــا إذا كان للبنــك 

القــدرة علــى الســيطرة علــى الشــركات التابعــة.

يتــم اســتخدام طريقــة الشــراء فــي المحاســبة عــن عمليــات اقتنــاء البنــك للشــركات ، ويتــم قيــاس تكلفــة االقتنــاء 
بالقيمــة العادلــة أو المقابــل الــذى قدمــه البنــك مــن أصــول للشــراء و/أو أدوات حقــوق ملكيــة مصــدرة و/أو التزامــات 
تكبدهــا البنــك و/أو التزامــات يقبلهــا نيابــة عــن الشــركة المقتنــاة ، وذلــك فــى تاريــخ التبــادل مضاًفــا إليهــا ايــة تكاليــف 
تعــزى مباشــرة لعمليــة االقتنــاء ، ويتــم قيــاس صافــى األصــول بمــا فــى ذلــك االلتزامــات المحتملــة المقتنــاة القابلــة 
للتحديــد وذلــك بقيمتهــا العادلــة فــي تاريــخ االقتنــاء ، بغــض النظــر عــن وجــود أيــة حقــوق لألقليــة وتعتبــر الزيــادة فــي 
تكلفــة االقتنــاء عــن القيمــة العادلــة لحصــة البنــك فــي ذلــك الصافــي شــهرة وإذا قلــت تكلفــة االقتنــاء عــن القيمــة 
ــات(  ــرادات )مصروف ــد اي ــن بن ــل ضم ــة الدخ ــي قائم ــرة ف ــرق مباش ــجيل الف ــم تس ــه ، يت ــار إلي ــي المش ــة للصاف العادل

تشــغيل أخــرى .

ويتــم المحاســبة عــن الشــركات التابعــة والشــقيقة فــي القوائــم الماليــة المســتقلة للبنــك بطريقــة التكلفــة ، وفقــًا 
لهــذه الطريقــة تثبــت االســتثمارات بتكلفــة االقتنــاء متضمنــة أيــة شــهرة ويخصــم منهــا أيــة خســائر اضمحــال فــي 
القيمــة ، وتثبــت توزيعــات األربــاح فــي قائمــة الدخــل عنــد اعتمــاد توزيــع هــذه األربــاح وثبــوت حــق البنــك فــي تحصيلهــا.

ج - التقارير القطاعية
 

قطــاع النشــاط هــو مجموعــة مــن األصــول والعمليــات المرتبطــة بتقديم منتجــات أو خدمات تتســم بمخاطــر ومنافع 
تختلــف عــن تلــك المرتبطــة بقطاعــات أنشــطة أخــرى. والقطــاع الجغرافــي يرتبــط بتقديــم منتجــات أو خدمــات داخــل 
بيئــة اقتصاديــة واحــدة تتســم بمخاطــر ومنافــع تخصهــا عــن تلــك المرتبطــة بقطاعــات جغرافيــة تعمــل فــي بيئــة 

اقتصاديــة مختلفــة.

د - ترجمة العمالت األجنبية

د/1 - عملة التعامل والعرض

يتم عرض القوائم المالية للبنك بالجنيه المصري وهي عملة التعامل والعرض للبنك.

د/2 - المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية

- ُتمســك حســابات البنــك بالجنيــه المصــري وتثبــت المعامــات بالعمــات األخــرى خــال الســنة الماليــة علــى أســاس 
أســعار الصــرف الســارية فــي تاريــخ تنفيــذ المعاملــة ، ويتــم إعــادة تقييــم أرصــدة األصــول وااللتزامــات ذات الطبيعــة 
النقديــة بالعمــات األخــرى فــي نهايــة الســنة الماليــة علــى أســاس أســعار الصــرف الســارية فــي ذلــك التاريــخ ، ويتــم 
االعتــراف فــي قائمــة الدخــل باألربــاح والخســائر الناتجــة عــن تســوية تلــك المعامــات وبالفــروق الناتجــة عــن التقييــم 

ضمــن البنــود التاليــة:

ــال  ــن خ ــة م ــة العادل ــأتها بالقيم ــد نش ــة عن ــة المبوب ــن األدوات المالي ــل م ــى الدخ ــرة أو صاف ــل المتاج ــى دخ • صاف
األربــاح والخســائر لألصول/االلتزامــات بغــرض المتاجــرة أو تلــك المبوبــة عنــد نشــأتها بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح 

ــوع. ــب الن ــائر بحس والخس
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• حقــوق الملكيــة للمشــتقات الماليــة بصفــة تغطيــة ُمؤهلــة للتدفقــات النقديــة أو بصفــة تغطيــة ُمؤهلــة لصافــي 
االســتثمار.

• إيرادات ) مصروفات ( تشغيل أخرى بالنسبة لباقي البنود.

ــة  ــة المصنف ــات األجنبي ــة بالعم ــة النقدي ــة ذات الطبيع ــألدوات المالي ــة ل ــة العادل ــي القيم ــرات ف ــل التغي ــم تحلي - يت
اســتثمارات متاحــة للبيــع )أدوات ديــن( مــا بيــن فــروق تقييم نتجت عــن التغيرات فــي التكلفة الُمســتهلكة لــألداة وفروق 
نتجــت عــن تغيــر أســعار الصــرف الســارية وفــروق نتجــت عــن تغيــر القيمــة العادلــة لــألداة ، ويتــم االعتــراف فــي قائمــة 
ــابهة  ــرادات المش ــروض واإلي ــد الق ــن عائ ــتهلكة ضم ــة الُمس ــي التكلف ــرات ف ــة بالتغي ــم المتعلق ــروق التقيي ــل بف الدخ
وبالفــروق المتعلقــة بتغيــر أســعار الصــرف فــي بنــد إيــرادات )مصروفــات( تشــغيل أخــرى ، ويتــم االعتــراف ضمــن حقــوق 

الملكيــة بفــروق التغيــر فــي القيمــة العادلــة ) احتياطــي القيمــة العادلــة / اســتثمارات ماليــة متاحــة للبيــع (.

- تتضمــن فــروق التقييــم الناتجــة عــن البنــود غيــر ذات الطبيعــة النقديــة األربــاح والخســائر الناتجــة عــن تغيــر القيمــة 
ــراف  ــم االعت ــائر، ويت ــاح والخس ــال األرب ــن خ ــة م ــة العادل ــا بالقيم ــظ به ــة المحتف ــوق الملكي ــل أدوات حق ــة مث العادل
بفــروق التقييــم الناتجــة عــن أدوات حقــوق الملكيــة المصنفــة اســتثمارات ماليــة متاحــة للبيــع ضمــن احتياطــي القيمــة 

العادلــة فــي  حقــوق الملكيــة.

هـ - أذون الخزانة

ــتبعداَ  ــمية مس ــة اإلس ــى بالقيم ــز المال ــة المرك ــر بقائم ــا وتظه ــة إقتنائه ــة بتكلف ــأذون الخزان ــى ب ــراف األول ــم اإلعت يت
منهــا رصيــد العوائــد التــى لــم تســتحق بعــد. 

و - األصول المالية

يقــوم البنــك بتبويــب األصــول الماليــة بيــن المجموعــات التاليــة: أصــول ماليــة مبوبــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح 
والخســائر، وقــروض ومديونيــات، واســتثمارات ماليــة محتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق، واســتثمارات ماليــة متاحــة 

للبيــع، وتقــوم اإلدارة بتحديــد تصنيــف اســتثماراتها عنــد االعتــراف األولــي.

و/1 - األصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر:

تشــمل هــذه المجموعــة : أصــول ماليــة بغــرض المتاجــرة، واألصــول التــي تــم تبويبهــا عنــد نشــأتها بالقيمــة العادلــة 
مــن خــال األربــاح والخســائر.

ــرض  ــية بغ ــة أساس ــا بصف ــل قيمته ــا وتحم ــم اقتناؤه ــرة إذا ت ــرض المتاج ــا بغ ــى أنه ــة عل ــب األداة المالي ــم تبوي - يت
بيعهــا  فــي األجــل القصيــر أو إذا كانــت تمثــل جــزءًا مــن محفظــة أدوات ماليــة محــددة يتــم إدارتهــا معــًا وكان هنــاك 
دليــل علــى معامــات فعليــة حديثــة تشــير إلــى الحصــول علــى أربــاح فــي األجــل القصيــر. كمــا يتــم تصنيــف المشــتقات 

علــى أنهــا بغــرض المتاجــرة إال إذا تــم تخصيصهــا علــى أنهــا أدوات تغطيــة .

- يتم تبويب األصول المالية عند نشأتها على أنها بالقيمة العادلة من خال األرباح والخسائر في الحاالت التالية:

•  عندمــا يقلــل ذلــك تضــارب القيــاس الــذي قــد ينشــأ إذا تــم معالجــة المشــتق ذو العاقــة علــى أنــه بغــرض المتاجــرة 
فــي الوقــت الــذي يتــم فيه تقييــم األداة الماليــة محل المشــتق بالتكلفــة الُمســتهلكة بالنســبة للقروض والتســهيات 

للبنــوك والعمــاء وأدوات الديــن الُمصــدرة .

ــًا  ــة وفق ــة العادل ــا بالقيم ــة وتقييمه ــوق الملكي ــي أدوات حق ــتثمارات ف ــل االس ــتثمارات، مث ــض االس ــد إدارة بع •  عن
الســتراتيجية االســتثمار أو إدارة المخاطــر وإعــداد التقاريــر عنهــا لــإلدارة العليــا علــى هــذا األســاس ، يتــم عندهــا تبويــب 

ــاح والخســائر.  تلــك االســتثمارات علــى أنهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال األرب
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•  األدوات الماليــة ، مثــل أدوات الديــن المحتفــظ بهــا ، التــي تحتــوي علــى واحــد أو أكثــر مــن المشــتقات الضمنيــة 
ــاح  ــر بشــدة علــى التدفقــات النقديــة، فيتــم تبويــب تلــك األدوات علــى أنهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال األرب التــي تؤث

والخسائر.  

ــاح والخســائر الناتجــة عــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمشــتقات الماليــة التــي يتــم إدارتهــا  -  يتــم تســجيل األرب
باالرتبــاط مــع أصــول أو التزامــات ماليــة مبوبــة عنــد نشــأتها بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر وذلــك فــي 
ــاح  ــال األرب ــن خ ــة م ــة العادل ــأتها بالقيم ــد نش ــة عن ــة المبوب ــن األدوات المالي ــل م ــي الدخ ــد صاف ــل " بن ــة الدخ قائم

والخســائر" . 
- ال يتــم إعــادة تبويــب أيــة مشــتقه ماليــة مــن مجموعــة األدوات الماليــة المقيمــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح 
والخســائر وذلــك أثنــاء فتــرة االحتفــاظ بهــا أو ســريانها، كمــا ال يتــم إعــادة تبويــب أيــة أداه ماليــه نقــا مــن مجموعــة 
األدوات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر إذا كانــت هــذه األداة قــد تــم تخصيصهــا بمعرفــة البنــك 

عنــد االعتــراف األولــى كأداة ُتقيــم بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر. 

و/2 - القروض والمديونيات

تمثل أصواًل مالية غير مشتقة ذات مبلغ ثابت أو قابل للتحديد وليست متداولة في سوق نشطة فيما عدا :

ــر، يتــم تبويبهــا فــي هــذه الحالــة ضمــن األصــول  -  األصــول التــي ينــوى البنــك بيعهــا فــورًا أو فــي مــدى زمنــي قصي
ــاح والخســائر. ــة مــن خــال األرب بغــرض المتاجــرة، أو التــي تــم تبويبهــا عنــد نشــأتها بالقيمــة العادل

- األصول التي بوبها البنك على أنها متاحة للبيع عند االعتراف األولى بها. 

- األصــول التــي لــن يســتطيع البنــك بصــورة جوهريــة اســترداد قيمــة اســتثماره األصلــي فيهــا ألســباب أخــرى بخــاف 
تدهــور القــدرة االئتمانيــة. 

و/3 - االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

تمثــل االســتثمارات الماليــة المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق أصــوال ماليــة غيــر مشــتقة ذات مبلــغ ســداد محدد أو 
قابــل للتحديــد وتاريــخ اســتحقاق محــدد ولــدى إدارة البنــك النيــة والقــدرة علــى االحتفــاظ بهــا حتــى تاريــخ اســتحقاقها. 
ويتــم إعــادة تبويــب كل المجموعــة علــى أنهــا متاحــة للبيــع إذا بــاع البنــك مبلــغ هــام مـــن األصــول الماليــة المحتفــظ 

بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق باســتثناء حــاالت الضــرورة كمــا حددهــا البنــك المركــزي المصــري. 

و/4 - االستثمارات المالية المتاحة للبيع

تمثــل االســتثمارات المتاحــة للبيــع أصــوال ماليــة غيــر مشــتقة تكــون هنــاك النيــة لاحتفــاظ بهــا لمــدة غيــر محــددة ، 
ــد أو الصــرف أو األســهم .  وقــد يتــم بيعهــا اســتجابة للحاجــة إلــى الســيولة أو التغيــرات فــي أســعار العائ

وُيتبع ما يلي بالنسبة لألصول المالية:

- يتــم االعتــراف بعمليــات الشــراء والبيــع بالطريقــة المعتــادة لألصــول الماليــة فــي تاريــخ المتاجــرة وهــو التاريــخ الــذي 
يلتــزم فيــه البنــك بشــراء أو بيــع األصــل وذلــك بالنســبة لألصــول المبوبــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر، 

واالســتثمارات الماليــة المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق، واالســتثمارات الماليــة المتاحــة للبيــع.

- يتــم االعتــراف أواًل باألصــول الماليــة التــي ال يتــم تبويبهــا عنــد نشــأتها بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر 
بالقيمــة العادلــة مضافــًا إليهــا تكاليــف المعاملــة ويتــم االعتــراف باألصــول الماليــة التــي يتــم تبويبهــا عنــد نشــأتها 
ــى  ــة عل ــف المعامل ــل تكالي ــع تحمي ــط م ــة فق ــة العادل ــك بالقيم ــائر وذل ــاح والخس ــال األرب ــن خ ــة م ــة العادل بالقيم

قائمــة الدخــل بنــد صافــى دخــل المتاجــرة. 
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- يتــم اســتبعاد األصــول الماليــة عندمــا تنتهــي فتــرة ســريان الحــق التعاقــدي فــي الحصــول علــى تدفقــات نقديــة 
ــم  ــر ويت ــرف آخ ــى ط ــة ال ــة بالملكي ــع المرتبط ــر والمناف ــم المخاط ــك معظ ــول البن ــا ُيح ــي أو عندم ــل المال ــن األص م

ــة. ــا التعاقدي ــاء مدته ــا أو انته ــا أو إلغائه ــص منه ــا بالتخل ــي إم ــا تنته ــات عندم ــتبعاد االلتزام اس

- يتــم القيــاس الحقــًا بالقيمــة العادلــة لــكل مــن االســتثمارات الماليــة المتاحــة للبيع واألصــول الماليــة المبوبــة بالقيمة 
العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر وبالتكلفــة الُمســتهلكة لاســتثمارات المحتفــظ بها حتــى تاريخ االســتحقاق. 

ــة  ــول المالي ــة لألص ــة العادل ــي القيم ــرات ف ــن التغي ــة ع ــائر الناتج ــاح والخس ــل باألرب ــة الدخ ــي قائم ــراف ف ــم االعت -  يت
المبوبــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر وذلــك فــي الفتــرة التــي تحــدث فيهــا ، بينمــا يتــم االعتــراف مباشــرة 
فــي حقــوق الملكيــة باألربــاح والخســائر الناتجــة عــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لاســتثمارات الماليــة المتاحــة للبيــع ، 
وذلــك إلــى أن يتــم اســتبعاد األصــل أو اضمحــال قيمتــه ، عندهــا يتــم االعتــراف فــي قائمــة الدخــل باألربــاح والخســائر 

المتراكمــة التــي ســبق االعتــراف بهــا ضمــن حقــوق الملكيــة. 

ــات  ــائر العم ــاح وخس ــتهلكة وأرب ــة الُمس ــة التكلف ــوب بطريق ــد المحس ــل بالعائ ــة الدخ ــي قائم ــراف ف ــم االعت - يت
األجنبيــة الخاصــة باألصــول ذات الطبيعــة النقديــة المبوبــة متاحــة للبيــع ، وكذلــك يتــم االعتــراف فــي قائمــة الدخــل 
بتوزيعــات األربــاح الناتجــة عــن أدوات حقــوق الملكيــة المبوبــة متاحــة للبيــع عندمــا ينشــأ الحــق للبنــك فــي تحصيلهــا.

- يتــم تحديــد القيمــة العادلــة لاســتثمارات الُمعلــن عــن أســعارها فــي أســواق نشــطة علــى أســاس أســعار الطلــب 
ــك  ــدد البن ــة، فيح ــب الجاري ــعار الطل ــر أس ــم تتواف ــي أو ل ــل المال ــطة لألص ــوق نش ــاك س ــن هن ــم تك ــا إذا ل ــة، أم الجاري
القيمــة العادلــة باســتخدام أحــد أســاليب التقييــم. ويتضمــن ذلــك اســتخدام معامــات محايــدة حديثــة ، أو تحليــل 
ــارات أو طــرق التقييــم األخــرى شــائعة االســتخدام مــن ِقبــل  ــة المخصومــة ، أو نمــاذج تســعير الخي التدفقــات النقدي
المتعامليــن بالســوق وإذا لــم يتمكــن البنــك مــن تقديــر القيمــة العادلــة ألدوات حقــوق الملكيــة الُمبوبــة متاحــة للبيــع، 

يتــم قيــاس قيمتهــا بالتكلفــة بعــد خصــم أي اضمحــال فــي القيمــة. 

- يقــوم البنــك بإعــادة تبويــب األصــل المالــي الُمبــوب ضمــن مجموعــة األدوات الماليــة المتاحــة للبيــع الذي يســرى عليه 
تعريــف القــروض والمديونيــات )ســندات أو قــروض( نقــًا مــن مجموعــة األدوات المتاحــة للبيــع إلــى مجموعــة القــروض 
والمديونيــات أو األصــول الماليــة المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق - كل حســب األحــوال - وذلــك عندمــا تتوافــر 
لــدى البنــك النيــة والقــدرة علــى االحتفــاظ بهــذه األصــول الماليــة خــال المســتقبل المنظــور أو حتــى تاريــخ االســتحقاق. 
وتتــم إعــادة التبويــب بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ إعــادة التبويــب ، ويتــم معالجــة أيــة أربــاح أو خســائر متعلقــة بتلــك 

األصــول التــي تــم االعتــراف بهــا ســابقًا ضمــن حقــوق الملكيــة وذلــك علــي النحــو التالــي:

1. فــي حالــة األصــل المالــي الُمعــاد تبويبــه الــذي لــه تاريــخ اســتحقاق ثابــت يتــم اســتهاك األربــاح أو الخســائر علــى مــدار 
الُعمــر المتبقــي لاســتثمار المحتفــظ بــه حتــى تاريــخ االســتحقاق بطريقــة العائــد الفعلــي ، ويتــم اســتهاك أي فــرق 
بيــن القيمــة علــى أســاس التكلفــة الُمســتهلكة والقيمــة علــى أســاس تاريــخ االســتحقاق علــى مــدار الُعمــر المتبقــي 
لألصــل المالــي باســتخدام طريقــة العائــد الفعلــي. وفــى حالــة اضمحــال قيمــة األصــل المالــي الحقــًا يتــم االعتــراف 

بأيــة أربــاح أو خســائر ســبق االعتــراف بهــا مباشــرة ضمــن حقــوق الملكيــة فــي األربــاح والخســائر.

2. فــي حالــة األصــل المالــي الــذي ليــس لــه تاريــخ اســتحقاق ثابــت تظــل األربــاح أو الخســائر ضمــن حقــوق الملكيــة حتــى 
بيــع األصــل أو التصــرف فيــه، عندئــذ يتــم االعتــراف بهــا فــي األربــاح والخســائر. وفــى حالــة اضمحال قيمــة األصــل المالي 

الحقــًا يتــم االعتــراف بأيــة أربــاح أو خســائر ســبق االعتــراف بهــا مباشــرة ضمــن حقــوق الملكيــة فــي األربــاح والخســائر .

ــي ) أو  ــل المال ــة لألص ــة الدفتري ــوية القيم ــم تس ــات فيت ــات أو المقبوض ــه للمدفوع ــل تقديرات ــك بتعدي ــام البن - إذا ق
مجموعــة األصــول الماليــة ( لتعكــس التدفقــات النقديــة الفعليــة والتقديــرات المعدلــة علــى أن يتــم إعــادة حســاب 
ــي  ــد الفعل ــعر العائ ــدرة بس ــتقبلية المق ــة المس ــات النقدي ــة للتدفق ــة الحالي ــاب القيم ــك بحس ــة وذل ــة الدفتري القيم

ــاح والخســائر. ــراد أو مصــروف فــي األرب لــألداة الماليــة ويتــم االعتــراف بالتســوية كإي
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ــخ  - فــي جميــع األحــوال إذا قــام البنــك بإعــادة تبويــب أصــل مالــي طبقــًا لمــا هــو ُمشــار إليــه وقــام البنــك فــي تاري
الحــق بزيــادة تقديراتــه للمتحصــات النقديــة المســتقبلية نتيجــة لزيــادة مــا ســيتم اســترداده مــن هــذه المتحصــات 
ــر  ــي التقدي ــر ف ــخ التغي ــن تاري ــك م ــي وذل ــد الفعل ــعر العائ ــوية لس ــادة كتس ــذه الزي ــر ه ــراف بتأثي ــم االعت ــة ، يت النقدي

ــر. ــي التقدي ــر ف ــخ التغي ــي تاري ــل ف ــري لألص ــد الدفت ــوية للرصي ــس كتس ولي

* تطبيق المعيار الدولي IFRS 9 بداية من 1 يوليو2019

تمثــل المتطلبــات فــي المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 تغيــرًا جوهريــًا عــن متطلبــات معيــار المحاســبة 
المصــري 26 المتعلــق بــاألدوات الماليــة، االثبــات والقيــاس.

ــات  ــبة االلتزام ــب محاس ــض جوان ــة وبع ــول المالي ــبة األص ــي محاس ــية ف ــرات أساس ــى تغي ــؤدى ال ــد ي ــار الجدي المعي
ــة. المالي

ــداد  ــي ألع ــار الدول ــاد المعي ــن اعتم ــة ع ــبية والناتج ــات المحاس ــي السياس ــية ف ــرات الرئيس ــص للتغي ــي ملخ ــا يل فيم
ــم 9. ــة رق ــر المالي التقاري

- تصنيف األصول وااللتزامات المالية.

يتضمــن المعيــار الدولــي ألعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 ثــاث فئــات مــن التصنيفــات الرئيســية لألصــول الماليــة 
ــال  ــن خ ــة م ــة العادل ــر، و القيم ــامل االخ ــل الش ــال الدخ ــن خ ــة م ــة العادل ــتهلكة و القيم ــة المس ــة التكلف المقاس

األربــاح و الخســائر .

يعتمــد تصنيــف المعيــار المصــري ألعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 بصفــة عامــة علــى نمــوذج االعمــال و التــي يتــم مــن 
ــبة  ــار المحاس ــة لمعي ــات الحالي ــار الفئ ــتبعد المعي ــة. و يس ــة التعاقدي ــا النقدي ــة و تدفقاته ــول المالي ــال إدارة األص خ

المصــري 26 و التــي تتضمــن االســتثمارات المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق و المتاجــرة و المتاحــة للبيــع.

يســتبعد المعيــار الدولــي ألعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 نمــوذج ) الخســارة المحققــة ( فــي معيــار المحاســبة المصرية 
ــات  ــض االرتباط ــى بع ــد عل ــال الجدي ــوذج االضمح ــق نم ــا يطب ــة( كم ــة المتوقع ــائر االئتماني ــوذج ) الخس ــم 26 بنم رق
االئتمانيــة و عقــود الضمانــات الماليــة ، و لكنــة ال ينطبــق علــى اســتثمارات  أســهم حقــوق الملكيــة بموجــب المعيــار 
ــبة  ــار المحاس ــاف معي ــا ، بخ ــل تحققه ــة قب ــائر االئتماني ــات الخس ــم إثب ــم 9 ، يت ــة رق ــر المالي ــداد التقاري ــي إلع الدول

ــة 26. المصري

فيما يلى أدناه التغيرات الرئيسية في السياسية المحاسبية لمجموعة اضمحال األصول المالية:

التعريف االفتراضي حسب المعيار الدولي للتقارير المالية 9

لم يتم تحديد االخفاق بشكل محدد في المعيار الدولي للتقارير المالية 9 ، و يقوم البنك:

ــف  ــق تعري ــان تطبي ــى الكي ــب عل ــاق ، يج ــدوث اإلخف ــر ح ــد مخاط ــراض تحدي ــداد ألغ ــن الس ــف ع ــد التخل ــد تحدي عن
افتراضــي يتوافــق مــع التعريــف المســتخدم ألغــراض إدارة مخاطــر االئتمــان الداخليــة لــألداة الماليــة ذات الصلــة 
والنظــر  فــي المؤشــرات  النوعية)علــى ســبيل المثــال، العهــود الماليــة( عنــد االقتضــاء .و مــع ذلــك هنــاك افتــراض قابــل 
للدحــض  بــان التخلــف عــن الســداد ال يحــدث الحقــًا عندمــا يكــون األصــل المالــي مســتحق لمــدة 90 يومــٌا )DPD(  مــا 
لــم يكــن لــدى أي كيــان معلومــات معقولــة و داعمــة إلثبــات ان معيــار التخلــف االفتراضــي األكثــر ماءمــة هــو األنســب 

الداه ماليــة معينــة.

يطبــق البنــك نهــج مــن ثــاث مراحــل لقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة و ذلــك بالنســبة لألصــول الماليــة الدرجــة 
ــم  ــر .يت ــامل االخ ــل الش ــال الدخ ــن خ ــة م ــة العادل ــة بالقيم ــة كمدرج ــن المصنف ــتهلكة و أدوات الدي ــة المس بالتكلف
تحويــل األصــول مــن خــال المراحــل الثاثيــة التاليــة و ذلــك علــى أســاس التغيــر فــي جــودة التصنيفــات االئتمانيــة منــذ 

االعتــراف المبدئــي لهــذه األصــول :
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المرحلة األولى:

ــادة جوهريــة فــي  الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى 12 شــهرًا بالنســبة للتعرضــات التــي لــم تكــون هنــاك زي
ــط  ــر المرتب ــدى العم ــى م ــة عل ــة المتوقع ــائر االئتماني ــات الخس ــم اثب ــى ،يت ــراف المبدئ ــذ االعت ــة من ــر االئتماني المخاط

ــة. ــهرًا القادم ــدى 12 ش ــى م ــداد عل ــي الس ــر ف ــدوث التعث ــة ح باحتمالي

المرحلة الثانية : 

الخســائر االئتمانيــة علــى مــدى العمــر- غيــر مضمحلــة ائتمانيــًا- بالنســبة للتعرضــات االئتمانيــة التــي كانــت هنــاك زيادة 
جوهريــة فــي المخاطــر االئتمانيــة منــذ االعتــراف المبدئــي ، و لكنهــا ليســت مضمحلــة ائتمانيــًا ، يتــم إثبــات الخســائر 

االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر.

-نموذج احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة )ECL( وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي رقم )9(

- يتضمــن نمــوذج تصنيــف عمــاء ائتمــان الشــركات أعــداد تقييــم للعمــاء اســتنادا علــى معاييــر كميــة ومعاييــر نوعيــة 
ــتوى  ــى مس ــاق عل ــة اإلخف ــدل احتمالي ــه مع ــل يقابل ــي للعمي ــم نهائ ــى تقيي ــوال إل ــة وص ــبية مختلف ــأوزان نس ــرى ب أخ
فئــات التصنيــف المختلفــة متضمنــًا النظــرة المســتقبلية والتــي تعتمــد علــى أهــم مؤشــرات االقتصــاد الكلــى لتعكس 
األوضــاع االقتصاديــة والتــي تأثــر بدورهــا علــى تصنيــف العميــل بالمســتقبل ؛ علمًا بأنــه يتم تصنيــف عماء االئتمــان على 
أســاس فــردى )Individual( وفيمــا يتعلــق بمحفظــة التجزئــة المصرفيــة ومدينــو شــراء أصــول والقــروض الممنوحــة 
للمشــروعات الصغيــرة مــن خــال المنتجــات المختلفــة ذات الخصائــص المتشــابهة يتــم تقييمهــا واحتســاب الخســائر 

االئتمانيــة المتوقعــة لهــا علــى أســاس مجمــع )Collective( واســتنادًا علــى البيانــات بالســوق.

- يتــم االعتمــاد عنــد احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى نمــوذج التصنيــف االئتمانــي المتعاقــد معــه 
واســتنادا علــى المعادلــة التاليــة:

)معــدل احتماليــة اإلخفــاق ×معــدل الخســارة عنــد اإلخفــاق × الرصيــد عنــد التعثــر( ويتــم قياســه علــى أســاس فــردى 
أو مجمــع هــذا ويتضمــن نمــوذج تصنيــف عمــاء ائتمــان الشــركات والمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة علــى أعــداد 
تقييــم للعميــل اســتنادا علــى معاييــر كميــة ومعاييــر نوعيــة أخــرى بــأوزان نســبية مختلفــة وصــوال إلــى تقييــم نهائــي 
ــتقبلية  ــرة المس ــًا النظ ــة متضمن ــف المختلف ــات التصني ــتوى فئ ــى مس ــاق عل ــة اإلخف ــدل احتمالي ــه مع ــل يقابل للعمي
والتــي تعتمــد علــى أهــم مؤشــرات االقتصــاد الكلــى لتعكــس األوضــاع االقتصاديــة والتــي تأثــر بدورهــا علــى تصنيــف 
العميــل بالمســتقبل مــع احتســاب معــدل الخســارة عنــد اإلخفــاق وذلــك علــى مســتوى كل تســهيل باإلضافــة الــى ان 
معــدل الخســارة عنــد اإلخفــاق )LGD( يمثــل الخســارة فــي الجــزء المكشــوف بعد اســتبعاد معــدل االســترداد المتوقع 
)القيمــة الحاليــة لمــا يمكــن اســترداده مــن قيمــة االســتثمار فــي األصــل المالــي ســواء مــن ضمانــات أو تدفقــات نقديــة 
مقســومًا علــى القيمــة عنــد التعثــر " 1- معــدل االســترداد" ، ويتــم احتســاب هــذا المعــدل لــكل تســهيل بشــكل فــردي( 

هــذا ويتــم االعتمــاد باألســاس فــي االحتســاب علــى محــاور أساســية موضحــة علــى النحــو التالــي:

.)Cash flow( التدفقات النقدية المتولدة من النشاط التشغيلي •

.)Collateral( الضمانات المقابلة للتسهيل •

.”Financial Leverage" الرافعة المالية للمقترض •

• أيه التزامات على المنشأة ذات أولوية في السداد عن دين مصرفنا.

- يتمثــل الرصيــد عنــد التعثــر )E.A.D( فــي الرصيــد المســتخدم فــي تاريــخ إعــداد المركــز مضافــًا إليــه المبالــغ التــي قــد 
يتــم اســتخدامها فــي المســتقبل مــن قبــل العميــل.
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-المعايير الخاصة بتصنيف عماء االئتمان فيما بين 3 مراحل :

وتشــمل أســس التصنيــف لمحفظــة عمــاء االئتمــان وفقــًا للمعاييــر الكميــة والمعاييــر النوعيــة المحــددة مــن البنــك 
ــر  ــى المعايي ــاءًا عل ــاء بن ــع العم ــف جمي ــم تصني ــه ت ــاءًا علي ــى اإلدارة؛ وبن ــن عل ــرة القائمي ــى خب ــتنادًا عل ــزي واس المرك

التاليــة:

المرحلة األولى:

ــي  ــك الت ــداد وتل ــي الس ــرات ف ــة متأخ ــود إي ــع وج ــداد م ــي الس ــن ف ــاء المنتظمي ــع العم ــة جمي ــذه المرحل ــمل ه تش
ــرى  ــركات الكب ــان الش ــاء ائتم ــبة لعم ــة وبالنس ــة والثالث ــة الثاني ــي المرحل ــواردة ف ــر ال ــن المعايي ــم أي م ــر فيه ال يتواف

ــر )6-1(. ــة مخاط ــن درج ــن م ــاء المصنفي ــم ادراج العم ــطة يت ــروعات المتوس والمش

المرحلة الثانية:

ــذه  ــي ه ــف ف ــم التصني ــان ويت ــر اإلئتم ــي مخاط ــا ف ــا ملحوظ ــهدوا ارتفاع ــن ش ــاء الذي ــة العم ــذه المرحل ــمل ه تش
ــة : - ــر التالي ــى المعايي ــاءا عل ــة بن المرحل

معايير كمية

• إذا تأخر المقترض عن سداد التزاماته 
التعاقدية لمدة 60 إلى 90 يوم من 

تاريخ االستحقاق. 

• جميع العماء بدرجة الجدارة 
االئتمانية 7 )مخاطر تحتاج لعناية 

خاصة(

• انخفاض في الجدارة االئتمانية 
للمقترض ثاثة درجات مقارنة بدرجة 

الجدارة االئتمانية للعميل عند بداية 
التعامل مع مصرفنا

• أظهر سلوك المقترض تأخر معتاد 
في السداد عن المهلة المسموح بها 
للسداد وبفترات تأخير من يوم وبحد 

أقصى 60 يوم.

• متأخرات سابقة متكررة خال الـ 12 
شهرا السابقة.

• زيادة كبيرة بسعر العائد مما قد 
يؤثر سلبًا على نشاط المقترض ويؤدى 

إلى زيادة المخاطر االئتمانية.
• تغييرات سلبية جوهرية في النشاط 

والظروف المالية أو االقتصادية التي 
يعمل فيها المقترض.

• طلب الجدولة نتيجة صعوبات 
تواجه المقترض.

• تغييرات سلبية جوهرية في نتائج 
التشغيل الفعلية أو المتوقعة او 

التدفقات النقدية.
• تغييرات اقتصادية مستقبلية 

سلبية تؤثر على التدفقات النقدية 
المستقبلية للمقترض.

• العامات المبكرة لمشاكل التدفق 
النقدي/السيولة مثل التأخير في 
خدمة الدائنين/القروض التجارية.

• تغيرات اقتصادية مستقبلية 
سلبية تؤثر على التدفقات النقدية 

المستقبلية للمقترض.

معايير نوعية الــــبيان

قروض الشركات الكبرى 
والمتوسطة

قروض المشروعات الصغيرة 
ومتناهية الصغر وقروض 

التجزئة المصرفية 
والقروض العقارية

تنخفض بمعدل )10( أيام سنويًا لتصبح 30 يوم خالل 3 سنوات
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المرحلة الثالثة:

تشــمل هــذه المرحلــة القــروض والتســهيات التــي شــهدت اضمحــاال فــي قيمتهــا )العمــاء غيــر المنتظميــن( والــذي 
يســتوجب حســاب الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة لهــا علــى مــدى حيــاة األصــل علــى أســاس الفــرق بيــن القيمــة 
ــر  الدفتريــة وبيــن القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة؛ ويتــم التصنيــف اســتنادا علــى المعايي

التاليــة:

تحديــد مفهــوم التعثــر وتعديــل تصنيــف العميــل ونقلــه إلــى المرحلــة الثالثــة "Stage 3” يعــد جــزء ال يتجــزأ مــن دور 
إدارة المخاطــر والــذي يتضمــن معاييــر كميــة ومؤشــرات نوعيــة أخــرى وذلــك وفقــًا لمــا جــاء بالمعيــار الدولــي إلعــداد 

.)B5.5.37( القوائــم الماليــة رقــم "9” بالفقــرة رقــم

-الخسائر االئتمانية المتوقعة للديون غير المنتظمة:

يتــم اتبــاع أيــًا مــن األســس التاليــة الحتســاب معــدل الخســارة عنــد اإلخفــاق )LGD( وذلــك الحتســاب الخســائر االئتمانية 
المتوقعــة )ECL( للعمــاء غيــر المنتظميــن:

- القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية طبقًا التفاقات التسويات / الجدولة المبرمة.
- القيمة الحالية للضمانة القائمة بعد استبعاد المصروفات القضائية الخاصة بالتنفيذ.

- معدالت اإلخفاق التاريخية.

• تعثر المقترض ماليًا.
• اختفاء السوق النشط لألصل المالي 

او أحد االدوات المالية للمقترض بسبب 
صعوبات مالية.

• احتمال أن يدخل المقترض في 
مرحلة اإلفاس او اعادة الهيكلة 

نتيجة صعوبات مالية.
• إذا تم شراء أصول المقترض المالية 
بخصم كبير يعكس خسائر االئتمان 

المتكبدة.

• وفاة أو عجز المقترض.

معايير نوعية معايير كمية

• تأخر المقترض أكثر من 90 يوما عن 
سداد أقساطه التعاقدية يصبح في 

حالة إخفاق.

• درجات تصنيف ائتماني 8، 9، 10.

• و/أو  تأخر المقترض أكثر من 90 يوما 
عن سداد اقساطه التعاقدية.

• تأخر المقترض أكثر من 90 يوما عن 
سداد أقساطه التعاقدية يصبح في 

حالة إخفاق.

الــــبيان

قروض التجزئة المصرفية  
والقروض العقارية

قروض الشركات الكبرى 
والمتوسطة

قروض المشروعات الصغيرة 
والصغيرة جدا والمتناهية 

الصغر.

المؤشرات المالية التقرير السنوي  2019 - 2020

- األصول وااللتزامات المالية

1-  االثبات والقياس المبدئي.

جميــع اإلضافــات و االســتبعادات لألصــول الماليــة يتــم ثباتهــا فــي تاريــخ العمليــة، و هــو التاريــخ الــذى يلتــزم فيــه البنــك 
ــليم  ــب تس ــي تتطل ــة الت ــول المالي ــتبعادا األص ــة و اس ــي إضاف ــتبعادات ه ــات و االس ــل و ان اإلضاف ــع األص ــراء او بي بش

األصــول خــال االطــار الزمنــى المنصــوص عليــة عامــة فــي القوانيــن او األعــراف حســب اعــراف الســوق.

يتــم قيــاس األصــول او االلتزامــات الماليــة مبدئيــا بالقيمــة العادلــة المضافــًا اليهــا، فــي حالــة البنــد الغيــر مــدرج بالقيمــة 
العدلــة مــن خــال األربــاح والخســائر تكاليــف المعاملــة التــي تنســب مباشــرة الــى االقتنــاء او اإلصــدار.

2 - التصنيف.

األصول المالية و السياسة مطبقة اعتبارا من 1 يوليو 2019.

ــة  ــة العادل ــة بالقيم ــتهلكة او مدرج ــة المس ــها: بالتكلف ــة كقياس ــول المالي ــف األص ــم تصني ــي، يت ــات المبدئ ــد االثب عن
ــاح او الخســائر. مــن خــال الدخــل الشــامل االخــر او مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األرب

ــا  ــم تصنيفه ــم يت ــن ول ــرطين التاليي ــن الش ــتيفاء كل م ــد اس ــتهلكة عن ــة المس ــة بالتكلف ــول المالي ــاس األص ــم قي يت
ــائر: ــاح او الخس ــال األرب ــن خ ــة م ــة العادل ــة بالقيم كمدرج

- يتــم االحتفــاظ باألصــول فــي نمــوذج االعمــال الــذي يهــدف الــى االحتفــاظ باألصــول مــن اجــل تحصيــل التدفقــات 
ــة.  ــة التعاقدي النقدي

- ينتــج عــن الشــروط التعاقديــة لألصــول الماليــة فــي تواريــخ محــددة التدفقــات النقديــة والتــي تعــد فقــط مدفوعــات 
علــى المبلــغ األصلــي والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي القائــم.

- يتــم قيــاس أدوات الديــن المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل فقــط عنــد اســتيفاء كل مــن 
الشــرطين التالييــن ولــم يتــم تصنيفهــا كمدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح او الخســائر.

ــة وبيــع  يتــم االحتفــاظ باألصــول فــي نمــوذج االعمــال الــذي يهــدف الــى تحقيــق كل مــن تحصيــل التدفقــات النقدي
ــد  ــي تع ــة والت ــات نقدي ــددة تدفق ــخ مح ــي تواري ــة ف ــول المالي ــة لألص ــروط التعاقدي ــن الش ــج ع ــة، وينت ــول المالي األص

ــم. ــي القائ ــغ األصل ــى المبل ــدة عل ــي والفائ ــغ األصل ــى المبل ــات عل ــط مدفوع فق

عنــد االثبــات المبدئــي الســتثمارات أســهم حقــوق الملكيــة والتــي ال يتــم االحتفــاظ بهــا لغــرض المتاجــرة، ال رجعــه فيــه 
بعــرض التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي الدخــل الشــامل االخــر. يتــم عمــل هــذا االختيــار علــى أســاس كل اســتثمار 

علــى حــده.

يتم تصنيف جميع األصول المالية األخرى كمدرجة بالقيمة العادلة من خال األرباح او الخسائر.
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تقييم نموذج االعمال

يقــوم البنــك بتقييــم الهــدف مــن نمــوذج االعمــال الــذى يتــم االحتفــاظ باألصــول مــن خالــه علــى مســتوى محفظــة 
ــة إدارة االعمــال و طريقــة تقديــم المعلومــات الــى اإلدارة.  االعمــال ألن هــذه الطريقــة تعكــس بشــكل أفضــل كيفي

فيمــا يلــى المعلومــات التــي  اخذهــا بعيــن االعتبــار:

ــت  ــا اذا كان ــص م ــات. وباألخ ــك السياس ــي لتل ــق العلم ــال و التطبي ــة االعم ــددة لمحفظ ــداف المح ــات و األه السياس
اســتراتيجية اإلدارة تركــز علــى تحقيــق اإليــرادات مــن الفوائــد التعاقديــة وتحقيــق التدفقــات النقديــة مــن خــال بيــع 

ــيولة. ــرض الس ــا لغ ــاظ به ــول و االحتف األص

المخاطــر التــي توثــر  علــى أداء نمــوذج االعمــال و )األصــول الماليــة التــي يتــم االحتفــاظ بهــا ضمــن نمــوذج االعمــال ذلــك(  
ــك  ــباب تل ــابقة ، و أس ــرات الس ــي الفت ــا ف ــا وتوقيته ــات و قيمته ــرار المبيع ــدل تك ــر و مع ــذه المخاط ــة إدارة ه وكيفي
المبيعــات ، باإلضافــة الــى توقعاتهــا بشــان أنشــطة المبيعــات المســتقبلية بالرغــم مــن ذلــك ،فــأن المعلومــات الخاصة 
بأنشــطة المبيعــات ال يمكــن اخذهــا فــي االعتبــار بمفردهــا عــن باقــي األنشــطة ، بــل تعتبــر جــزء مــن عمليــة التقييــم 

الشــامل لكيفيــة تحقيــق البنــك ألهــداف إدارة األصــول الماليــة باإلضافــة الــى كيفيــة تحقيــق التدفقــات النقديــة .

يتــم قيــاس األصــول الماليــة المحتفــظ بهــا بغــرض المتاجــرة او التــي يتــم ادارتهــا و تقييــم أدائهــا علــى أســاس القيمــة 
ــاح والخســائر حيــث ال يتــم االحتفــاظ بهــا مــن اجــل تحصيــل  العادلــة، يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــال األرب
التدفقــات النقديــة التعاقديــة و ال يتــم االحتفــاظ بهــا علــى حــد ســواء مــن اجــل تحصيــل التدفقــات النقديــة و بيــع 

األصــول الماليــة.

ــغ  ــى المبل ــدة عل ــي والفائ ــغ األصل ــن المبل ــات م ــط مدفوع ــة فق ــة التعاقدي ــات النقدي ــت التدفق ــا إذا كان ــم م تقيي
ــم. القائ

ألغــراض هــذا التقييــم يتــم تحديــد المبلــغ األصلــي علــى أســاس القيمــة العادلــة لألصــول الماليــة عنــد االثبــات المبدئي. 
يتــم تحديــد )الفائــدة( علــى أســاس مقابــل القيمــة الزمنيــة للنقــود و المخاطــر االئتمانيــة المرتبطــة بالمبلــغ األصلــي 
ــر  ــال: مخاط ــف )مث ــرى و التكالي ــية األخ ــراض األساس ــر اإلق ــن او مخاط ــن الزم ــة م ــرة معين ــال فت ــك خ ــم و ذل القائ

الســيولة و التكاليــف اإلداريــة(، و كذلــك هامــش الربــح.

ويوجــد لــدى البنــك 3 نمــاذج اعمــال تتمثــل فــي نمــوذج االعمــال لألصــول الماليــة المحتفــظ بهــا لتحصيــل التدفقــات 
ــاذج  ــع ونم ــة والبي ــة التعاقدي ــات النقدي ــل التدفق ــا لتحصي ــظ به ــة المحتف ــول المالي ــال لألص ــوذج األعم ــة ونم النقدي
أعمــال أخــرى تتضمــن )المتاجــرة-إدارة األصــول الماليــة علــى أســاس القيمــة العادلة-تعظيــم التدفقــات النقديــة عــن 

طريــق البيــع(.

إعادة التصنيف

ال يتم تصنيف األصول المالية بعد اثباتها المبدئي ، اال في حالة تغيير البنك لنموذج االعمال إلدارة األصول المالية.

3- االستبعاد.

األصول المالية 

ــة للتدفقــات النقديــة مــن األصــل المالــى او  يقــوم البنــك باســتبعاد األصــول الماليــة عنــد انقضــاء الحقــوق التعاقدي
ــر  ــع المخاط ــل جمي ــا نق ــم فيه ــي يت ــات الت ــا للمعام ــة وفق ــات النقدي ــتام التدفق ــي اس ــا ف ــل حقوقه ــت بنق قام
والمنافــع الجوهريــة وللملكيــة المتعلقــة باألصــل المالــي الــذي تــم نقلــه او عندمــا يقــوم البنــك بنقــل او بقــاء جميــع 

ــة للملكيــة وأنهــا لــم تحتفــظ بالســيطرة علــى األصــول الماليــة. المخاطــر والمنافــع الجوهري
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ــل  ــزء االص ــة بج ــة المدرج ــي او ) القيم ــل المال ــة لألص ــة المدرج ــن القيم ــرق بي ــان الف ــة ، ف ــول المالي ــتبعاد األص ــد اس عن
المالــي المســتبعد( ومجمــوع )المقابــل المســتلم( بمــا فــي ذلــك أي صــل جديــد تــم اقتنــاؤه مخصــوم منــه أي التــزم 
جديــد مفتــرض و أي مكســب او خســارة متراكمــة تــم اثباتــه فــي الدخــل الشــامل يتــم اثباتــه فــي األربــاح او الخســائر. 
اعتبــارا مــن 1 يوليــو 2019 ال يتــم اثبــات أي مكسب/خســارة مثبتــة فــي الدخــل الشــامل االخــر فيمــا يتعلق باســهم حقوق 
الملكيــة فــي قائمــة األربــاح و الخســائر عنــد اســتبعاد تلــك األســهم. يتــم اثبــات ايــة فوائــد لألصــول الماليــة المحولــة 

التــي تكــون مؤهلــة لاســتبعاد التــي يتــم انشــاؤها او االحتفــاظ بهــا مــن قبــل البنــك كأصــل او التــزام منفصــل.

ــاؤها او  ــم انش ــي يت ــتبعاد الت ــة لإلس ــون مؤهل ــي تك ــة الت ــة المحول ــول المالي ــة باألص ــروط الخاص ــل الش ــم تعدي اذا ت
ــل. ــزام منفص ــل او الت ــك كأص ــل البن ــن قب ــا م ــاظ  به االحتف

ــة  ــول المالي ــة لألص ــات النقدي ــت التدفق ــا اذا كان ــك م ــم البن ــة ،يقي ــول المالي ــة باألص ــروط الخاص ــل الش ــم تعدي اذا ت
ــوق  ــة ،فتعتبرالحق ــات النقدي ــي التدفق ــة ف ــات جوهري ــود اختاف ــة وج ــي حال ــا ف ــا جوهري ــف اختاف ــة تختل المعدل
ــة ،يتــم  التعاقديــة للتدفقــات النقديــة الناتجــة مــن األصــول الماليــة االصليــة قــد انقضــت مدتهــا . ففــي هــذه الحال

ــة. ــة العادل ــدة بالقيم ــة الجدي ــول المالي ــات األص ــم اثب ــة و يت ــة االصلي ــول المالي ــتبعاد األص اس

يتم استبعاد األصل المالي )كليا وجزئيا( عند:

انقضاء الحقوق في استام التدفقات النقدية من األصل:

قيــام المجموعــة بنقــل حقوقهــا فــي اســتام التدفقــات النقديــة مــن األصــل ولكنهــا تعهــدت بدفعهــا بالكامــل 
ــع  ــر و المناف ــع المخاط ــل جمي ــك بنق ــام البن ــواء قي ــداد( س ــب س ــب )ترتي ــث بموج ــرف ثال ــى ط ــري ال ــر جوه دون تأخي
الجوهريــة المتعلقــة باألصــل او عندمــا لــم يقــم بنقــل او إبقــاء المخاطــر و المنافــع الجوهريــة لألصــول و لكنــه قــام 

بنقــل الســيطرة علــى األصــول.

االلتزامات المالية

يتم استبعاد االلتزام المالي عندما يكون االلتزام تم إخائه او إلغائه او انتهاء مدته.

استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة حتى 30 يونيو 2019.

يتــم الحقــا قيــاس االســتثمارات المحتفــظ بهــا لغــرض المتاجــرة بالقيمــة العادلــة مــع تضميــن اى مكســب او خســارة 
ناتجــة مــن تغيــر فــي القيمــة العادلــة فــي قائمــة األربــاح او الخســائر فــي الفتــرة التــي تنشــا فيهــا .يتــم تضميــن الفوائــد 

المكتســبة او أربــاح األســهم المســتلمة فــي صافــى دخــل المتاجــرة.

تصنيف األصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خال األرباح او الخسائر- مطبقة اعتبارا من 1 يوليو 2019.

ــول  ــائر الن األص ــاح و الخس ــال األرب ــن خ ــة م ــة العادل ــة بالقيم ــة كمدرج ــول المالي ــض األص ــف بع ــك بتصني ــوم البن يق
كانــت تقيــم و تــدار  وتســجل داخليــا علــى أســاس القيمــة العادلــة .قــام البنــك بتصنيــف بعــض األصــول الماليــة بالقيمة 

العادلــة مــن خــال األربــاح او الخســائر.

أصــول ماليــة مصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة األربــاح و الخســائر - مطبقــة حتــى 30 يونيــو 2019 يتــم تصنيــف 
األصــول الماليــة المصنفــة فــي هــذه الفئــة مــن قبــل اإلدارة عــن االثبــات المبدئــي عندمــا يتــم اســتيفاء المعاييــر التاليــة :
يلغــى التصنيــف او يقلــل بصــورة جوهريــة االختــاف فــي المعاملــة التــي مــن الممكــن ان تنشــا مــن قيــاس األصــول 
وااللتزامــات او اثبــات المكاســب او الخســائر علــى أســس مختلفــة ، او ان األصــول هــي جــزء مــن مجموعــة مــن األصــول 
الماليــة التــي يتــم ادارتهــا و تقييــم أدائهــا علــى أســاس القيمــة العادلــة و فقــا لمخاطــر إدارة موثقــة او اســتراتيجية 
االســتثمار ، او تشــمل األدوات الماليــة علــى المشــتقات الضمنيــة ، اال اذا كانــت المشــتقات الضمنيــة ال تغيــر بشــكل 

جوهــري التدفقــات النقديــة وال ينبغــي تســجيلها كبنــد منفصــل.
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يتــم تســجيل األصــول الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة ضمــن القائمــة الموحــدة لاربــاح والخســائر بالقيمــة الموحــدة 
ــة  ــول مالي ــن أص ــارة م ــب او خس ــى المكس ــي )صاف ــة  ف ــة العادل ــي القيم ــرات ف ــجيل التغي ــم تس ــي .يت ــز المال للمرك
مصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة األربــاح والخســائر ( تســتحق الفوائــد المكتســبة مــن خــال دخــل الفوائــد ، 
بينمــا تســجل أربــاح األســهم فــي الدخــل االخــر .لــم يقــم البنــك بتصنيــف ايــة أصــول ماليــة مدرجــة بالقيمــة العادلــة 

ــاح والخســائر. مــن خــال األرب

ز - المقاصة بين األدوات المالية

يتــم إجــراء المقاصــة بيــن األصــول وااللتزامــات الماليــة إذا كان هنــاك حــق قانونــي قابــل للنفــاذ إلجــراء المقاصــة بيــن 
المبالــغ المعتــرف بهــا وكانــت هنــاك النيــة إلجــراء التســوية علــى أســاس صافــي المبالــغ، أو الســتام األصــل وتســوية 

االلتــزام فــي آن واحــد. 

ــادة  ــزام بإع ــع الت ــة م ــع أذون خزان ــات بي ــع واتفاقي ــادة البي ــزام بإع ــع الت ــة م ــراء أذون خزان ــات ش ــود اتفاقي ــرض بن وتع
ــرى. ــة أخ ــة وأوراق حكومي ــد أذون الخزان ــن بن ــى ضم ــز المال ــي بالمرك ــاس الصاف ــى أس ــراء عل الش

ح -  أدوات المشتقات المالية ومحاسبة التغطية

ــة فــي تاريــخ الدخــول فــي عقــد المشــتقة، ويتــم إعــادة قياســها الحقــًا  - يتــم االعتــراف بالمشــتقات بالقيمــة العادل
بقيمتهــا العادلــة.  ويتــم الحصـــول علــى القيمــة العادلـــة مــن األسعـــار الســوقية المعلنــة فــي األســواق النشــطة ، أو 
المعامــات الســوقية الحديثــة، أو أســاليب التقييــم مثــل نمــاذج التدفقــات النقديــة المخصومــة ونمــاذج تســعير 
ــن  ــة، أو ضم ــة موجب ــا العادل ــت قيمته ــول إذا كان ــن األص ــتقات ضم ــع المش ــر جمي ــوال. وتظه ــب األح ــارات بحس الخي

ــالبة . ــة س ــا العادل ــت قيمته ــات إذا كان االلتزام

- يتــم معالجــة المشــتقات الماليــة الضمنيــة المشــمولة فــي أدوات ماليــة أخــرى ، مثــل خيــار التحويــل فــي الســندات 
القابلــة للتحويــل إلــى أســهم، باعتبارهــا مشــتقات مســتقلة عندمــا ال تكون الخصائــص االقتصاديــة والمخاطــر لصيقة 
ــاح والخســائر. ويتــم  بتلــك المرتبطــة بالعقــد األصلــي وكان ذلــك العقــد غيــر مبــوب بالقيمــة العادلــة مــن خــال األرب
قيــاس تلــك المشــتقات الضمنيــة بالقيمــة العادلــة ويتــم االعتــراف بالتغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي قائمــة الدخــل 

ضمــن بنــد صافــى دخــل المتاجــرة.
وال يتــم فصــل المشــتقات الضمنيــة إذا اختــار البنــك تبويــب العقــد الُمركــب بالكامــل بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح 

والخسائر.

- تعتمــد طريقــة االعتــراف باألربــاح والخســائر الناتجــة عــن القيمــة العادلــة علــى مــا إذا كانــت المشــتقة مخصصــة أداة 
تغطيــة ، وعلــى طبيعــة البنــد المغطــى. ويقــوم البنــك بتخصيــص بعــض المشــتقات علــى أنهــا أيــًا ممــا يلــى:

•  تغطيــات مخاطــر القيمــة العادلــة لألصــول وااللتزامــات المعتــرف بهــا أو االرتباطــات المؤكــدة )تغطيــة القيمــة 
العادلــة(.

•  تغطيــــات مخاطــر تدفقــات نقديــة مســتقبلية متوقعــة بدرجــة كبيــرة ُتنســب إلــى أصــل أو التــزام معتــرف بــه ، أو 
ُتنســب إلــى معاملــة متنبــأ بهــا )تغطيــة التدفقــات النقديــة( .

•  تغطيــات صافي االستثمار في عمليات أجنبية )تغطية صافي االستثمار( .

 ويتم استخدام محاسبة التغطية للمشتقات المخصصة لهذا الغرض إذا توافرت فيها الشروط المطلوبة.

- يقــوم البنــك عنــد نشــأة المعاملــة بالتوثيــق المســتندي للعاقــة بيــن البنــود المغطــاة وأدوات التغطيــة ، وكذلــك 
أهــداف إدارة الخطــر واالســتراتيجية مــن الدخــول فــي معامــات التغطيــة المختلفــة.  ويقــوم البنــك أيضــًا عنــد نشــأة 
التغطيــة وكذلــك بصفــة مســتمرة بالتوثيــق المســتندي لتقديــر مــا إذا كانــت المشــتقات المســتخدمة فــي معامــات 

التغطيــة فعالــة فــي مقابلــة التغيــرات فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة للبنــد المغطــى. 
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ح/1 - تغطية القيمة العادلة 

يتــم االعتــراف فــي قائمــة الدخــل بالتغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمشــتقات المخصصــة المؤهلــة لتغطيــات القيمــة 
العادلــة ، وذلــك مــع أيــة تغيــرات فــي القيمــة العادلــة المنســوبة لخطــر األصــل أو االلتــزام المغطــى .

ــد والبنــود المغطــاة المتعلقــة بهــا  ــة لعقــود مبــادالت ســعر العائ ــة فــي القيمــة العادل ــر التغيــرات الفعال وُيؤخــذ أث
وذلــك إلــى "صافــي الدخــل مــن العائــد ". وُيؤخــذ أثــر التغيــرات الفعالة فــي القيمة العادلــة لعقــود العملة المســتقبلية 

إلــى "صافــي دخــل المتاجــرة ". 

ــر عــدم الفعاليــة فــي كافــة العقــود والبنــود الُمغطــاة المتعلقــة بهــا الــواردة فــي الفقــرة الســابقة إلــى  وُيؤخــذ أث
ــرة". ــل المتاج ــى دخ "صاف

وإذا لــم ُتعــد التغطيــة تفــي بشــروط محاســبة التغطيــة ، يتــم اســتهاك التعديــل الــذي تــم علــى القيمــة الدفتريــة 
ــائر  ــاح والخس ــى األرب ــه عل ــك بتحميل ــتهلكة ، وذل ــة الُمس ــة التكلف ــه بطريق ــبة عن ــم المحاس ــذي يت ــى ال ــد المغط للبن
علــى مــدار الفتــرة حتــى االســتحقاق. وتبقــى ضمــن حقــوق الملكيــة التعديــات التــي أجريــت علــى القيمــة الدفتريــة 

ألداة حقــوق الملكيــة المغطــاة حتــى يتــم اســتبعادها.

ح/2 - تغطية التدفقات النقدية 

يتــم االعتــراف فــي حقــوق الملكيــة بالجزء الفعــال مــن التغيرات فــي القيمــة العادلة للمشــتقات المخصصــة المؤهلة 
لتغطيــات التدفقــات النقديــة. ويتــم االعتــراف علــى الفــور باألربــاح والخســائر المتعلقــة بالجــزء غيــر الفعــال فــي قائمــة 

الدخــل  "صافــي دخــل المتاجــرة " . 

ويتــم ترحيــل المبالــغ التــي تراكمــت فــي حقــوق الملكيــة إلــى قائمــة الدخــل فــي نفــس الفتــرات التــي يكــون للبنــد 
ــة  ــادالت العمل ــن مب ــال م ــزء الفع ــة بالج ــائر المتعلق ــاح أو الخس ــذ األرب ــائر. وتؤخ ــاح أو الخس ــى األرب ــر عل ــى تأثي المغط

ــرة".  ــل المتاج ــي دخ ــى "صاف ــارات إل والخي

وعندمــا تســتحق أو ُتبــاع أداة تغطيــة أو إذا لــم تعــد التغطيــة تفــي بشــروط محاســبة التغطيــة، تبقــى األربــاح أو الخســائر 
التــي تراكمــت فــي حقــوق الملكيــة فــي ذلــك الوقــت ضمــن حقــوق الملكيــة، ويتــم االعتــراف بهــا فــي قائمــة الدخــل 
عندمــا يتــم االعتــراف أخيــرًا بالمعاملــة المتنبــأ بهــا. أمــا إذا لــم يعــد مــن المتوقــع أن تحــدث المعاملــة المتنبأ بهــا ،عندها 

يتــم ترحيــل األربــاح أو الخســائر التــي تراكمــت فــي حقــوق الملكيــة علــى الفــور إلــى قائمــة الدخــل.

ح/3 - تغطية صافي االستثمار 

ــوق  ــن حق ــراف ضم ــم االعت ــة. ويت ــات النقدي ــات التدفق ــل تغطي ــتثمار مث ــي االس ــات صاف ــن تغطي ــبة ع ــم المحاس يت
ــة  ــي قائم ــراف ف ــم االعت ــا يت ــة؛ بينم ــال للتغطي ــزء الفع ــة بالج ــة المتعلق ــن أداة التغطي ــارة م ــح أو الخس ــة بالرب الملكي
الدخــل علــى الفــور بالربــح أو الخســارة المتعلقــة بالجــزء غيــر الفعــال.  ويتــم ترحيــل األربــاح أو الخســائر التــي تراكمــت 

فــي حقــوق الملكيــة إلــى قائمــة الدخــل عنــد اســتبعاد العمليــات األجنبيــة. 

ح/4- المشتقات غير المؤهلة لمحاسبة التغطية

ــر  ــتقات غي ــة للمش ــة العادل ــي القيم ــرات ف ــرة" بالتغي ــل المتاج ــي دخ ــن "صاف ــل ضم ــة الدخ ــي قائم ــراف ف ــم االعت يت
المؤهلــة لمحاســبة التغطيــة ، ويتــم االعتــراف فــي قائمــة الدخــل  " صافــي الدخــل مــن األدوات الماليــة المبوبــة عنــد 
ــة  ــي القيم ــرات ف ــن التغي ــة ع ــائر الناتج ــاح  والخس ــك باألرب ــائر" وذل ــاح والخس ــال األرب ــن خ ــة م ــة العادل ــأتها بالقيم نش
العادلــة للمشــتقات التــي يتــم إدارتهــا باالرتبــاط مــع األصــول وااللتزامــات الماليــة المبوبــة عنــد نشــأتها بالقيمــة العادلــة 

مــن خــال األربــاح والخســائر.
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ط - اإلعتراف بأرباح وخسائر اليوم األول المؤجلة 

بالنســبة لــألدوات التــى ُتقــاس بالقيمــة العادلــة ُيعــد أفضــل دليــل علــى القيمــة العادلــة لــألداه فــى تاريــخ المعاملــة هو 
ســعر المعاملــة )أى القيمــة العادلــة للمقابــل الُمســلم أو الُمســتلم(، إال إذا كان االســتدالل علــى القيمــة العادلــة لــألداة 
فــى تاريــخ تلــك المعاملــة يســتند إلــى أســعار ُمعلنــة للمعامــات فــى األســواق أو بإســتخدام نمــاذج تقييــم. وعندمــا 
ــتخدام  ــا بإس ــة له ــة العادل ــد القيم ــم تحدي ــة ، يت ــرات طويل ــد فت ــا بع ــتحق بعضه ــات يس ــى معام ــك ف ــل البن يدخ
نمــاذج تقييــم قــد ال تعتمــد جميــع مدخاتهــا علــى أســعار أو معــدالت أســواق ُمعلنــة ولذلــك يتــم اإلعتــراف األولــى 
بتلــك األدوات الماليــة بالقيمــة العادلــة التــى يتــم الحصــول عليهــا مــن نمــوذج التقييــم والتــى قــد تختلــف عــن ســعر 

المعاملــة.

ــن  ــج م ــغ النات ــة والمبل ــعر المعامل ــن س ــرق بي ــائر بالف ــاح أو الخس ــن األرب ــورًا ضم ــراف ف ــم اإلعت ــة ال يت ــذه الحال ــى ه وف
ــات  ــن اإللتزام ــاح ضم ــرى واألرب ــول األخ ــن األص ــائر ضم ــدرج الخس ــل ت ــوم األول( ، ب ــائر الي ــاح وخس ــرف "بأرب ــوذج )ُتع النم
األخــرى. ويتحــدد توقيــت اإلعتــراف بالربــح والخســارة المؤجلــة لــكل حالــة علــى حــدى، وذلــك إمــا بإســتهاكها علــى 
عمــر األداة الماليــة المقتنــاة إذا كانــت ذات تاريــخ إســتحقاق ثابــت ، أو بــأن يؤجــل اإلعتــراف بهــا باألربــاح أو الخســائر لحيــن 
أن تتمكــن المنشــأة مــن تحديــد القيمــة العادلــة لــألداة بإســتخدام مدخــات أســواق معلنــة ، أو عنــد تســوية المعاملــة. 
وحينمــا تظهــر فيمــا بعــد أســعار معلنــة لــألداة عندئــٍذ يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة ، ويتــم اإلعتــراف فــورًا بقائمــة 

الدخــل بالتغيــرات الاحقــة فــى القيمــة العادلــة.

ى - إيرادات ومصروفات العائد

ــف  ــع والتكالي ــة الودائ ــابهة" أو "تكلف ــرادات المش ــروض واإلي ــد الق ــد "عائ ــن بن ــل ضم ــة الدخ ــي قائم ــراف ف ــم االعت يت
ــل  ــي ُتحم ــة الت ــع األدوات المالي ــي لجمي ــد الفعل ــة العائ ــتخدام طريق ــد باس ــات العائ ــرادات ومصروف ــابهة" بإي المش
بعائــد فيمــا عــدا تلــك المبوبــة بغــرض المتاجــرة أو التــي تــم تبويبهــا عنــد نشــأتها بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح 

ــائر .  والخس

وطريقــة العائــد الفعلــي هــي طريقــة حســاب التكلفــة الُمســتهلكة ألصــل أو التــزام مالــي وتوزيــع إيــرادات العائــد أو 
مصاريــف العائــد علــى مــدار عمــر األداة المتعلقــة بهــا. ومعــدل العائــد الفعلــي هــو المعــدل الــذي يســتخدم لخصــم 
التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقــع ســدادها أو تحصيلهــا خــال العمــر المتوقــع لــألداة الماليــة، أو فتــرة زمنيــة 

أقــل إذا كان ذلــك مناســبًا وذلــك للوصــول بدقــة إلــى القيمــة الدفتريــة ألصــل أو التــزام مالــي. 

ــروط  ــع ش ــار جمي ــي االعتب ــذ ف ــة باألخ ــات النقدي ــر التدفق ــك بتقدي ــوم البن ــي ، يق ــد الفعل ــدل العائ ــاب مع ــد حس وعن
عقــد األداة الماليــة )مثــل خيــارات الســداد المبكــر( ولكــن ال يؤخــذ فــي االعتبــار خســائر االئتمــان المســتقبلية، وتتضمــن 
ــد  ــدل العائ ــن مع ــزءًا م ــر ج ــي تعتب ــد الت ــراف العق ــن أط ــة بي ــة أو المقبوض ــاب المدفوع ــة األتع ــاب كاف ــة الحس طريق

الفعلــي ، كمــا تتضمــن تكلفــة المعاملــة أيــة عــاوات أو خصومــات . 

ــرادات  ــراف بإي ــم االعت ــة ال يت ــب الحال ــة بحس ــة أو مضمحل ــر منتظم ــا غي ــات بأنه ــروض أو المديوني ــف الق ــد تصني وعن
العائــد الخــاص بهــا ويتــم قيدهــا فــي ســجات هامشــية خــارج القوائــم الماليــة ، ويتــم االعتــراف بهــا ضمــن اإليــرادات 

وفقــا لألســاس النقــدي وذلــك وفقــًا لمــا يلــي:

- عندمــا يتــم تحصيلهـــا وذلــك بعــد اســترداد كامــل المتأخـــرات بالنســبة للقــروض االســتهاكية والعقاريــة لإلســكان 
الشــخصي والقــروض الصغيــرة لألنشــطة االقتصاديــة.

- بالنســبة للقــروض الممنوحــة للمؤسســات ُيتبــع األســاس النقــدي أيضــًا حيــث ُيعلــى العائــد المحســوب الحقــًا وفقــًا 
لشــروط عقــد الجدولــة علــى القــرض لحيــن ســداد 25% مــن أقســاط الجدولــة وبحــد أدنــى انتظــام لمــدة ســنة وفــى 
حالــة اســتمرار العميــل فــي االنتظــام يتــم إدراج العائــد المحســوب علــى رصيــد القــرض القائــم باإليــرادات )العائــد علــى 
رصيــد الجدولــة المنتظمــة( دون العائــد الُمهمــش قبــل الجدولــة الــذي ال ُيــدرج باإليــرادات إال بعــد ســداد كامــل رصيــد 

القــرض فــي المركــز المالــى قبــل الجدولــة.
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ك - إيرادات األتعاب والعموالت

يتــم االعتــراف باألتعــاب المســتحقة عــن خدمــة قــرض أو تســهيل ضمــن اإليــرادات عنــد تأديــة الخدمــة ويتــم إيقــاف 
االعتــراف بإيــرادات األتعــاب والعمــوالت المتعلقــة بالقــروض أو المديونيــات غيــر المنتظمــة أو المضمحلــة ، حيــث يتــم 
قيدهــا فــي ســجات هامشــية خــارج القوائــم الماليــة ، ويتــم االعتــراف بهــا ضمــن اإليــرادات وفقــا لألســاس النقــدي 
ــي  ــل المال ــي لألص ــد الفعل ــًا للعائ ــزءًا مكم ــل ج ــي تمث ــاب الت ــبة لألتع ــد وبالنس ــرادات العائ ــراف بإي ــم االعت ــا يت عندم

بصفــة عامــة يتــم معالجتهــا باعتبارهــا تعديــا لمعــدل العائــد الفعلــي.

ويتــم تأجيــل أتعــاب االرتبــاط علــى القــروض إذا كان هنــاك احتمــال مرجــح بأنــه ســوف يتــم ســحب هــذه القــروض وذلــك 
علــي اعتبــار أن أتعــاب االرتبــاط التــي يحصــل عليهــا البنــك تعتبــر تعويضــا عــن التدخــل المســتمر القتنــاء األداة الماليــة ، ثــم 
يتــم االعتــراف بهــا بتعديــل معــدل العائــد الفعلــي علــى القــرض ، وفــي حالــة انتهــاء فتــرة االرتبــاط دون إصــدار البنــك 

للقــرض يتــم االعتــراف باألتعــاب ضمــن اإليــرادات عنــد انتهــاء فتــرة ســريان االرتبــاط .

ويتــم االعتــراف باألتعــاب المتعلقــة بــأدوات الديــن التــي يتــم قياســها بقيمتهــا العادلــة ضمــن اإليــراد عنــد االعتــراف 
ــدم  ــج وع ــة التروي ــتكمال عملي ــد اس ــرادات عن ــن اإلي ــتركة ضم ــروض المش ــج الق ــاب تروي ــراف بأتع ــم االعت ــي ويت األول
احتفــاظ البنــك بــأي جــزء مــن القــرض أو كان البنــك يحتفــظ بجــزء لــه ذات معــدل العائــد الفعلــي المتــاح للمشــاركين 
اآلخريــن ، ويتــم االعتــراف فــي قائمــة الدخــل باألتعــاب والعمــوالت الناتجــة عــن التفــاوض أو المشــاركة فــي التفــاوض 
علــى معاملــة لصالــح طــرف آخــر - مثــل ترتيــب شــراء أســهم أو أدوات ماليــة أخــرى أو اقتنــاء أو بيــع المنشــآت - وذلــك 

عنــد اســتكمال المعاملــة المعنيــة. 

ــى  ــبي عل ــي النس ــع الزمن ــاس التوزي ــى أس ــادة عل ــرى ع ــات األخ ــة والخدم ــارات اإلداري ــاب االستش ــراف بأتع ــم االعت ويت
مــدار أداء الخدمــة. ويتــم االعتــراف بأتعــاب إدارة التخطيــط المالــي وخدمــات الحفــظ التــي يتــم تقديمهــا علــى فتــرات 

طويلــة مــن الزمــن علــى مــدار الفتــرة التــي يتــم أداء الخدمــة فيهــا.

ل - إيرادات توزيعات األرباح 

يتم االعتراف في قائمة الدخل بتوزيعات األرباح عند صدور الحق في تحصيلها.

م -  اتفاقيات الشراء وإعادة البيع واتفاقيات البيع وإعادة الشراء

يتــم عــرض األدوات الماليــة المباعــة بموجــب اتفاقيــات إلعــادة شــرائها ضمــن األصــول مضافة إلــى أرصــدة أذون الخزانة 
وأوراق حكوميــة أخــرى بالمركــز المالــى  ويتــم عــرض االلتــزام ) اتفاقيــات الشــراء وإعــادة البيــع ( مخصوًمــا مــن أرصــدة 

أذون الخزانــة وأوراق حكوميــة أخــرى بالمركــز المالــى. 

ــات  ــدة االتفاقي ــدار م ــى م ــتحق عل ــد يس ــه عائ ــى أن ــراء عل ــادة الش ــعر إع ــع وس ــعر البي ــن س ــرق بي ــراف بالف ــم االعت ويت
ــي ــد الفعل ــدل العائ ــة مع ــتخدام طريق باس

.
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ن - اضمحالل األصول المالية قبل 1 يوليو 2019 

ن/1 - األصول المالية المثبتة بالتكلفة الُمستهلكة

يقــوم البنــك فــي تاريــخ كل ميزانيــة بتقديــر مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى اضمحــال أحــد األصــول الماليــة 
أو مجموعــة مــن األصــول الماليــة. وُيعــد األصــل المالــي أو المجموعــة مــن األصــول الماليــة مضمحلــة ويتــم تحمــل 
خســائر االضمحــال ، عندمــا يكــون هنــاك دليــل موضوعــي علــى االضمحــال نتيجــة لحــدث أو أكثــر مــن األحــداث التــي 
وقعــت بعــد االعتــراف األولــي لألصــل )حــدث الخســارة( وكان حــدث الخســارة يؤثر علــى التدفقــات النقدية المســتقبلية 

لألصــل المالــي أو لمجموعــة األصــول الماليــة التــي يمكــن تقديرهــا بدرجــة يعتمــد عليهــا. 

وتتضمن المؤشرات التي يستخدمها البنك لتحديد وجود دليل موضوعي على خسائر االضمحال أيًا مما يلي:

- صعوبات مالية كبيره تواجه المقترض أو المدين. 

- مخالفة شروط اتفاقية القرض مثل عدم السداد.

- توقع إفاس المقترض أو دخول في دعوى تصفية أو إعادة هيكل التمويل الممنوح له. 

- تدهور الوضع التنافسي للمقترض.

- قيــام البنــك ألســباب اقتصاديــة أو قانونيــة تتعلــق بالصعوبــات الماليــة للمقتــرض بمنحــه امتيــازات أو تنــازالت قــد ال 
يوافــق البنــك علــى منحهــا فــي الظــروف العاديــة. 

- اضمحال قيمة الضمان.

- تدهور الحالة االئتمانية. 

ــى  ــير إل ــة تش ــات واضح ــود بيان ــة وج ــول المالي ــن األص ــة م ــال مجموع ــائر اضمح ــى خس ــة عل ــة الموضوعي ــن األدل وم
انخفــاض يمكــن قياســه فــي التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة مــن هــذه المجموعــة منــذ االعتــراف األولــى 
علــى الرغــم مــن عــدم إمكانيــة تحديــد هــذا االنخفــاض لــكل أصــل علــى حــدة ، ومثــال ذلك زيــادة عــدد حــاالت اإلخفاق 
فــي الســداد بالنســبة ألحــد المنتجــات المصرفيــة ويقــوم البنــك بتقديــر الفتــرة مــا بيــن وقــوع الخســارة والتعــرف عليها 

لــكل محفظــة محــددة وتتــراوح هــذه الفتــرة بصفــة عامــة بيــن ثاثــة إلــى أثنــى عشــر شــهرًا. 

كمــا يقــوم البنــك أوال بتقديــر مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى االضمحــال لــكل أصــل مالــي علــى حــده إذا كان 
ذو أهميــة منفــردًا، ويتــم التقديــر علــى مســتوى إجمالــي أو فــردى لألصــول الماليــة التــي ليــس لهــا أهميــة منفــردة ، 

وفــى هــذا المجــال ُيراعــى مــا يلــي: 

إذا حــدد البنــك أنــه ال يوجــد دليــل موضوعــي علــى اضمحــال  أصــل مالــي تــم دراســته منفــردًا ، ســواء كان هامــًا بذاتــه أم 
ال ، عندهــا يتــم إضافــة هــذا األصــل مــع األصــول الماليــة التــي لهــا خصائــص خطــر ائتمانــي مشــابهة ثــم يتــم تقييمهــا 
معــًا لتقديــر االضمحــال وفقــًا لمعــدالت اإلخفــاق التاريخيــة إذا حــدد البنــك أنــه يوجــد دليــل موضوعــي علــى اضمحــال 
أصــل مالــي، عندهــا يتــم دراســته منفــردًا لتقديــر االضمحــال، وإذا نتــج عــن الدراســة وجــود خســائر اضمحــال ، ال يتــم 

ضــم األصــل إلــى المجموعــة التــي يتــم حســاب خســائر اضمحــال لهــا علــى أســاس مجمــع. 

إذا نتج عن الدراسة السابقة عدم وجود خسائر اضمحال يتم عندئذ ضم األصل إلى المجموعة. 

المؤشرات المالية المؤشرات الماليةالتقرير السنوي  2019 - 2020 التقرير السنوي  2019 - 2020

ويتــم قيــاس مبلــغ مخصــص خســائر االضمحــال بالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لألصــل وبيــن القيمــة الحاليــة للتدفقــات 
النقديــة المســتقبلية المتوقعــة، وال يدخــل في ذلك خســائر االئتمان المســتقبلية التــي لم يتم َتحملهــا بعد، مخصومة 
باســتخدام معــدل العائــد الفعلــي األصلــي لألصــل المالــي.  ويتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة لألصل باســتخدام حســاب 

مخصــص خســائر االضمحــال ويتــم االعتــراف بعــبء االضمحــال عــن خســائر االئتمان فــي قائمــة الدخل. 

وإذا كان القــرض أو االســتثمار المحتفــظ بــه حتــى تاريــخ االســتحقاق يحمــل معــدل عائــد متغيــر، عندهــا يكــون ســعر 
ــود  ــد وج ــد تحدي ــد عن ــًا للعق ــي وفق ــد الفعل ــدل العائ ــو مع ــال ه ــائر اضمح ــة خس ــاس أي ــتخدم لقي ــم المس الخص

دليــل موضوعــي علــى اضمحــال األصــل. 

البنــك بقيــاس خســائر اضمحــال القيمــة علــى أســاس القيمــة العادلــة لــألداة  ولألغــراض العمليــة، قــد يقــوم 
ــات  ــة للتدفق ــة الحالي ــة القيم ــى إضاف ــة، يراع ــة المضمون ــول المالي ــبة لألص ــة، وبالنس ــوق معلن ــعار س ــتخدام أس باس
النقديــة المســتقبلية المتوقعــة مــن األصــل المالــي ، وتلــك التدفقــات التــي قــد تنتــج مــن التنفيــذ علــى وبيــع الضمــان 

ــك.  ــة بذل ــف المتعلق ــم المصاري ــد خص بع

ــر االضمحــال علــى مســتوى إجمالــي ، يتــم تجميــع األصــول الماليــة فــي مجموعــات متشــابهة مــن  وألغــراض تقدي
ناحيــة خصائــص الخطــر االئتمانــي، أي علــى أســاس عمليــة التصنيــف التــي يجريهــا البنــك أخــذًا فــي االعتبــار نــوع األصــل 
والصناعــة والموقــع الجغرافــي ونــوع الضمــان وموقــف المتأخــرات والعوامــل األخــرى ذات الصلــة. وترتبــط تلــك 
الخصائــص بتقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية للمجموعــات مــن تلــك األصــول لكونهــا مؤشــرًا لقــدرة المدينيــن 

علــى دفــع المبالــغ المســتحقة وفقــًا للشــروط التعاقديــة لألصــول محــل الدراســة.

ــر  ــم تقدي ــة ، يت ــاق التاريخي ــدالت اإلخف ــاس مع ــى أس ــة عل ــول المالي ــن األص ــة م ــال لمجموع ــر االضمح ــد تقدي  وعن
التدفقــات النقديــة المســتقبلية للمجموعــة علــى أســاس التدفقــات النقديــة التعاقديــة لألصــول فــي البنــك ومقــدار 
ــل  ــم تعدي ــك  ويت ــا البن ــي يحوزه ــول الت ــابهة لألص ــان المش ــر االئتم ــص خط ــول ذات خصائ ــة لألص ــائر التاريخي الخس
مقــدار الخســائر التاريخيــة علــى أســاس البيانــات المعلنــة الحاليــة بحيــث تعكــس أثــر األحــوال الحاليــة التــي لــم تتوافــر 
فــي الفتــرة التــي تــم خالهــا تحديــد مقــدار الخســائر التاريخيــة وكذلــك إللغــاء آثــار األحــوال التــي كانــت موجــودة فــي 

الفتــرات التاريخيــة ولــم تعــد موجــودة حاليــًا.

ــع  ــة م ــول المالي ــن األص ــة م ــة لمجموع ــات النقدي ــي التدفق ــرات ف ــات التغي ــس توقع ــى أن تعك ــك عل ــل البن  ويعم
التغيــرات فــي البيانــات الموثــوق بهــا ذات العاقــة مــن فتــرة إلــى أخــرى ، مثــال لذلــك التغيــرات فــي معــدالت البطالــة، 
وأســعار العقــارات ، وموقــف التســديدات وأيــة عوامــل أخــرى تشــير إلــى التغيــرات فــي احتمــاالت الخســارة فــي 
المجموعــة ومقدارهــا ، ويقــوم البنــك بإجــراء مراجعــة دوريــة للطريقــة واالفتراضــات المســتخدمة لتقديــر التدفقــات 

ــتقبلية. ــة المس النقدي

ن/2 - االستثمارات المالية المتاحة للبيع والمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

يقــوم البنــك فــي تاريــخ كل مركــز مالــى بتقديــر مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى اضمحــال أحــد أو مجموعــة 
ــخ  ــى تاري ــا حت ــظ به ــة محتف ــتثمارات مالي ــع أو اس ــة للبي ــة متاح ــتثمارات مالي ــن اس ــة ضم ــة المبوب ــول المالي ــن األص م
االســتحقاق ، وفــي حالــة االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة المبوبــة متاحــة للبيــع ، ُيؤخــذ فــي االعتبــار االنخفاض 
الكبيــر أو الممتــد فــي القيمــة العادلــة لــألداة ألقــل مــن قيمتهــا الدفتريــة ، وذلــك عنــد تقديــر مــا إذا كان هنــاك 

اضمحــال فــي األصــل.

ويعــد االنخفــاض كبيــرًا إذا بلــغ 10 % مــن  تكلفــة القيمــة الدفتريــة ، وُيعــد االنخفــاض ممتــدًا إذا اســتمر لفتــرة تزيــد عــن 
تســعة أشــهر ، وإذا توافــرت األدلــة المشــار إليهــا يتــم ترحيــل الخســارة المتراكمــة مــن حقــوق الملكيــة وُيعتــرف بهــا في 
قائمــة الدخــل ،  وال يتــم رد اضمحــال القيمــة الــذي ُيعتــرف بــه بقائمــة الدخــل فيمــا يتعلــق بــأدوات حقــوق الملكيــة إذا 
حــدث ارتفــاع فــي القيمــة العادلــة الحقــًا أمــا إذا ارتفعــت القيمــة العادلــة ألدوات الديــن المبوبــة متاحــة للبيــع، وكان مــن 
الممكــن ربــط ذلــك االرتفــاع بموضوعيــة بحــدث وقــع بعــد االعتــراف باالضمحال فــي قائمــة الدخــل ، يتــم رد االضمحال 

مــن خــال قائمــة الدخــل.
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س - االستثمارات العقارية

تتمثــل االســتثمارات العقاريــة فــي األراضــي والمبانــي المملوكــة للبنــك مــن أجــل الحصــول علــى عوائــد إيجاريــه أو زيــادة 
ــاًء  ــه وف ــت إلي ــي آل ــك الت ــا أو تل ــن خاله ــه م ــك أعمال ــارس البن ــي يم ــة الت ــول العقاري ــمل األص ــي ال تش ــمالية وبالتال رأس

لديــون ويتــم المحاســبة عــن االســتثمارات العقاريــة بــذات الطريقــة المحاســبية المطبقــة بالنســبة لألصــول الثابتــة.

ع - األصول غير الملموسة

ع/1 برامج الحاسب اآللي

ــد  ــل عن ــة الدخ ــي قائم ــروف ف ــي كمص ــب اآلل ــج الحاس ــة برام ــر أو صيان ــة بتطوي ــات المرتبط ــراف بالمصروف ــم االعت يت
تكبدهــا ويتــم االعتــراف كأصــل غيــر ملمــوس بالمصروفــات المرتبطــة مباشــرة ببرامــج محــددة وتحــت ســيطرة البنــك 
ومــن المتوقــع أن يتولــد عنهــا منافــع اقتصاديــة تتجــاوز تكلفتهــا ألكثــر مــن ســنة وتتضمــن المصروفــات المباشــرة 

تكلفــة العامليــن فــي فريــق تطويــر البرامــج باإلضافــة إلــى نصيــب مناســب مــن المصروفــات العامــة ذات العاقــة.

يتــم االعتــراف كتكلفــة تطويــر بالمصروفــات التــي تــؤدى إلــى الزيــادة أو التوســع فــي أداء برامــج الحاســب اآللــي عــن 
المواصفــات األصليــة لهــا ، وتضــاف إلــى تكلفــة البرامــج األصليــة، يتــم اســتهاك تكلفــة برامــج الحاســب اآللــي المعترف 

بهــا كأصــل علــى مــدار الفتــرة المتوقــع االســتفادة منهــا فيمــا ال يزيــد عــن ثــاث ســنوات.

ع/2 األصول غير الملموسة األخرى 

وتتمثــل فــي األصــول غيــر الملموســة بخــاف برامــج الحاســب اآللــي فــي التراخيــص ومنافــع عقــود اإليجــار إن وجــدت 
وتثبــت األصــول غيــر الملموســة األخــرى بتكلفــة اقتنائهــا ويتــم اســتهاكها بطريقــة القســط الثابــت أو علــى أســاس 
المنافــع االقتصاديــة المتوقــع تحققهــا منهــا ، وذلــك علــى مــدار األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة لهــا ، وبالنســبة لألصــول 
التــي ليــس لهــا عمــر إنتاجــي محــدد ، فــا يتــم اســتهاكها ، إال أنــه يتــم اختبــار االضمحــال فــي قيمتهــا ســنويًا وُتحمــل 

قيمــة االضمحــال )إن وجــد( علــى قائمــة الدخــل.

ف - األصول الثابتة 

ــول  ــع األص ــر جمي ــب وتظه ــروع والمكات ــي والف ــز الرئيس ــار المرك ــي مق ــية ف ــة أساس ــي بصف ــي والمبان ــل األراض تتمث
ــال.  ــائر االضمح ــاك وخس ــًا اإله ــة ناقص ــة التاريخي ــة بالتكلف الثابت

وتتضمن التكلفة التاريخية النفقات المرتبطة مباشرة باقتناء بنود األصول الثابتة. 

ويتــم االعتــراف بالنفقــات الاحقــة ضمــن القيمــة الدفتريــة لألصــل القائــم أو باعتبارهــا أصــًا مســتقًا، حســبما يكــون 
ــن  ــك وكان م ــى البن ــل إل ــة باألص ــتقبلية مرتبط ــة مس ــع اقتصادي ــق مناف ــًا تدف ــون محتم ــا يك ــك عندم ــًا، وذل مائم

الممكــن تحديــد هــذه التكلفــة بدرجــة موثــوق بهــا. 

ويتم تحميل مصروفات الصيانة واإلصاح في الفترة التي يتم تحملها ضمن مصروفات التشغيل األخرى.
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ــع  ــت لتوزي ــط الثاب ــة القس ــتخدام طريق ــرى باس ــة األخ ــول الثابت ــاك لألص ــاب اإله ــم حس ــي ، ويت ــاك األراض ــم إه ال يت
ــي:  ــة ، كالتال ــار اإلنتاجي ــدار األعم ــى م ــة عل ــة التخريدي ــى القيم ــل إل ــث تص ــة بحي التكلف

ويتــم مراجعــة القيمــة التخريديــة واألعمــار اإلنتاجيــة لألصــول الثابتــة فــي تاريــخ كل قوائــم ماليــة، وتعــدل كلمــا كان 
ذلــك ضروريــًا.                         

ويتــم مراجعــة األصــول التــي يتــم إهاكهــا بغــرض تحديــد االضمحــال عنــد وقــوع أحــداث أو تغيــرات فــي الظــروف 
تشــير إلــى أن القيمــة الدفتريــة قــد ال تكــون قابلــة لاســترداد. ويتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة لألصــل علــى الفــور إلــى 

القيمــة االســتردادية إذا زادت القيمــة الدفتريــة عــن القيمــة االســتردادية.  

وتمثــل القيمــة االســتردادية صافــى القيمــة البيعيــة لألصــل أو القيمــة االســتخدامية لألصــل أيهمــا أعلــى ، ويتــم تحديــد 
أربــاح وخســائر اإلســتبعادات مــن األصــول الثابتــة بمقارنــة صافــى المتحصــات بالقيمــة الدفترية. 

ويتم إدراج األرباح ) الخسائر ( ضمن إيرادات ) مصروفات ( تشغيل أخرى في قائمة الدخل.

ص - أصول أخرى

يشــمل هــذا البنــد األصــول األخــرى التــي لــم تبــوب ضمــن أصــول محــددة بقائمــة المركــز المالــى ومــن أمثلتهــا اإليــرادات 
المســتحقة ، والمصروفــات المقدمــة بمــا فــى ذلــك الضرائــب المســددة بالزيــادة )مســتبعدًا منهــا اإللتزامــات الضريبيــة( ، 
والدفعــات المســددة مقدمــًا تحــت حســاب شــراء أصــول  ثابتــة ، والرصيــد المؤجــل لخســائر اليــوم األول الــذى لــم يتــم 
إســتهاكه بعــد ، واألصــول المتداولــة وغيــر المتداولــة التــي آلــت للبنــك وفــاًء لديــون )بعــد خصــم مخصــص خســائر 
ــة ،  ــوية المدين ــت التس ــابات تح ــة ، والحس ــات التذكاري ــة ، والعم ــبائك الذهبي ــد ، والس ــات والُعه ــال(، والتأمين اإلضمح

واألرصــدة التــى ال يتــم تبويبهــا ضمــن أى مــن األصــول المحــددة.

ــائر  ــدوث خس ــى ح ــة عل ــة موضوعي ــود أدل ــة وج ــى حال ــة ، وف ــرى بالتكلف ــول األخ ــر األص ــم عناص ــاس معظ ــم قي ويت
إضمحــال فــى قيمــة تلــك األصــول عندئــٍذ تقــاس قيمــة الخســارة لــكل أصــل علــى حــدى بالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة 
ــدل  ــة بمع ــدرة المخصوم ــتقبلية الُمق ــة المس ــات النقدي ــة للتدفق ــة الحالي ــة أو القيم ــه البيعي ــى قيمت ــل وصاف لألص
ــة  ــراف بقيم ــرًة واإلعت ــل مباش ــة لألص ــة الدفتري ــض القيم ــم تخفي ــى. ويت ــا أعل ــابهة أيهم ــول مش ــى ألص ــوق الحال الس
الخســارة بقائمــة الدخــل ضمــن بنــد إيــرادات )مصروفــات( تشــغيل أخــرى. واذا مــا إنخفضــت خســارة اإلضمحــال فــى 
أيــة فتــرة الحقــة وأمكــن ربــط ذلــك اإلنخفــاض بشــكل موضوعــى مــع حــدث وقــع بعــد اإلعتــراف بخســارة اإلضمحــال 
عندئــٍذ يتــم رد خســارة اإلضمحــال المعتــرف بهــا مــن قبــل إلــى قائمــة الدخــل بشــرط أال ينشــأ عــن هــذا اإللغــاء قيمــة 
دفتريــة لألصــل فــى تاريــخ رد خســائر اإلضمحــال تتجــاوز القيمــة التــى كان يمكــن أن يصــل إليهــا األصــل لــو لــم يكــن 

قــد تــم اإلعتــراف بخســائر اإلضمحــال هــذه.

المباني واإلنشاءات
أعمال تجهيزات وتكييفات

خزائن حديدية
آالت تصوير وفاكس
سيارات ووسائل نقل

أجهزة ومعدات
أجهزة ومعدات ) تليفون محمول (

أجهزة الحاسب اآللي
أثاث

40 سنة
5 سنة
20 سنة
8 سنة
5 سنة
10 سنة
3 سنة
3 سنة
10 سنة



124125

ق - اضمحالل األصول غير المالية 

ال يتــم اســتهاك األصــول التــي ليــس لهــا عمــر إنتاجــي محــدد ويتــم اختبــار اضمحالهــا ســنويًا. ويتــم دراســة اضمحال 
األصــول التــي يتــم اســتهاكها كلمــا كان هنــاك أحــداث أو تغيــرات فــي الظــروف تشــير إلــى أن القيمــة الدفتريــة قــد ال 

تكــون قابلة لاســترداد. 

ــن  ــل ع ــة لألص ــة الدفتري ــه القيم ــد ب ــذي تزي ــغ ال ــل بالمبل ــة األص ــض قيم ــال وتخفي ــارة االضمح ــراف بخس ــم االعت ويت
القيمــة االســتردادية. وتمثــل القيمــة االســتردادية صافــى القيمــة البيعيــة لألصــل أو القيمة االســتخدامية لألصــل ، أيهما 
أعلــى. ولغــرض تقديــر االضمحــال ، يتــم إلحــاق األصــل بأصغــر وحــدة توليــد نقــد ممكنــة ويتــم مراجعــة األصــول غيــر 
الماليــة التــي ُوجــد فيهــا اضمحــال لبحــث مــا إذا كان هنــاك رد لاضمحــال إلــي قائمــة الدخــل وذلــك فــي تاريــخ إعــداد 

كل قوائــم ماليــة.

ر - اإليجارات

ر/1 - االستئجـار 

ويتــم االعتــراف بالمدفوعــات تحــت حســاب اإليجــار التشــغيلي ناقصــًا أيــة خصومــات تــم الحصــول عليهــا مــن المؤجــر 
ضمــن المصروفــات فــي قائمــة الدخــل بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدار فتــرة العقــد. 

ر/2 - التأجير

بالنســبة لألصــول المؤجــرة إيجــارًا تشــغيليًا تظهــر ضمــن األصــول الثابتــة فــي المركــز المالــى وُتهلــك علــى مــدار العمــر 
اإلنتاجــي المتوقــع لألصــل بــذات الطريقــة المطبقــة علــى األصــول الُمماثلــة ، ويثبــت إيــراد اإليجــار ناقصــًا أيــة خصومــات 

ُتمنــح للمســتأجر بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدار فتــرة  العقــد.

ش - النقدية وما في حكمها 

ألغــراض عــرض قائمــة التدفقــات النقديــة، تتضمــن النقديــة ومــا فــي حكمهــا األرصــدة التــي ال تتجــاوز اســتحقاقاتها 
ــي  ــب االحتياط ــار نس ــارج إط ــة خ ــوك المركزي ــدي البن ــدة ل ــة، واألرص ــن النقدي ــاء، وتتضم ــخ االقتن ــن تاري ــهر م ــة أش ثاث

ــرى. ــة أخ ــة وأوراق حكومي ــوك، وأذون الخزان ــدى البن ــدة ل ــي ، واألرص اإللزام

ت - المخصصات األخرى

يتــم االعتــراف بمخصــص تكاليــف إعــادة الهيكلــة والمطالبــات القانونيــة عندمــا يكــون هنــاك التــزام قانونــي أو 
اســتداللي حالــي نتيجــة ألحــداث ســابقة ويكــون مــن المرجــح أن يتطلــب ذلــك اســتخدام مــوارد البنــك لتســوية هــذه 

ــزام.  ــذا االلت ــة ه ــه لقيم ــاد علي ــل لاعتم ــر قاب ــراء تقدي ــة إج ــع إمكاني ــات ، م االلتزام

وعندمــا يكــون هنــاك التزامــات متشــابهة فإنــه يتــم تحديــد التدفــق النقــدي الخــارج الــذي يمكــن اســتخدامه للتســوية 
باألخــذ فــي االعتبــار هــذه المجموعــة مــن االلتزامــات. ويتــم االعتــراف بالمخصــص حتــى إذا كان هنــاك احتمــال ضئيــل 
فــي وجــود تدفــق نقــدي خــارج بالنســبة لبنــد مــن داخــل هــذه المجموعــة . ويتــم رد المخصصــات التــي انتفــى الغــرض 

منهــا كليــًا أو جزئيــًا ضمــن بنــد إيــرادات ) مصروفــات ( تشــغيل أخــرى.

ويتــم قيــاس القيمــة الحاليــة للمدفوعــات المقــدر الوفــاء بهــا لســداد االلتزامــات المحــدد لســدادها أجــل بعــد ســنة 
مــن تاريــخ الميزانيــة باســتخدام معــدل عائــد مناســب لــذات أجــل ســداد االلتــزام ـ دون تأثــره بمعــدل الضرائــب الســاري ـ 
الــذي يعكــس القيمــة الزمنيــة للنقــود ، وإذا كان األجــل أقــل مــن ســنة تحســب القيمــة المقــدرة لالتــزام مــا لــم يكــن 

أثرهــا جوهريــًا فتحســب بالقيمــة الحاليــة.
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ث - عقود الضمانات المالية 

ــًا لقــروض أو حســابات جاريــة مدينــة ُمقــدم  ــات الماليــة هــي تلــك العقــود التــي يصدرهــا البنــك ضمان عقــود الضمان
ــن  ــا ع ــتفيد منه ــض المس ــة لتعوي ــديدات معين ــوم بتس ــك أن يق ــن البن ــب م ــى تتطل ــرى، وه ــات أخ ــن جه ــه م لعمائ
ــك  ــم تل ــم تقدي ــن. ويت ــروط أداة الدي ــًا لش ــداد وفق ــتحق الس ــا يس ــن عندم ــاء مدي ــدم وف ــبب ع ــا بس ــارة َتحمله خس

ــك. ــاء البن ــن عم ــة ع ــرى نياب ــات أخ ــة وجه ــات المالي ــوك والمؤسس ــة للبن ــات المالي الضمان

ــاب  ــس أتع ــد تعك ــي ق ــان الت ــح الضم ــخ من ــي تاري ــة ف ــة العادل ــة بالقيم ــم المالي ــي القوائ ــي ف ــراف األول ــم االعت ويت
الضمــان ، الحقــًا لذلــك، يتــم قيــاس التــزام البنــك بموجــب الضمــان على أســاس مبلــغ القيــاس األول ، ناقصًا االســتهاك 
المحســوب لاعتــراف بأتعــاب الضمــان فــي قائمــة الدخــل بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدار عمــر الضمــان ، أو أفضــل 
ــا  ــي أيهم ــز المال ــخ المرك ــي تاري ــة ف ــة المالي ــن الضمان ــج ع ــي نات ــزام مال ــوية أي الت ــة لتس ــات المطلوب ــر للمدفوع تقدي
ــم  ــززة بحك ــة ، مع ــائر التاريخي ــابهة والخس ــات مش ــي معام ــرة ف ــًا للخب ــرات وفق ــك التقدي ــد تل ــم تحدي ــى . ويت أعل
اإلدارة ويتــم االعتــراف فــي قائمــة الدخــل بأيــة زيــادة فــي االلتزامــات الناتجــة عــن الضمانــة الماليــة ضمــن بنــد إيــرادات 

)مصروفــات( تشــغيل أخــرى.

خ - مزايا العاملين

خ /1 - إلتزامات المعاشات 

ــون  ــكام القان ــع ألح ــو 2000 وخاض ــي 1 يولي ــس ف ــك تأس ــن بالبن ــاص للعاملي ــن خ ــدوق تأمي ــك صن ــدى البن ــد ل - يوج
54 لســنة1975 والئحتــه التنفيذيــة بغــرض منــح مزايــا تأمينيــة وتعويضيــة لألعضــاء وتســرى أحــكام هــذا الصنــدوق 

ــة. ــر العربي ــة مص ــه بجمهوري ــك وفروع ــي للبن ــز الرئيس ــن بالمرك ــع العاملي ــى جمي ــا عل و تعدياته

ــا، وال  ــدوق وتعدياته ــة الصن ــا لائح ــنوية طبق ــهرية والس ــتراكات الش ــدوق االش ــى الصن ــؤدى إل ــأن ي ــك ب ــزم البن ويلت
يوجــد علــي البنــك أى التزامــات إضافيــة تلــي ســداد االشــتراكات. ويتــم االعتــراف باالشــتراكات ضمــن مصروفــات مزايــا 
العامليــن عنــد اســتحقاقها. ويتــم االعتــراف باالشــتراكات المدفوعــة مقدمــا ضمــن األصــول إلــى الحــد الــذي تــؤدي بــه 

الدفعــة المقدمــة إلــي تخفيــض الدفعــات المســتقبلية أو إلــى اســترداد نقــدي. 

-  كمــا تتمثــل مزايــا المعــاش فــي حصــة البنــك فــي الـــتأمينات االجتماعيــة لموظفيــه والتــي يقــوم بســدادها للهيئــة 
العامــة للتأمينــات االجتماعيــة طبقــًا لقانــون التأميــن اإلجتماعــى رقــم 79 لســنة 1975 وتعدياتــه ، ويقوم البنك بســداد 
حصتــه إلــى الهيئــة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة عــن كل فتــرة ويتــم تحميــل تلــك الحصــة علــى قائمــة الدخــل ضمــن 
األجــور والمرتبــات ببنــد المصروفــات اإلداريــة وذلــك عــن الفتــرة التــي يقــدم فيهــا موظفــي البنــك خدماتهــم . ويتــم 
المحاســبة عــن إلتزامــات البنــك بســداد مزايــا المعــاش بإعتبارهــا نظــم إشــتراكات محــددة وبالتالــي فــا ينشــأ إلتــزام 

إضافــى علــى البنــك فيمــا يتعلــق بمزايــا المعــاش لموظفيــه.

خ/2 - إلتزامات مزايا ما بعد إنتهاء الخدمة األخرى - الرعاية الصحية

يقــوم البنــك بتقديــم مزايــا رعايــة صحيــة للمتقاعديــن فيمــا بعــد إنتهــاء الخدمــة وعــادة مــا يكــون إســتحقاق هــذه 
ــم  ــة ويت ــرة الخدم ــن فت ــى م ــد أدن ــتكمال ح ــد وإس ــن التقاع ــى س ــة حت ــي الخدم ــل ف ــاء العام ــروطًا ببق ــا مش المزاي

ــا محــددة. ــاره نظــم مزاي ــا الصحيــة بإعتب المحاســبة عــن إلتــزام الرعاي

ويتــم حســاب التــزام نظــام الرعايــة الصحيــة للمتقاعديــن ســنوًيا ) التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقــع دفعهــا ( 
 ، )Projected Unit Credit Method( عــن طريــق خبيــر اكتــواري مســتقل باســتخدام طريقــة الوحــدة اإلضافيــة المقــدرة
ويتــم تحديــد القيمــة الحاليــة اللتــزام نظــام الرعايــة الصحيــة للمتقاعديــن عــن طريــق خصــم هــذه التدفقــات النقدية 
المســتقبلية المتوقــع دفعهــا وذلــك باســتخدام ســعر عائــد ســندات شــركات ذات جــودة عاليــة أو ســعر العائــد علــى 

ســندات حكوميــة بــذات عملــة ســداد المزايــا ولهــا ذات أجــل اســتحقاق التــزام مزايــا المعــاش المتعلــق بهــا تقريًبــا.
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ويتــم حســاب األربــاح )الخســائر( الناجمــة عــن التعديــات والتغيــرات فــى التقديــرات واالفتراضــات االكتواريــة وتخصــم 
تلــك األربــاح ) وتضــاف الخســائر ( علــى قائمــة الدخــل اذا لــم تــزد عــن 10 % مــن قيمــة أصــول الائحــة أو 10 % مــن التزامــات 
المزايــا المحــددة ، أيهمــا أعلــى ، وفــى حالــة زيــادة األربــاح )الخســائر( عــن هــذه النســبة يتــم خصــم )اضافــة( الزيــادة 

وذلــك فــي قوائــم الدخــل علــى مــدار متوســط المتبقــي مــن ســنوات العمــل.

ــن  ــم تك ــا ل ــة ، م ــات اإلداري ــد المصروف ــل ببن ــة الدخ ــى قائم ــرة ف ــابقة مباش ــة الس ــف الخدم ــراف بتكالي ــم االعت ويت
ــددة  ــة مح ــرة زمني ــة لفت ــي الخدم ــن ف ــاء العاملي ــروطة ببق ــات مش ــة المعاش ــى الئح ــت عل ــي ُأدخل ــرات الت التغيي

)Vesting period فتــرة اإلســتحقاق( وفــي هــذه الحالــة، يتــم اســتهاك تكاليــف الخدمــة الســابقة باســتخدام طريقــة 
القســط الثابــت علــي مــدار فتــرة االســتحقاق.

ذ - ضرائب الدخل

ــا  ــراف به ــم االعت ــة، ويت ــة المؤجل ــنة والضريب ــة الس ــن ضريب ــنة كل م ــارة الس ــح أو خس ــى رب ــل عل ــة الدخ ــن ضريب تتضم
ــن  ــرة ضم ــا مباش ــراف به ــم االعت ــي يت ــة الت ــوق الملكي ــود حق ــة ببن ــل المتعلق ــة الدخ ــتثناء ضريب ــل باس ــة الدخ بقائم

ــة.  ــوق الملكي حق

ويتــم االعتــراف بضريبــة الدخــل علــى أســاس صافــى الربــح الخاضــع للضريبــة باســتخدام أســعار الضريبــة الســارية فــي 
تاريــخ إعــداد الميزانيــة باإلضافــة إلــى التســويات الضريبيــة الخاصــة بالســنوات الســابقة.

ــات  ــول وااللتزام ــة لألص ــة الدفتري ــن القيم ــة بي ــة مؤقت ــروق زمني ــن ف ــئة ع ــة الناش ــب المؤجل ــراف بالضرائ ــم االعت ويت
طبقــًا لألســس المحاســبية وقيمتهــا طبقــًا لألســس الضريبيــة، هــذا ويتــم تحديــد قيمــة الضريبــة المؤجلــة بنــاء علــى 
الطريقــة المتوقعــة لتحقــق أو تســوية قيــم األصــول وااللتزامــات باســتخدام أســعار الضريبــة الســارية فــي تاريــخ إعــداد 

الميزانيــة. 

ويتــم االعتــراف باألصــول الضريبيــة المؤجلــة للبنــك عندمــا يكــون هنــاك احتمــال مرجــح بإمكانيــة تحقيــق أربــاح تخضــع 
للضريبــة فــي المســتقبل يمكــن مــن خالهــا االنتفــاع بهــذا األصــل ، ويتــم تخفيــض قيمــة األصــول الضريبيــة المؤجلــة 
بقيمــة الجــزء الــذي لــن يتحقــق منــه المنفعــة الضريبيــة المتوقعــة خــال الســنوات التاليــة ، علــى أنــه فــي حالــة ارتفــاع 

المنفعــة الضريبيــة المتوقعــة يتــم زيــادة األصــول الضريبيــة المؤجلــة وذلــك فــي حــدود مــا ســبق تخفيضــه.

ض - االقتــراض

يتــم االعتــراف بالقــروض التــي يحصــل عليهــا البنــك أواًل بالقيمــة العادلــة ناقصــًا تكلفــة الحصول علــى القــرض. ويقاس 
ــة  ــن القيم ــات وبي ــي المتحص ــن صاف ــرق بي ــل بالف ــة الدخ ــل قائم ــم تحمي ــتهلكة، ويت ــة الُمس ــًا بالتكلف ــرض الحق الق

التــي ســيتم الوفــاء بهــا علــى مــدار فتــرة االقتــراض باســتخدام طريقــة العائــد الفعلــي.

ظ - رأس المـال 

ظ/1 - تكلفة رأس المال

يتــم عــرض مصاريــف اإلصــدار التــي ترتبــط بصــورة مباشــرة بإصــدار أســهم جديــدة أو أســهم مقابــل اقتنــاء كيــان أو 
إصــدار خيــارات خصمــًا مــن حقــوق الملكيــة وبصافــي المتحصــات بعــد الضرائــب.

ظ/2 - توزيعات األرباح   

تثبــت توزيعــات األربــاح خصمــًا على حقوق الملكية فــي الفترة التي ُتقر فيها الجمعية العامة للمســاهمين هــذه التوزيعات. 
وتشــمل تلــك التوزيعــات حصــة العامليــن فــي األربــاح ومكافــأة مجلــس اإلدارة المقــررة بالنظــام األساســي والقانــون ، وال 

يعتــرف بــأى إلتــزام علــى البنــك تجــاه العامليــن وأعضــاء مجلــس اإلدارة فــى االربــاح المحتجــزة إال عندمــا يتقــرر توزيعها .
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ظ/3 -  أسهم الخزينة

فــي حالــة قيــام البنــك بشــراء اســهم راس المــال يتــم خصــم مبلــغ الشــراء مــن اجمالــي حقــوق الملكيــة، حيــث يمثــل 
تكلفــة اســهم خزينــة وذلــك حتــي يتــم الغاؤهــا ، وفــي حالــة بيــع تلــك االســهم أو اعــادة اصدارهــا فــي فتــرة الحقــة 

يتــم اضافــة كل المبالــغ المحصلــة الــي حقــوق الملكيــة .

غ -  أنشطة األمانة

يقــوم البنــك بمزاولــة أنشــطة األمانــة ممــا ينتــج عنــه امتــاك أو إدارة أصــول خاصــة بأفــراد أو أمانــات ، أو صناديــق مزايــا 
مــا بعــد انتهــاء الخدمــة ويتــم اســتبعاد هــذه األصــول واألربــاح الناتجــة عنهــا مــن القوائــم الماليــة للبنــك حيــث أنهــا 

ليســت أصــوال للبنــك .

ال - أرقام المقارنة

ــنة  ــي الس ــتخدم ف ــرض المس ــي الع ــرات ف ــع التغي ــق م ــًا لتتواف ــك ضروري ــا كان ذل ــة كلم ــام المقارن ــب أرق ــاد تبوي يع
ــة. الحالي

3 - إدارة المخاطر المالية :

يتعــرض البنــك نتيجــة األنشــطة التــي يزاولهــا إلــى مخاطــر ماليــة متنوعــة ، وقبــول المخاطــر هو أســاس النشــاط المالي 
، ويتــم تحليــل وتقييــم وإدارة بعــض المخاطــر أو مجموعــة مــن المخاطــر مجتمعــة معــًا ، ولذلــك يهــدف البنــك إلــي 
تحقيــق التــوازن المائــم بيــن الخطــر والعائــد وإلــى تقليــل اآلثــار الســلبية المحتملــة علــى األداء المالــي للبنــك ، وُيعــد 
ــواع المخاطــر خطــر االئتمــان وخطــر الســوق وخطــر الســيولة واألخطــار التشــغيلية األخــرى. ويتضمــن خطــر  أهــم أن

الســوق خطــر أســعار صــرف العمــات األجنبيــة وخطــر ســعر العائــد ومخاطــر الســعر األخــرى. 

وقــد تــم وضــع سياســات إدارة المخاطــر لتحديــد المخاطــر وتحليلهــا ولوضــع حــدود للخطــر والرقابــة عليــه ، ولمراقبــة 
ــك  ــوم البن ــأول. ويق ــة أواًل ب ــات ٌمحدث ــم معلوم ــا ونظ ــد عليه ــاليب ُيعتم ــال أس ــن خ ــدود م ــزام بالح ــر وااللت المخاط
بمراجعــة دوريــة لسياســات ونظــم إدارة المخاطــر وتعديلهــا بحيــث تعكــس التغيــرات فــي األســواق والمنتجــات 

ــة. ــات الحديث ــل التطبيق ــات وأفض والخدم

وتتــم إدارة المخاطــر عــن طريــق إدارة المخاطــر فــي ضــوء السياســات المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة.  وتقــوم إدارة 
ــك،  ــة بالبن ــغيلية المختلف ــدات التش ــع الوح ــق م ــاون الوثي ــة بالتع ــر المالي ــة المخاط ــم وتغطي ــد وتقيي ــر بتحدي المخاط
ويوفــر مجلــس اإلدارة مبــادئ مكتوبــة إلدارة المخاطــر ككل ، باإلضافــة إلــى سياســات مكتوبــة تغطــى مناطــق 
خطــر محــددة مثــل خطــر االئتمــان وخطــر أســعار صــرف العمــات األجنبيــة، وخطــر أســعار العائــد ، واســتخدام أدوات 
المشــتقات وغيــر المشــتقات الماليــة. باإلضافــة إلــي ذلــك ، فــإن إدارة المخاطــر ُتعــد مســئولة عــن المراجعــة الدوريــة 

ــتقل. ــكل مس ــة بش ــة الرقاب ــر وبيئ إلدارة المخاط

أ - خطر االئتمان 

ــر  ــد خط ــه، وُيع ــاء بتعهدات ــدم الوف ــراف بع ــد األط ــام أح ــن قي ــج ع ــر النات ــو الخط ــان وه ــر االئتم ــك لخط ــرض البن يتع
االئتمــان أهــم األخطــار بالنســبة للبنــك، لذلــك تقــوم اإلدارة بحــرص بــإدارة التعــرض لذلــك الخطــر. ويتمثل خطــر االئتمان 
بصفــة أساســية فــي أنشــطة اإلقــراض التــي ينشــأ عنهــا القــروض والتســهيات وأنشــطة االســتثمار التــي يترتــب عليهــا 
أن تشــتمل أصــول البنــك علــى أدوات الديــن. كمــا يوجــد خطــر االئتمــان أيضــا فــي األدوات الماليــة خــارج المركــز المالــى 
مثــل ارتباطــات القــروض. وتتركــز عمليــات اإلدارة والرقابــة علــى خطــر االئتمــان لــدى فريــق إدارة خطــر االئتمــان فــي إدارة 

المخاطــر الــذي يرفــع تقاريــره إلــي مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا ورؤســاء وحــدات النشــاط بصفــة دوريــة.
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أ/1 - قياس خطر االئتمان 

القروض والتسهيالت للبنوك والعمالء

لقياس خطر االئتمان المتعلق بالقروض والتسهيات للبنوك والعماء ، ينظر البنك في ثاثة مكونات كما يلي : 

•  احتماالت اإلخفاق )التأخر( من ِقبل العميل أو الغير في الوفاء بالتزاماته التعاقدية 

•  المركز الحالي والتطور المستقبلي الُمرجح له الذي يستنتج منه البنك الرصيد المعرض لإلخفاق 

•  خطر اإلخفاق االفتراضي.
وتنطــوي أعمــال اإلدارة اليوميــة لنشــاط البنــك علــى تلــك المقاييــس لخطــر االئتمــان التــي تعكــس الخســارة المتوقعــة 
ــذي  ــم 26 ال ــري رق ــبة المص ــار المحاس ــا لمعي ــال وفق ــبء االضمح ــع ع ــغيلية م ــس التش ــارض المقايي ــن أن تتع ويمك
يعتمــد علــي الخســائر التــي تحققــت فــي تاريــخ المركز المالــى )نمــوذج الخســائر المحققة ( وليــس الخســائر المتوقعة.

• يقــوم البنــك بتقييــم احتمــال التأخــر علــي مســتوي كل عميــل باســتخدام أســاليب تقييــم داخليــة لتصنيــف الجــدارة 
مفصلــة لمختلــف فئــات العمــاء. وقــد تــم تطويــر تلــك األســاليب للتقييــم داخليــًا وتراعــى التحليــات اإلحصائيــة مــع 
الحكــم الشــخصي لمســئولي االئتمــان للوصــول إلــى تصنيــف الجــدارة المائــم. وقــد تــم تقســيم عمــاء البنــك إلــي 
أربــع فئــات للجــدارة. ويعكــس هيــكل الجــدارة المســتخدم بالبنــك كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول التالــي مــدي احتمــال 
التأخــر لــكل فئــة مــن فئــات الجــدارة، ممــا يعنــي بصفــة أساســية أن المراكــز االئتمانيــة تنتقــل بيــن فئــات الجــدارة تبعــًا 

للتغيــر فــي تقييــم مــدي احتمــال التأخــر. ويتــم مراجعــة وتطويــر أســاليب التقييــم كلمــا كان ذلــك ضروريــا.

ويقوم البنك دوريًا بتقييم أداء أساليب تصنيف الجدارة ومدى قدرتها علي التنبؤ بحاالت التأخر.

فئات التصنيف الداخلي للبنك
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مدلول التصنيف
ديون جيدة

المتابعة العادية
المتابعة الخاصة

ديون غير منتظمة

التصنيف
1
2
3
4

• يعتمــد المركــز المعــرض لإلخفــاق علــي المبالــغ التــي يتوقــع البنــك أن تكــون قائمــة عنــد وقــوع التأخــر. علــي ســبيل 
المثــال ، بالنســبة للقــرض، يكــون هــذا المركــز هــو القيمــة االســمية. وبالنســبة لارتباطــات، يــدرج البنــك كافــة المبالــغ 

المســحوبة فعــًا باإلضافــة إلــي المبالــغ األخــرى التــي يتوقــع أن تكــون قــد ُســحبت حتــى تاريــخ التأخــر، إن حــدث. 

ــدث  ــن إن ح ــة بالدي ــد المطالب ــارة عن ــدى الخس ــك لم ــات البن ــادة توقع ــارة الح ــة أو الخس ــارة االفتراضي ــل الخس •  وتمث
التأخــر. ويتــم التعبيــر عــن ذلــك بنســبة الخســارة للديــن وبالتأكيــد يختلــف ذلك بحســب نــوع المديــن، وأولويــة المطالبة، 

ومــدي توافــر الضمانــات أو وســائل تغطيــة االئتمــان األخــرى.

أدوات الدين وأذون الخزانة واألذون األخرى

بالنســبة ألدوات الديــن واألذون، يقــوم البنــك باســتخدام التصنيفــات الخارجيــة مثــل تصنيــف " ســتاندرد آنــد بــور " أو مــا 
يعادلــه إلدارة خطــر االئتمــان، وإن لــم تكــن مثــل هــذه التقييمــات متاحــة، يتــم اســتخدام طــرق مماثلــة لتلــك المطبقة 
علــى عمــاء االئتمــان.  ويتــم النظــر إلــي تلــك االســتثمارات فــي األوراق الماليــة واألذون علــي أنهــا طريقــة للحصــول علــي 

جــودة ائتمانيــة أفضــل وفــي نفــس الوقــت توفــر مصــدر متــاح لمقابلــة متطلبــات التمويــل. 

أ/2 - سياسات الحد من وتجنب المخاطر 

ــات  ــات والصناع ــن والمجموع ــتوي المدي ــي مس ــان عل ــر االئتم ــز خط ــي ترك ــم ف ــد والتحك ــإدارة والح ــك ب ــوم البن يق
ــدول.  وال

ويقــوم بتنظيــم مســتويات خطــر االئتمــان الــذي يقبلــه وذلــك بوضــع حــدود لمقــدار الخطــر التــي ســيتم قبولــه علــى 
مســتوي كل مقتــرض، أو مجموعــة مقترضيــن، وعلــى مســتوي األنشــطة االقتصاديــة والقطاعــات الجغرافيــة.

 ويتــم مراقبــة تلــك المخاطــر بصفــة مســتمرة وتكــون خاضعــة للمراجعــة الســنوية أو بصــورة متكــررة إذا دعــت 
الحاجــة إلــي ذلــك. ويتــم اعتمــاد الحــدود للخطــر االئتمانــي علــي مســتوي المقتــرض / المجموعــة والُمنتــج والقطــاع 

ــنوية. ــع س ــة رب ــس اإلدارة بصف ــل مجل ــن ِقب ــة م والدول

ويتــم تقســيم حــدود االئتمــان ألي مقتــرض بمــا فــي ذلــك البنــوك وذلــك بحــدود فرعيــة تشــمل المبالــغ داخــل وخــارج 
الميزانيــة ، وحــد المخاطــر اليومــي المتعلــق ببنــود المتاجــرة مثــل عقــود الصــرف األجنبــي اآلجلــة. ويتــم مقارنــة المبالغ 

الفعليــة مــع الحــدود يوميــا. 

يتــم أيضــا إدارة مخاطــر التعــرض لخطــر االئتمــان عــن طريــق التحليــل الــدوري لقــدرة المقترضيــن والمقترضيــن 
المحتمليــن علــى مقابلــة ســداد التزاماتهــم وكذلــك بتعديــل حــدود اإلقــراض كلمــا كان ذلــك مناســبًا. 

وفيما يلي بعض وسائل الحد من الخطر:
 

الضمانات

يضــع البنــك العديــد مــن السياســات والضوابــط للحــد مــن خطــر االئتمــان. ومــن هــذه الوســائل الحصــول علــى ضمانــات 
مقابــل األمــوال المقدمــة . ويقــوم البنــك بوضــع قواعــد استرشــاديه لفئــات محــددة مــن الضمانــات المقبولــة ومــن 

األنــواع الرئيســية لضمانــات القــروض والتســهيات :

- الرهن العقاري.

- رهن أصول النشاط مثل اآلالت والبضائع.

- رهن أدوات مالية مثل أدوات الدين وحقوق الملكية.

ــة  ــهيات االئتماني ــون التس ــا تك ــًا بينم ــركات مضمون ــراض للش ــول واإلق ــدى األط ــي الم ــل عل ــون التموي ــا يك ــًا م وغالب
لألفــراد بــدون ضمــان. ولتخفيــض خســارة االئتمــان إلــي الحــد األدنــى ، يســعي البنــك للحصــول علــي ضمانــات إضافيــة 

ــهيات. ــروض أو التس ــد الق ــال ألح ــرات االضمح ــور مؤش ــرد ظه ــة بمج ــراف المعني ــن األط م

ــادة  ــة األداة وع ــب طبيع ــهيات بحس ــروض والتس ــاف الق ــرى بخ ــول أخ ــا ألص ــذة ضمان ــات المتخ ــد الضمان ــم تحدي يت
مــا تكــون أدوات الديــن وأذون الخزانــة بــدون ضمــان فيمــا عــدا مجموعــات األدوات الماليــة المغطــاة بأصــول واألدوات 

المثيلــة التــي تكــون مضمونــة بمحفظــة مــن األدوات الماليــة.
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المشتقات 

ــع  ــود البي ــن عق ــرق بي ــتقات أي الف ــة للمش ــز المفتوح ــي المراك ــي صاف ــة عل ــة حصيف ــراءات رقابي ــك بإج ــظ البن يحتف
والشــراء علــي مســتوى كل مــن القيمــة والمــدة. ويكــون المبلــغ المعــرض لخطــر االئتمــان فــي أي وقــت مــن األوقــات 
محــدد بالقيمــة العادلــة لــألداة التــي تحقــق منفعــة لصالــح البنــك أي أصــل ذو قيمــة عادلــة موجبــة الــذي يمثــل جــزءًا 

ضئيــًا مــن القيمــة التعاقديــة / االفتراضيــة المســتخدمة للتعبيــر عــن حجــم األدوات القائمــة. 

ــع  ــر المتوق ــع الخط ــك م ــل وذل ــوح للعمي ــي الممن ــراض الكل ــد اإلق ــن ح ــزء م ــي كج ــر االئتمان ــذا الخط ــم إدارة ه ويت
نتيجــة للتغيــرات فــي الســوق. وال يتــم عــادة الحصــول علــي ضمانــات فــي مقابــل الخطــر االئتمانــي علــي تلــك األدوات 

فيمــا عــدا المبالــغ التــي يطلبهــا البنــك كإيداعــات هامشــية مــن األطــراف األخــرى. 

وينشــأ خطــر التســوية فــي المواقــف التــي يكــون فيهــا الســداد عــن طريــق النقديــة أو أدوات حقــوق ملكيــة أو أوراق 
ماليــة أخــرى أو مقابــل توقــع الحصــول علــي نقديــة أو أدوات حقــوق ملكيــة أو أوراق ماليــة أخــري ويتــم وضــع حــدود 
تســوية يوميــة لــكل مــن األطــراف األخــرى لتغطيــة مخاطــر التســوية المجمعــة الناتجــة عــن تعامــات البنــك فــي أي 

يــوم.

ترتيبات المقاصة الرئيسية

يقــوم البنــك بالحــد مــن مخاطــر االئتمــان عــن طريــق الدخــول فــي اتفاقيــات تصفيــة رئيســية مــع األطــراف التــي تمثــل 
ــن  ــة بي ــراء مقاص ــم إج ــية أن يت ــة الرئيس ــات التصفي ــن اتفاقي ــة ع ــة عام ــج بصف ــات. وال ينت ــن المعام ــام م ــم ه حج
ــم  ــه يت ــي، إال أن ــاس إجمال ــي أس ــم عل ــا تت ــادة م ــوية ع ــك ألن التس ــى وذل ــز المال ــرة بالمرك ــات الظاه ــول وااللتزام األص
تخفيــض خطــر االئتمــان الُمصاحــب للعقــود التــي فــي صالــح البنــك عــن طريــق اتفاقيــات التصفيــة الرئيســية وذلــك 

ألنــه إذا مــا حــدث تعثــر، يتــم إنهــاء وتســوية جميــع المبالــغ مــع الطــرف اآلخــر بإجــراء المقاصــة. 

ــات  ــة التفاقي ــتقات الخاضع ــن أدوات المش ــج ع ــي النات ــر االئتمان ــك  للخط ــرض البن ــدار تع ــر مق ــن أن يتغي ــن الممك وم
ــات.  ــك االتفاقي ــع لتل ــة تخض ــكل معامل ــر ب ــه يتأث ــرًا ألن ــرة نظ ــرة قصي ــال فت ــك  خ ــية وذل ــة الرئيس التصفي

االرتباطات المتعلقة باالئتمان 

ــب.   ــد الطل ــل عن ــوال للعمي ــة األم ــن إتاح ــد م ــي التأك ــان ف ــة باالئتم ــات المتعلق ــن االرتباط ــي م ــرض الرئيس ــل الغ يتمث
وتحمــل عقــود الضمانــات الماليــة ذات خطــر االئتمــان المتعلــق بالقــروض. وتكــون االعتمــادات المســتندية والتجاريــة 
ــة  ــغ معين ــدود مبال ــي ح ــك ف ــن البن ــحب م ــق الس ــث ح ــرف ثال ــح ط ــل لمن ــن العمي ــة ع ــك بالنياب ــا البن ــي يصدره الت
ــة  ــل درج ــي تحم ــحنها وبالتال ــم ش ــي يت ــع الت ــب البضائ ــة بموج ــًا مضمون ــددة غالب ــروط مح ــكام وش ــب أح وبموج

ــر.  ــرض المباش ــن الق ــل م ــر أق مخاط

ــادات  ــات، أو االعتم ــروض ، أو الضمان ــح الق ــه لمن ــرح ب ــن المص ــتخدم م ــر المس ــزء غي ــان الج ــح االئتم ــات من ــل ارتباط وتمث
المســتندية.  ويتعــرض البنــك لخســارة محتملــة بمبلــغ يســاوي إجمالــي االرتباطــات غيــر المســتخدمة وذلــك بالنســبة 

لخطــر االئتمــان الناتــج عــن ارتباطــات منــح االئتمــان. 

ــب  ــرا ألن أغل ــك نظ ــتخدمة وذل ــر المس ــات غي ــن االرتباط ــل ع ــع يق ــي الواق ــا ف ــح حدوثه ــارة المرج ــغ الخس إال أن مبل
االرتباطــات المتعلقــة بمنــح االئتمــان تمثــل التزامــات محتملــة لعمــاء يتمتعــون بمواصفــات ائتمانيــة محــددة. ويراقــب 
البنــك المــدة حتــى تاريــخ االســتحقاق الخاصــة بارتباطــات االئتمــان حيــث أن االرتباطــات طويلــة األجــل عــادة مــا تحمــل 

درجــة أعلــي مــن خطــر االئتمــان بالمقارنــة باالرتباطــات قصيــرة األجــل.
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أ/3 - سياسات االضمحالل والمخصصات

تركــز النظــم الداخليــة للتقييــم الســابق ذكرهــا )إيضــاح أ/1( بدرجــة كبيــرة علــي تخطيــط الجــودة االئتمانيــة وذلــك مــن 
بدايــة إثبــات أنشــطة اإلقــراض واالســتثمار. وبخــاف ذلــك ، يتــم االعتــراف فقــط بخســائر االضمحــال التــي وقعــت فــي 
تاريــخ القوائــم الماليــة ألغــراض التقاريــر الماليــة بنــاء علــي أدلــة موضوعيــة تشــير إلــي االضمحــال وفقــًا لمــا ســيرد ذكره 
بهــذا اإليضــاح ونظــرا الختــاف الطــرق المطبقــة، تقــل عــادة خســائر االئتمــان الُمحملــة علــي القوائــم الماليــة عــن مبلــغ 

الخســارة المقــدر باســتخدام نمــوذج الجــدارة االئتمانيــة المســتخدم ألغــراض قواعــد البنــك المركــزي المصــري .

مخصــص خســائر االضمحــال الــوارد فــي القوائــم الماليــة فــي نهايــة الســنة الماليــة مســتمد مــن درجــات التقييــم 
الداخليــة األربعــة. ويبيــن الجــدول التالــي النســبة للبنــود داخــل الميزانيــة المتعلقــة بالقــروض والتســهيات واالضمحــال 

المرتبــط بهــا لــكل مــن فئــات التقييــم الداخلــي للبنــك :

تســاعد أدوات التقييــم الداخليــة اإلدارة علــى تحديــد مــا إذا كانــت هنــاك أدلــة موضوعيــة تشــير إلــى وجــود اضمحــال 
طبقــًا لمعيــار المحاســبة المصــري رقــم )26( ، واســتنادًا إلــى المؤشــرات التاليــة التــي حددهــا البنــك: 

• صعوبات مالية كبيرة تواجه المقترض أو المدين.
• مخالفة شروط اتفاقية القرض مثل عدم السداد. 

• توقع إفاس المقترض أو دخول في دعوى تصفية أو إعادة هيكل التمويل الممنوح له 0
• تدهور الوضع التنافسي للمقترض .

• قيــام البنــك ألســباب اقتصاديــة أو قانونيــة تتعلــق بالصعوبــات الماليــة للمقتــرض بمنحــة امتيــازات أو تنــازالت قــد ال 
يوافــق البنــك علــى منحهــا فــي الظــروف العاديــة . 

• اضمحال قيمة الضمان.
• تدهور الحالة االئتمانية .

تتطلــب سياســات البنــك مراجعــة كل األصــول الماليــة التــي تتجــاوز أهميــة نســبية محــددة علــى األقــل ســنويا أو أكثــر 
عندمــا تقتضــي الظــروف ذلــك ويتــم تحديــد عــبء االضمحــال علــى الحســابات التــي تــم تقييمهــا علــى أســاس فــردى 
وذلــك بتقييــم الخســارة المحققــة فــي تاريــخ المركــز المالــى علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة ، ويجــرى تطبيقهــا 

علــى جميــع الحســابات التــي لهــا أهميــة نســبية بصفــة منفــردة .

ــات  ــان والتحصي ــى الضم ــذ عل ــة التنفي ــد إمكاني ــادة تأكي ــك إع ــي ذل ــا ف ــم، بم ــان القائ ــادة الضم ــم ع ــمل التقيي  ويش
ــابات.   ــك الحس ــن تل ــة م المتوقع

ــرة  ــتخدام الخب ــة باس ــول المتجانس ــن األص ــة م ــاس المجموع ــى أس ــال عل ــائر االضمح ــص خس ــن مخص ــم تكوي  ويت
ــة. ــاليب اإلحصائي ــخصي واألس ــم الش ــة والحك ــة المتاح التاريخي

تقييــــم البنك

ديون جيدة

المتابعة العادية

المتابعة الخاصة

ديون غير منتظمة

30 يونيو 2020

مخصص خسائر 
االضمحالل

%19.70

%9.98

%9.88

%60.45

%100

قروض 
وتسهيالت

%88.79

%7.68

%1.19

%2.33

%100

30 يونيو 2019

%100 %100

%86.90

%7.62

%2.56

%2.92

قروض 
وتسهيالت

%29.60

%7.30

%8.16

%54.94

مخصص خسائر 
االضمحالل
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 التكلفة 
المستهلكة 

 التكلفة 
المستهلكة 

 التكلفة 
المستهلكة 

 التكلفة 
المستهلكة 

 التكلفة 
المستهلكة 

 التكلفة 
المستهلكة 

 بالقيمة العادلة من 
خال الدخل الشامل

) متاحة للبيع( 

بالقيمة العادلة 
من خال األرباح و 
الخسائر ) متاجرة(

 التكلفة المستهلكة
) محتفظ بها حتى 
تاريخ االستحقاق( 

 بالقيمة العادلة من 
خال الدخل الشامل

) متاحة للبيع( 

 بالقيمة العادلة من 
خال الدخل الشامل

) متاحة للبيع( 

3,670,442

6,841,368

9,028,697

84,786

25,055,993

 1,726,881

 1,198,152

 16,044

 31,321

166,608

219,639

-

-

-

-

-

-

-

-

 16,321

-

-

3,670,442

6,841,368

9,028,697

84,786

25,055,993

 1,726,881

 1,198,152

 16,044

15,000

166,608

219,639

 48,023,610 16,321 48,039,931

التكلفة 
المستهلكة 

التكلفة 
المستهلكة 

التكلفة 
المستهلكة 

التكلفة 
المستهلكة 

التكلفة 
المستهلكة 

التكلفة 
المستهلكة 

بالقيمة العادلة 
من خال الدخل 

الشامل 

بالقيمة العادلة 
من خال 

األرباح و الخسائر

بالقيمة العادلة 
من خال الدخل 

الشامل

 بالقيمة العادلة 
من خال 

الدخل الشامل 

بالقيمة العادلة 
من خال

 الدخل الشامل

التصنيف االصلى 
بموجب معيار

 المحاسبة 
المصرى رقم 26

القيمة المدرجة 
بموجب المعيار 
الدولى العداد 
التقارير المالية 

رقم 9

إعادة التبويب

القيمة المدرجة 
االصلية بموجب 
معيار المحاسبة 
المصرى رقم 26

التصنيف 
بموجب المعيار 
الدولى العداد 
التقارير المالية 

رقم 9

األصول المالية 

نقدية و ارصدة لدى البنك 
المركزى

ارصدة لدى البنوك

ادون خزانة و أوراق حكومية 
أخرى

قروض و تسهيات للبنوك

قروض و تسهيات للعماء

أوراق مالية- أدوات دين

أوراق مالية- أدوات دين

أوراق مالية- أدوات دين

أوراق مالية - صناديق استثمار

أوراق مالية - صناديق استثمار

أوراق مالية - اسهم حقوق 
ملكية

مجموع األصول المالية
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التصنيف االصلى 
بموجب معيار

 المحاسبة 
المصرى رقم 26

القيمة المدرجة 
بموجب المعيار 
الدولى العداد 
التقارير المالية 

رقم 9

إعادة التبويب

القيمة المدرجة 
االصلية بموجب 
معيار المحاسبة 
المصرى رقم 26

التصنيف 
بموجب المعيار 
الدولى العداد 
التقارير المالية 

رقم 9

االلتزامات المالية

أوال: أسس تقييم الجدارة االئتمانية للمؤسسات :

تصنيف البنك المركزي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

نسبة المخصص

صفر

%1
%1
%2
%2
%3
%5
%20
%50
%100

التصنيف الداخلي

1
1
1
1
1
2
3
4
4
4

مدلول التصنيف الداخلي

ديون جيدة

ديون جيدة

ديون جيدة

ديون جيدة

ديون جيدة

المتابعة العادية

المتابعة الخاصة

ديون غير منتظمة

ديون غير منتظمة

ديون غير منتظمة

مدلول التصنيف

مخاطر منخفضة

مخاطر معتدلة

مخاطر مرضية

مخاطر مناسبة

مخاطر مقبولة

مخاطر مقبولة حديًا

مخاطر تحتاج لعناية خاصة

دون المستوى

مشكوك في تحصيلها

رديئة

التكلفة 
المستهلكة 

Amortized
cost

التكلفة 
المستهلكة 

 2,334,197

 40,523,810

 1,627,371

-

-

-

 2,334,197

 40,523,810

 1,627,371

التكلفة 
المستهلكة 

التكلفة 
المستهلكة 

التكلفة 
المستهلكة 

مجموع االلتزامات المالية

ارصدة مسنحقة للبنوك

ودائع العماء

قروض طويلة االجل

ثانيا: أسس تصنيف القروض الصغيرة وفقا لألنشطة االقتصادية :

رديئة

اثنا عشر شهراً

%100

شروط التصنيف

مدة التأخر في السداد

المخصص

قروض منتظمة

-

%3

قروض غير منتظمة
مشكوك في

تحصيلها
دون المستوى

تسعة أشهر ستة أشهر

%50 %20

44,485,378-44,485,378

أ/4 - نموذج قياس المخاطر البنكية العام 

باإلضافــة إلــى فئــات تصنيــف الجــدارة األربعــة المبينــة فــي إيضــاح أ/1، تقــوم اإلدارة بتصنيفــات فــي شــكل مجموعــات 
فرعيــة أكثــر تفصيــًا بحيــث تتفــق مــع متطلبــات البنــك المركــزي المصــري.  ويتــم تصنيــف األصــول المعرضــة لخطــر 
االئتمــان فــي هــذه المجموعــات وفقــًا لقواعــد وشــروط تفصيليــة تعتمــد بشــكل كبيــر علــى المعلومــات المتعلقــة 

بالعميــل ونشــاطه ووضعــه المالــي ومــدى انتظامــه فــي الســداد.

ويقــوم البنــك بحســاب المخصصــات المطلوبــة الضمحــال األصــول المعرضــة لخطــر االئتمــان، بما فــي ذلــك االرتباطات 
ــص  ــادة مخص ــة زي ــي حال ــري. وف ــزي المص ــك المرك ــل البن ــن ِقب ــددة م ــب مح ــاس نس ــى أس ــان، عل ــة باالئتم المتعلق
خســائر االضمحــال المطلــوب وفقــًا لقواعــد البنــك المركــزي المصــري عــن ذلــك المطلــوب ألغــراض إعــداد القوائــم 
الماليــة وفقــًا لمعاييــر المحاســبة المصريــة، يتــم تجنيــب احتياطــي المخاطــر البنكيــة العــام ضمــن حقــوق الملكيــة 
خصمــًا علــى األربــاح المحتجــزة بمقــدار تلــك الزيــادة . ويتــم تعديــل ذلــك االحتياطــي بصفــة دوريــة بالزيــادة والنقــص 

بحيــث يعــادل دائمــًا مبلــغ الزيــادة بيــن المخصصيــن. وُيعــد هــذا االحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع.

ــري  ــزي المص ــك المرك ــم البن ــس تقيي ــة بأس ــي مقارن ــم الداخل ــس التقيي ــًا ألس ــدارة وفق ــات الج ــان فئ ــي بي ــا يل وفيم
ــان. ــر االئتم ــة لخط ــول الُمعرض ــال األص ــة الضمح ــات المطلوب ــب المخصص ونس
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أ/5 - الحد األقصى لخطر االئتمان قبل الضمانات

  اإلجمـــــــالي

قروض الفراد:
قروض وتسهيالت للعمالء 

قروض لمؤسسات:

بطاقات ائتمان

حسابات جارية مدينة

قروض مباشرة
 حسابات جارية مدينة

 قروض عقارية

قروض شخصية

يخصم : إيرادات تحت التسوية

قروض مشتركة

قروض وتسهيات للبنوك 

يخصم منه : مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

استثمارات مالية: أدوات دين من خال الدخل الشامل و بالتكلفة المستهلكة

يخصم منه : مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

 أصول أخرى )إيرادات مستحقة(

يخصم منه : مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

53,663,105

26,868

251,485

7,346,500

18,465,256

40,013

995,438

)15,831(

5,195,661

29,607

)1,044,075(

5,164,538

)534(

662,171

)11,233(

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

47,954,596

17,637

176,574

5,299,645

15,010,431

26,303

189,244

)6,267(

5,488,269

85,605

)1,145,844(

2,925,033

)819(

332,234

-

البنود المعرضة لخطر االئتمان في الميزانية

يخصم منه : مخصص الخسائر االئتمانية  المتوقعة

نقدية و ارصدة لدى البنك المركزى

أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى

ارصدة لدى البنوك

أصول مالية بالقيمة العادلة من خال األرباح و الخسائر: أدوات دين

يخصم منه : مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

)12,550(

3,879,672 

8,064,070 

4,661,523

-
)35,475(

-
3,670,442 

9,028,697 

6,841,368

16,044

-

يمثــل الجــدول الســابق أقصــى حــد يمكــن التعــرض لــه فــي 30 يونيــو 2020 و 30 يونيــو 2019 وذلــك بــدون األخــذ فــي االعتبار 
أيــة ضمانــات بالنســبة لبنــود الميزنيــة ، تعتمــد المبالــغ المدرجــة علــى إجمالــي القيمــة الدفتريــة التــي تــم عرضهــا فــي 
الميزنيــة . كمــا هــو مبيــن  بالجــدول الســابق فــأن  58.10% مــن الحــد األقصــى المعــرض لخطــر االئتمــان نائــج عــن القــروض 
و التســهيبلت للبنــوك و العمــاء مقابــل 52.42% فــي 30 يونيــو 2019 بينمــا تمثــل االســتثمارات فــي أدوات ديــن 9.60% مقابــل  
ــر  ــى لخط ــد األدن ــى الح ــاء عل ــيطرة واإلبق ــي الس ــتمرار ف ــى االس ــا عل ــي قدرته ــق اإلدارة ف ــو 2019 تث ــي 30 يوني 6.13 % ف

االئتمــان الناتــج عــن كل مــن محفظــة القــروض  والتســهيات وأدوات الديــن بنــاء علــى مــا يلــي :

ــل   ــي مقاب ــم الداخل ــات التقيي ــن درج ــن م ــى درجتي ــي أعل ــة ف ــهيات مصنف ــروض والتس ــة الق ــن محفظ - 96.48% م
94.52% فــي 30 يونيــو 2019.

- 97.67 %  مــن محفظــة القــروض والتســهيات ال يوجــد عليهــا متأخــرات أو مؤشــرات إضمحــال مقابــل  97.08%   فــى 
30 يونيــو 2019.

- الـــقروض والتســهيات الـــتي تـــم تقـيـــيمها عـــلى أســـاس مـــنفرد تبلــغ  755 مليــون جنيــه مصــرى مقابــل مبلــغ  769 
مليــون جنيــه مصــرى فــي 30 يونيــو 2019.
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البنود المعرضة لخطر االئتمان خارج المركز المالى

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

5,239,2103,621,363 الصافى

9,136,1996,852,096إجمالي

1,360,2191,240,153االعتمادات المستندية ) استيراد ( 

3,741,8782,194,700خطابات ضمان

3,896,9893,230,733ارتباطات غير قابلة لالغاء عن تسهيات ائتمانية

586,739628,243اوراق مقبوله الدفع

293,604129,007االعتمادات المستندية ) تصدير معززة ( 

)570,740()743,230(يخصم  : غطاءات نقدية

أ/6 - قروض وتسهيالت للعمالء  

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

32,321,22126,208,103إجمالي

31,261,31525,055,992 الصافى

5,159185,144 متأخرات ليست محل اضمحال   

31,560,56725,254,096 ال يوجد عليها متأخرات أو اضمحال   

)6,267()15,831(يخصم: إيرادات تحت التسوية 

755,495768,863 متأخرات ليست محل اضمحال   

)1,145,844()1,044,075(يخصم منه : مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة   

اجمالى القروض و التسهيالت للعمالء مقسمة بالمراحل

االفراد

المؤسسات

إجمالي

30 يونيو 2020

2,365

753,130

755,495

1,308,561

29,641,287

30,949,847

المرحلة األولى

الخسائر االئتمانية
 على

 مدى 12 شهرا

2,879

613,000

615,880

 الخسائر االئتمانية على 
 مدى العمر

 )غير مضمحلة ائتمانيا (

 الخسائر االئتمانية على
  مدى العمر

 ) مضمحلة ائتمانيا (

1,313,804

31,007,418

32,321,221

إجمالي

المرحلة الثالثة المرحلة الثانية
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مخصص القروض و التسهيالت للعمالء مقسم بالمراحل

مخصص خسائر االضمحالل للعمالء مقسم طبقا للتصنيف الداخلى 

مخصص خسائر االضمحالل للعمالء مقسم طبقا للتصنيف الداخلى 

االفراد

المؤسسات

إجمالي

30 يونيو 2020

ديون جيدة )5-1(

المتابعة العادية )6(

المتابعة الخاصة )7(

ديون غير منتظمة )10-8(

إجمالي

مؤسسات

30 يونيو 2020

ديون جيدة

ديون غير منتظمة

افراد

30 يونيو 2020

إجمالي

12,655

227,358

240,013

192,225

35,133

-

-

227,358

12,655

-

12,655

297

183,693

183,990

22

40,662

143,009

-

183,693

297

-

297

1,024

619,047

620,071

-

-

-

619,048

619,048

-

1,024

1,024

13,976

1,030,099

1,044,075

إجمالي

192,247

75,795

143,009

619,048

1,030,099

إجمالي

12,952

1,024

13,976

إجمالي

المرحلة األولى

الخسائر االئتمانية
 على

 مدى 12 شهرا

 الخسائر االئتمانية على 
 مدى العمر

 )غير مضمحلة ائتمانيا (

 الخسائر االئتمانية على
  مدى العمر

 ) مضمحلة ائتمانيا (

المرحلة الثالثة المرحلة الثانية

المرحلة األولى

الخسائر االئتمانية
 على

 مدى 12 شهرا

 الخسائر االئتمانية على 
 مدى العمر

 )غير مضمحلة ائتمانيا (

 الخسائر االئتمانية على
  مدى العمر

 ) مضمحلة ائتمانيا (

المرحلة الثالثة المرحلة الثانية

المرحلة األولى

الخسائر االئتمانية
 على

 مدى 12 شهرا

 الخسائر االئتمانية على 
 مدى العمر

 )غير مضمحلة ائتمانيا (

 الخسائر االئتمانية على
  مدى العمر

 ) مضمحلة ائتمانيا (

المرحلة الثالثة المرحلة الثانية

المؤشرات المالية التقرير السنوي  2019 - 2020

اجمالى األرصدة للقروض و التسهيالت للعمالء مقسمة طبقا للتصنيف الداخلى 

اجمالى األرصدة للقروض و التسهيالت للعمالء مقسمة طبقا للتصنيف الداخلى 

ECL و يلخص الجدول التالى معلومات عن جودة األصول و التغيرات في الخسائر االئتمانية المتوقعة

ديون جيدة )5-1(

المتابعة العادية )6(

المتابعة الخاصة )7(

ديون غير منتظمة )10-8(

إجمالي

مؤسسات

30 يونيو 2020

ديون جيدة

ديون غير منتظمة

افراد

30 يونيو 2020

إجمالي

ديون جيدة 

المتابعة العادية

المتابعة الخاصة

ديون غير منتظمة

مخصص الخسائر
االئتمانية المتوقعة

الرصيد في نهاية 
السنة المالية

الصافى

27,257,958

2,383,328

-

-

29,641,287

1,308,561

-

1,308,561

3,879,672

-

-

-

)12,550(

3,879,672

3,867,123

المرحلة األولى

12 شهر

الف جنيه مصرى

2,038

204,712

406,250

-

613,000

2,879

-

2,879

-

-

-

-

-

-

-

مدى الحياة

الف جنيه مصرى

المرحلة الثانية

-

-

-

753,129

753,129

-

2,365

2,365

-

-

-

-

-

-

-

مدى الحياة

الف جنيه مصرى

المرحلة الثالثة 

27,259,996

2,588,040

406,250

753,129

31,007,417

إجمالي

1,311,439

2,365

1,313,804

إجمالي

الف جنيه مصرى

3,879,672

-

-

-

)12,550(

3,879,672

3,867,123

إجمالي

المرحلة األولى

الخسائر االئتمانية
 على

 مدى 12 شهرا

 الخسائر االئتمانية على 
 مدى العمر

 )غير مضمحلة ائتمانيا (

 الخسائر االئتمانية على
  مدى العمر

 ) مضمحلة ائتمانيا (

المرحلة الثالثة المرحلة الثانية

المرحلة األولى

الخسائر االئتمانية
 على

 مدى 12 شهرا

 الخسائر االئتمانية على 
 مدى العمر

 )غير مضمحلة ائتمانيا (

 الخسائر االئتمانية على
  مدى العمر

 ) مضمحلة ائتمانيا (

المرحلة الثالثة المرحلة الثانية

30 يونيو 2020

نقدية وارصدة لدى البنك المركزى المصري
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ديون جيدة 

المتابعة العادية

المتابعة الخاصة

ديون غير منتظمة

مخصص الخسائر
االئتمانية المتوقعة

الرصيد في نهاية 
السنة المالية

الصافى

8,064,070

-

-

-

)35,475(

8,064,070

8,028,595

المرحلة األولى

12 شهر

الف جنيه مصرى

-

-

-

-

-

-

-

مدى الحياة

الف جنيه مصرى

المرحلة الثانية

-

-

-

-

-

-

-

مدى الحياة

الف جنيه مصرى

المرحلة الثالثة 

الف جنيه مصرى

8,064,070

-

-

-

)35,475(

8,064,070

8,028,595

إجمالي
30 يونيو 2020

اذون الخزانة

الف جنيه مصرى

2,038

204,712

406,250

-

)183,693(

613,000

429,307

الف جنيه مصرى

27,257,958

2,383,328

-

-

)227,358(

29,641,287

29,413,928

الف جنيه مصرى

-

-

-

753,130

)619,047(

753,130

134,083

الف جنيه مصرى

27,259,996

2,588,040

406,250

753,130

)1,030,099(

31,007,417

29,977,318

إجمالي

قروض و تسهيالت العمالء

االجمالى

الصافى

30 يونيو 2020

مؤسسات

المرحلة األولى

الخسائر االئتمانية
 على

 مدى 12 شهرا

 الخسائر االئتمانية على 
 مدى العمر

 )غير مضمحلة ائتمانيا (

 الخسائر االئتمانية على
  مدى العمر

 ) مضمحلة ائتمانيا (

المرحلة الثالثة المرحلة الثانية

ديون جيدة )5-1(

المتابعة العادية )6(

المتابعة الخاصة )7(

ديون غير منتظمة )10-8(

مخصص الخسائر
االئتمانية المتوقعة

المؤشرات المالية التقرير السنوي  2019 - 2020

قروض و تسهيالت للبنوك

الصافى

ديون جيدة

ديون غير منتظمة

افراد

الصافى

-

-

-

-

-

-

-

1,308,561

-

)12,655(

1,308,561

1,295,906

29,607

-

-

-

)534(

29,607

29,073

2,879

-

)297(

2,879

2,581

-

-

-

-

-

-

-

-

2,365

)1,024(

2,365

1,341

29,607

-

-

-

)534(

29,607

29,073

إجمالي

1,311,439

2,365

)13,976(

1,313,804

1,299,828

إجمالي

مخصص الخسائر
االئتمانية المتوقعة

مخصص الخسائر
االئتمانية المتوقعة

الرصيد في نهاية 
السنة المالية

االجمالى

ديون جيدة

المتابعة العادية

المتابعة الخاصة

ديون غير منتظمة

الف جنيه مصرى الف جنيه مصرىالف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

المرحلة األولى30 يونيو 2020

الخسائر االئتمانية
 على

 مدى 12 شهرا

 الخسائر االئتمانية على 
 مدى العمر

 )غير مضمحلة ائتمانيا (

 الخسائر االئتمانية على
  مدى العمر

 ) مضمحلة ائتمانيا (

المرحلة الثالثة المرحلة الثانية

المرحلة األولى

12 شهر

الف جنيه مصرى

مدى الحياة

الف جنيه مصرى

المرحلة الثانية

مدى الحياة

الف جنيه مصرى

المرحلة الثالثة 

الف جنيه مصرى

30 يونيو 2020
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الرصيد في نهاية 
السنة المالية

الرصيد في
1 يوليو 2019

الرصيد في نهاية 
السنة المالية

فروق تقييم عمات أجنبية 
)-/+(

الرصيد في
1 يوليو 2019

الرصيد في نهاية 
السنة المالية

الرصيد في
1 يوليو 2019

35,475

)1,644(

)7,138(

44,257

11,233

141

9,649

1,442

12,550

)462(

558

12,454

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

)7,138(

35,475

)1,644(

44,257

9,649

11,233

141

1,442

558

12,550

)462(

12,454

إجمالي
المرحلة األولى

12 شهر

الف جنيه مصرى

مدى الحياة

الف جنيه مصرى

المرحلة الثانية

مدى الحياة

الف جنيه مصرى

المرحلة الثالثة 

الف جنيه مصرى

30 يونيو 2020

إجمالي
المرحلة األولى

12 شهر

الف جنيه مصرى

مدى الحياة

الف جنيه مصرى

المرحلة الثانية

مدى الحياة

الف جنيه مصرى

المرحلة الثالثة 

الف جنيه مصرى

30 يونيو 2020

إجمالي
المرحلة األولى

12 شهر

الف جنيه مصرى

مدى الحياة

الف جنيه مصرى

المرحلة الثانية

مدى الحياة

الف جنيه مصرى

المرحلة الثالثة 

الف جنيه مصرى

30 يونيو 2020

مخصص الخسائر
االئتمانية المتوقعة

مخصص الخسائر
االئتمانية المتوقعة

مخصص الخسائر
االئتمانية المتوقعة

فروق تقييم عمات أجنبية 
)-/+(

فروق تقييم عمات أجنبية 
)-/+(

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة الذون الخزانة

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لالستثمارات المالية من خالل الدخل الشامل

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للنقدية و األرصدة لدى البنك المركزى المصري

المؤشرات المالية التقرير السنوي  2019 - 2020

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

افراد
ت

سا
س

مؤ

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

افراد
ت

سا
س

مؤ

المتابعة العادية
-

941,816

-

1,691,775

-

495,810

-

3,129,401

المتابعة العادية
-

1,071,872

-

960,814

-

464,522

-

2,497,208

إجمالي

251,485

18,160,933

26,088

7,115,270

993,853

4,972,925

40,013

31,560,567

إجمالي

179,694

14,640,628

17,580

4,990,176

187,516

5,215,115

23,387

25,254,096

251,485

17,219,117

26,088

5,423,495

993,853

4,477,114

40,013

28,431,166

جيدة

179,694

13,568,756

17,580

4,029,362

187,516

4,750,592

23,387

22,756,888

جيدة

حسابات جارية مدينة 

حسابات جارية مدينة 

بطاقات ائتمان

قروض مباشرة

قروض شخصية

قروض مشتركة

قروض عقارية

التقييـم

إجمالى القروض والتسهيالت 
للعمالء

حسابات جارية مدينة 

حسابات جارية مدينة 

بطاقات ائتمان

قروض مباشرة

قروض شخصية

قروض مشتركة

قروض عقارية

التقييـم

قروض وتسهيالت العمالء

قروض وتسهيالت اليوجد عليها متاخرات و ليست محل إضمحالل.

ويتــم تقييــم الجــودة االئتمانيــة لمحفظــة القــروض والتســهيات التــى اليوجــد عليهــا متاخــرات وليســت محــل 
إضمحــال وذلــك بالرجــوع الــى التقييــم الداخلــى المســتخدم بواســطة البنــك.

إجمالى القروض والتسهيالت 
للعمالء
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قروض وتسهيالت توجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل 

هــي القــروض والتســهيات التــي توجــد عليهــا متأخــرات ولكنهــا ليســت محــل اضمحــال, إال إذا توافــرت معلومــات 
اخــرى تفيــد العكــس , وتتمثــل القــروض والتســهيات للعمــاء التــي يوجــد عليهــا متأخــرات وليســت محــل اضمحــال 

والقيمــة العادلــة للضمانــات المتعلقــة بهــا فيمــا يلــي :

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

إجمالي

5,159

-

-

-

-

5,159

إجمالي

139,428

42,588

2,916

165

47

185,144

المؤشرات المالية التقرير السنوي  2019 - 2020

متاخرات حتى 30 
يوم

5,159

-

-

-

-

5,159

80,145

42,588

2,916

165

-

125,814

متاخرات حتى 30 
يوم

متاخرات من 30 الى 
60 يوم

-

-

-

-

-

-

22,457

-

-

-

32

22,489

متاخرات من 30 الى 
60 يوم

متاخرات من 60الى 
90 يوم

-

-

-

-

-

-

36,826

-

-

-

15

36,841

متاخرات من 60الى 
90 يوم

افراد
ت

سا
س

مؤ
افراد

ت
سا

س
مؤ

التقييـم

إجمالى القروض 
والتسهيالت

للعمالء

قروض مباشرة

قروض مشتركة

قروض عقارية

قروض شخصية

بطاقات ائتمان

التقييـم

إجمالى القروض 
والتسهيالت

للعمالء

قروض مباشرة

قروض مشتركة

قروض عقارية

قروض شخصية

بطاقات ائتمان

قروض وتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة 

بلــغ رصيــد القــروض والتســهيات محــل اضمحــال بصفــة منفــردة قبــل األخــذ فــي االعتبــار التدفقــات النقديــة مــن 
ــي 30  ــري ف ــه مص ــف جني ــغ 768,863 ال ــل مبل ــو 2020 مقاب ــى 30 يوني ــري ف ــه مص ــف جني ــغ  755,495 ال ــات مبل الضمان

ــردة ــة منف ــال بصف ــل اضمح ــهيات مح ــروض والتس ــة للق ــة اإلجمالي ــل بالقيم ــي تحلي ــا يل ــو 2019 وفيم يوني

المؤشرات المالية التقرير السنوي  2019 - 2020

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

افراد
ت

سا
س

مؤ

التقييـم

قروض مباشرة

حسابات جارية مدينة 

قروض شخصية

بطاقات ائتمان

قروض مشتركة

إجمالى القروض والتسهيالت 
للعمالء

إجمالي

226,071

222,736

304,323

1,585

780

755,495

قروض محل اضمحالل بصفة منفردة

226,071

304,323

1,585

780

222,736

755,495

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

افراد
ت

سا
س

مؤ

التقييـم

إجمالى القروض والتسهيالت 
للعمالء

إجمالي

87,338

230,566

449,396

1,563

-

768,863

87,338

449,396

1,563

-

230,566

768,863

قروض محل اضمحالل بصفة منفردة

قروض مباشرة

حسابات جارية مدينة 

قروض شخصية

بطاقات ائتمان

قروض مشتركة



144145

أ/7 - قروض وتسهيالت تم إعادة هيكلتها

يمثــل الجــدول التالــي تحليــل أدوات الديــن واذون الخزانــة واألوراق الحكوميــة األخــرى وفقــا لــوكاالت التقييــم فــي آخــر 
الفتــرة الماليــة , بنــاء علــي تقييــم ســتاندرد أنــد بــورز ومــا يعادلــه.

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

استثمارات في 
اوراق مالية

)ادوات دين(

2,941,077

2,941,077

9,028,697

9,028,697

استثمارات في 
اوراق مالية

)ادوات دين(

5,153,305

5,153,305

أذون خزانة وأوراق
حكومية أخرى

8,028,595

8,028,595

 استثمارات في أوراق
مالية

B تقيم

إجمالي

المؤشرات المالية التقرير السنوي  2019 - 2020

قروض وتسهيالت تم إعادة هيكلتها

ــداد.  ــل الس ــل وتأجي ــة ، وتعدي ــج اإلدارة الجبري ــذ برام ــداد ، وتنفي ــات الس ــد ترتيب ــة تمدي ــادة الهيكل ــطة إع ــن أنش تتضم
ــاك احتمــاالت عاليــة الســتمرار  ــر تشــير إلــي أن هن ــق إعــادة الهيكلــة علــي مؤشــرات  أو معايي وتعتمــد سياســات تطبي

ــاء علــي الحكــم الشــخصي لــإلدارة.  الســداد وذلــك بن

وتخضع تلك السياسات للمراجعة المستمرة. 

ومن الُمعتاد تطبيق إعادة الهيكلة علي القروض طويلة األجل، خاصة قروض تمويل العماء .

 وقــد بلغــت القــروض والتســهيات للعمــاء التــى تــم إعــادة التفاوض  بشــأنها )هو رصيــد صــــافي المديونية للعمــــــاء 
الذيــن تم تســــوية مديونياتهم( 

مبلغ 98٬965 مليون جنيـــه مصــــري  فى 30 يونيو 2020      
         

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

98,965 قروض مباشرة

القروض والسلف للعمالء من الشركات

أذون خزانة وأوراق
حكومية أخرى

أ/8 -  تركز مخاطر األصول المالية المعرضة لخطر االئتمان

القطاعات الجغرافية

يمثــل الجــدول التالــي تحليــل بأهــم حــدود خطــر االئتمــان للبنــك بالقيمــة الدفتريــة، موزعــة حســب القطــاع الجغرافــي 
فــي آخــر الفتــرة الحاليــة, عنــد اعــداد هــذا الجــدول ،

تم توزيع المخاطر على القطاعات الجغرافية وفقا للمناطق المرتبطة بعماء البنك.     
   

قروض الفراد
قروض وتسهيالت للعمالء :

قروض لمؤسسات

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة

يخصم منه : مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

نقدية و ارصدة لدى البنك المركزى المصري

أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى

ارصدة لدى البنوك

يخصم منه : مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

بطاقات ائتمان

حسابات جارية مدينة

قروض عقارية

قروض شخصية

قروض مباشرة

حسابات جارية مدينة

يخصم : إيرادات تحت التسوية

قروض مشتركة

يخصم منه : مخصص الخسائر اإلئتمانية  المتوقعة

أدوات دين 

  أصول أخرى )إيرادات مستحقة(

أدوات دين 

إجمالي

قروض و تسهيات للبنوك

يخصم منه : مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

يخصم منه : مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

الوجـه القبلـي

-

15,644

-

-

-

651
9,159

-
52,637

10,904

223,682

-
26,199

-

-

1,314

-

336,631

-
)3,559(

-

إجمالي

)12,550(

3,879,672

8,064,070

4,661,523

)35,475(

26,868

251,485

40,013

995,438

7,346,500

18,465,256

)15,831(

5,195,661

)11,233(

4,076,799

662,171

1,087,740

53,663,105

29,607

)1,044,075(

)534(

القاهرة الكبرى

)12,550(

3,772,142

8,064,070

4,661,523

)35,475(

21,018

156,300

31,966

604,088

6,934,554

14,117,308

)13,935(

5,159,208

)11,233(

4,076,799

648,294

1,087,740

48,397,614

29,607

)893,278(

)534(

اإلسكندريـة
والدلتـا وسينـاء

-

91,887

-

-

-

5,199

86,025

8,047

338,713

401,042

4,124,265

)1,896(

10,254

-

-

12,562

-

4,928,860

-
)147,237(

-

30 يونيو 2020
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قروض وتسهيالت للعمالء :
قروض الفراد

قروض لمؤسسات

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة

30 يونيو 2020  -     الف جنيه مصرى

أنشطة أخرى

-

-

-

-

-

-

662,171

)15,169(

-

-

-

-

26,868

251,485

40,013

995,438

-
228,375

-

-

2,189,182

اإلجمالى

3,879,673

)12,550(

8,064,070

)35,475(

4,661,523

)11,233(

662,171

)1,044,075(

29,607

)534(

4,076,799

1,087,740

26,868

251,485

40,013

995,438

7,346,500

18,465,256

)15,831(

5,195,661

53,663,105

قطاع عالم 
خارجى

-

-

-

-

897,778

-

-

-

3,973

)163(

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

901,588

نقدية و ارصدة لدى البنك 
المركزى المصري

يخصم منه : مخصص 
الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

أذون خزانة وأوراق حكومية 
أخرى

يخصم منه : مخصص 
الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

ارصدة لدى البنوك

يخصم منه : مخصص 
الخسائر االئتمانية المتوقعة

  أصول أخرى )إيرادات 
مستحقة(

يخصم منه : مخصص 
الخسائر االئتمانية المتوقعة

قروض و تسهيات للبنوك

يخصم منه : مخصص 
الخسائر االئتمانية المتوقعة

 أدوات دين

 أدوات دين

بطاقات ائتمان

حسابات جارية مدينة

قروض عقارية

قروض شخصية

قروض مباشرة

حسابات جارية مدينة

يخصم : إيرادات تحت التسوية

قروض مشتركة

إجمالي

-

-

-

-

215,768

-

-

)989,288(

25,634

)370(

-

-

-

-

-

-

7,338,704

17,873,649

)15,831(

2,208,527

26,656,793

قطاع خاص 

3,879,673

)12,550(

8,064,070

)35,475(

3,547,977

)11,233(

-

)39,618(

-

-

4,076,799

1,087,740

-

-

-

-

7,796

363,231

-
2,987,134

23,915,544

قطاع حكومى

المؤشرات المالية التقرير السنوي  2019 - 2020

أ - قطاعات النشاط

ــذي  ــاط ال ــب النش ــة حس ــة، موزع ــة الدفتري ــك بالقيم ــان للبن ــر االئتم ــدود خط ــم ح ــل بأه ــي تحلي ــدول التال ــل الج يمث
ــك. ــاء البن ــه عم يزاول

المؤشرات المالية التقرير السنوي  2019 - 2020

ب - خطــر الســوق

يقــوم البنــك علــى إتبــاع منهــج يهــدف إلــى تحقيــق التــوازن مــا بيــن تعظيــم ربحيــة ودعم ســامة ونمــو المركــز المالي 
للبنــك فــي حــدود المســتوى المقبــول للمخاطر.ومــن ثــم يتــم تحديــد، ومتابعــة ،  وإدارة مختلــف أنواع مخاطر الســوق 
بهــدف حمايــة قيــم األصــول وتدفقــات الدخــل، بمــا يحمــي مصالــح مودعــي البنــك والمســاهمين ،  مــع العمــل علــى 
تعظيــم عائــدات المســاهمين فــي إطــار معاييــر البنــك المعتمــدة بكافــة السياســات المرتبطــة واتســاقًا مــع تعليمــات 

البنــك المركــزي المصــري وارشــاداته  بشــأن متطلبــات رأس المــال لمقابلــة المخاطــر وفقــًا لمقــررات بــازل.

ــم  ــى قي ــلبا عل ــر س ــد تؤث ــي ق ــوق الت ــل الس ــي عوام ــات ف ــن التقلب ــة ع ــر الناتج ــي المخاط ــوق ف ــر الس ــل مخاط وتتمث
ــاح  اســتثمارات البنــك المحتفــظ بهــا ســواء بغــرض المتاجــرة أو لغيــر أغــراض المتاجــرة ممــا ينعكــس بــدوره علــى األرب

ــك. ــي للبن ــز المال والمرك

ب /1- أساليب قياس خطر السوق 

وفيما يلي أهم وسائل القياس المستخدمة للسيطرة على خطر السوق  :

ــعار  ــي وأس ــرف األجنب ــعار الص ــد وأس ــعار العائ ــي أس ــات ف ــن التقلب ــة ع ــوق الناجم ــر الس ــإدارة مخاط ــك ب ــوم البن - يق
ــات  ــك، ومعام ــوارد البن ــات م ــة، توظيف ــتثمارات المالي ــال االس ــن خ ــي م ــكل أساس ــأ بش ــي تنش ــة ،  والت االوراق المالي
التغيــر فــي الظــروف االقتصاديــة والســوقية وإحتماليــة  ،  وذلــك مــن خــال متابعــة وتقييــم   الصــرف األجنبــي 
تأثيرهــا علــى مركــز البنــك المالــي وأرباحــه، وكــذا ســيناريوهات توقــع اتجاهــات األســعار والعوامــل المؤثــرة التــي تزيــد 

تعــرض البنــك لمخاطــر الســوق.

ــة  ــوق لمحفظ ــر الس ــة مخاط ــازم لمقابل ــال ال ــب رأس الم ــاب متطل ــد حس ــاري عن ــلوب المعي ــك االس ــق البن - ويطب
المتاجــرة مــن خــال البنــاء التراكمــي أي حســاب المتطلــب الرأســمالي لــكل نــوع مــن أنــواع مخاطــر الســوق علــي حــده 
 ثــم جمعهــا للوصــول إلــي المتطلــب الرأســمالي اإلجمالي وذلك وفقــا للضوابــط الصادرة مــن البنك المركــزي المصري.

ــة  ــال الرقاب ــن خ ــرة م ــراض المتاج ــر أغ ــة لغي ــد للمحفظ ــعار العائ ــر أس ــم مخاط ــة وتقيي ــك بمتابع ــوم البن ــا يق - كم
علــى حــدود فجــوات إعــادة التســعير ذات الحساســية للتغيــر فــي ســعر العائــد والمعتمــدة مــن قبــل لجنــة األصــول 
 Economic والتغيــر فــي القيمــة األقتصاديــة Earning at Risk والخصــوم وكــذا إحتســاب العائــد المعــرض للمخاطــر

Value فــي ضــوء ضوابــط البنــك المركــزي المصــري الصــادرة فــي هــذا الشــأن

  )Stress Testing( إختبارات الضغوط

تعطــي اختبــارات الضغــط مؤشــًرا عــن حجــم الخســارة المتوقعــة التــي قــد تنشــأ عــن ظــروف غيــر مواتيــة بشــكل حــاد 
ويتــم تصميــم اختبــارات الضغــط بمــا يــاءم نشــاط البنــك باســتخدام ســيناريوهات محــددة.

وتتضمــن اختبــارات الضغــط التــي تســتخدم فــي إدارة مخاطــر الســوق بالبنــك، اختبــار حساســية ســعر العائــد ، وتقــوم 
اإلدارة العليــا بمتابعــة  نتائــج اختبــارات الضغــوط مــن خــال لجنــة األصــول والخصــوم دوريــًا.
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ب /2- خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية

يتعــرض البنــك لخطــر التقلبــات فــي أســعار صــرف العمــات األجنبيــة علــى المركــز المالــى والتدفقــات النقديــة وقــد 
قــام مجلــس اإلدارة بوضــع حــدود للعمــات األجنبيــة وذلــك بالقيمــة اإلجماليــة لــكل مــن المراكــز فــي نهايــة اليــوم 
وكذلــك خــال اليــوم التــي يتــم مراقبتهــا لحظيــا ويلخــص الجــدول التالــي مــدى تعــرض البنــك لخطــر تقلبــات ســعر 
صــرف العمــات األجنبيــة فــي نهايــة الســنة الماليــة. ويتضمــن الجــدول التالــي القيمــة الدفتريــة لــألدوات الماليــة ُموزعة 

بالعمــات المكونــة لهــا.

المؤشرات المالية التقرير السنوي  2019 - 2020

األصول المالية
نقدية وأرصدة لدى البنوك 

المركزية المصري

أذون خزانة وأوراق
حكومية

أرصدة لدى البنوك

عمالت أخرى

5,579

-

68,630

دوالرأمريكي

1,172,496

2,838,905

886,175

جنيه
إسترليني

1,488

-

15,614

جنيـه مصري

2,680,420

4,886,753

3,531,543

اإلجـمـالـي

3,867,123

8,028,595

4,661,523

يـورو

7,141

302,937

159,561

 إجمالي االلتزامات
المالية

 صافى المركز المالي

أرصدة مستحقة للبنوك

  مشتقات مالية

التزامات مالية أخرى

ودائع للعماء

قروض أخرى

73,044

1,167

-

-

-

73,044

-

12,902,486

125,094

1,791,362

-

36,516

9,936,465

1,138,144

95,837

25

-

-

292

95,545

-

35,944,994

4,762,173

2,140,028

205

153,528

33,076,539

574,694

50,085,264

4,888,919

3,931,391

205

190,353

44,250,478

1,712,838

1,068,902

461

-

-

17

1,068,885

-

االلتزامات المالية

قروض وتسهيات للبنوك

استثمارات مالية بالتكلفة 
المستهلكة

إجمالي األصول
المالية

قروض وتسهيات للعماء

أصول مالية بالقيمة العادلة 
من خال الدخل الشامل

إستثمارات مالية فى شركات 
تابعة 

أصول مالية أخرى

-

-

74,211

2

-

-

-

29,073

-

13,027,581

6,678,179

1,342,576

-

80,176

-

-

95,862

78,761

-

-

-

-

1,087,740

40,707,166

23,905,853

3,224,561

809,144

581,154

29,073

1,087,740

54,974,182

31,261,314

4,567,500

809,144

662,171

-

-

1,069,363

598,520

364

-

840

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

تركز خطر العملة على االدوات المالية
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ب /3- خطر سعر العائد

ــة  ــات النقدي ــر التدفق ــو خط ــوق وه ــي الس ــائدة ف ــد الس ــعار العائ ــتويات أس ــي مس ــات ف ــار التقلب ــك ألث ــرض البن يتع
ــد  ــعر عائ ــي س ــرات ف ــبب التغي ــة بس ــتقبلية ألداة مالي ــة المس ــات النقدي ــذب التدفق ــي تذب ــل ف ــد المتمث ــعر العائ لس
األداة، وخطــر القيمــة العادلــة لســعر العائــد وهــو خطــر تقلبــات قيمــة األداء الماليــة نتيجــة للتغيــر فــي أســعار العائــد 
فــي الســوق، وقــد يزيــد هامــش العائــد نتيجــة لتلــك التغيــرات ولكــن قــد تنخفــض األربــاح فــي حالــة حــدوث تحــركات 
غيــر متوقعــة، ويقــوم مجلــس إدارة البنــك بوضــع حــدود لمســتوى االختــاف فــي إعــادة تســعير العائــد الــذي يمكــن 

أن يحتفــظ بــه البنــك، ويتــم مراقبــة ذلــك يوميــا بواســطة إدارة األمــوال بالبنــك. 

ــألدوات  ــة ل ــة الدفتري ــن القيم ــذي يتضم ــد ال ــعر العائ ــات س ــر تقلب ــك لخط ــرض البن ــدى تع ــي م ــدول التال ــص الج ويلخ
المالية موزعة على أساس سعر تواريخ إعادة التسعير أو تواريخ اإلستحقاق ايهما أقرب. 
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األصول المالية
نقدية وأرصدة لدى البنك 

المركزى المصري

أذون الخزانة وأوراق حكومية 
أخرى

سندات و أوراق مالية أخرى

قروض وتسهيات للعماء و 
البنوك

أرصدة لدى البنوك

إجمالي األصول
المالية

أصول مالية أخري

اإلجـمـالـي

3,727,534

8,358,233

6,792,899

32,459,405

4,783,362

56,150,775

29,341

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

1,149,085

1,971,344

124,186

6,299,792

520,181

10,066,145

1,555

أكثر من شهر 
حتي ثالثة 

شهور

أكثر من شهر 
حتي 3 شهور

30,000

5,528,664

792,800

1,691,628

-

8,052,480

9,387

-

-

3,498,482

856,553

-

4,355,034

-

2,537,292

858,225

128,961

22,968,024

4,135,771

30,630,432

2,159

حتي شهر 
واحد

11,157

-

2,248,470

643,408

127,410

عقود مشتقات أسعار العائد  
4,366,310أغراض المتاجرة --- --

3,046,684

االلتزامات المالية

 إجمالي االلتزامات
المالية

أرصدة مستحقة للبنوك

قروض أخرى

ودائع للعماء

التزامات مالية أخرى

إجمالى األصول ذات 
الحساسية ألسعار العائد 

وعقود مشتقات أسعار 
العائد لغير أغراض 

المناجرة

52,760,295

3,958,190

1,726,025

45,896,583

1,179,497

56,191,121

7,234,078

650

474,650

6,758,778

-

10,082,283

9,941,875

702

712,539

9,228,634

-

8,060,549

9,795,464

2,065

141,204

9,652,195

-

4,355,034

23,231,912

3,934,582

332,907

17,852,932

1,111,491

30,646,570

2,556,966

20,191

64,724

2,404,044

68,007

عقود مشتقات أسعار العائد 
40,346لغير أغراض المتاجرة 16,1388,069- 16,138-

إجمالى االلتزامات غير 
6,978,207الحساسة ألسعار العائد  --- --

فجوة إعادة التسعير

عقود مشتقات أسعار العائد 
لغير أغراض المتاجرة

اجمالى االلتزامات ذات 
الحساسية ألسعار العائد 

وعقود مشتقات أسعار 
العائد  لغير أغراض 

المناجرة

3,253,512

177,314

52,937,609

2,832,025

16,180

7,250,258

)1,890,152(

8,826

9,950,701

)5,440,430(

-

9,795,464

7,330,357

84,302

23,316,214

421,712

68,007

2,624,973

3,046,684

16,239

أكثر من ثالثة 
اشهر حتي 

سنة

أكثر من سنة 
حتي ثالثة 

سنوات

أكثر من ثالثة 
سنوات

المؤشرات المالية التقرير السنوي  2019 - 2020
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ج - خطر السيولة

خطــر الســيولة هــو خطــر تعــرض البنــك لصعوبــات فــي الوفــاء بتعهداتــه المرتبطــة بالتزاماتــه الماليــة عند اإلســتحقاق 
واســتبدال المبالــغ التــي يتــم ســحبها  ويمكــن  أن ينتــج عــن ذلــك اإلخفــاق فــي الوفــاء بااللتزامــات الخاصــة بالســداد 

للمودعيــن والوفــاء بارتباطــات اإلقــراض.

إدارة مخاطر السيولة          

تتضمن عمليات الرقابة لخطر السيولة المطبقة بمعرفة إدارة األصول والخصوم  بالبنك ما يلي:

- يتــم إدارة التمويــل اليومــي عــن طريــق مراقبــة النفقــات النقديــة المســتقبلية للتأكــد مــن إمكانيــة الوفــاء بكافــة 
المتطلبــات ويتضمــن ذلــك إحــال األمــوال عنــد  اســتحقاقها أو عنــد إقراضهــا للعمــاء، ويتواجــد البنــك فــي أســواق 

المــال العالميــة لتأكيــد تحقيــق ذلــك الهــدف.

- مراقبة نسب السيولة بالمقارنة بالمتطلبات الداخلية للبنك ومتطلبات البنك المركزي المصرى.

- إدارة التركز وبيان استحقاقات القروض.

ــى  ــي، وه ــهر التال ــبوع والش ــوم واألس ــة للي ــات النقدي ــع التدفق ــاس وتوق ــم قي ــر يت ــداد التقاري ــة وإع ــراض الرقاب - ألغ
الفتــرات الرئيســية إلدارة الســيولة وتتمثــل نقطــة  البدايــة لتلــك التوقعــات فــي تحليــل اإلســتحقاقات التعاقديــة 

ــة. ــول المالي ــة لألص ــات المتوقع ــخ التحصي ــة وتواري ــات المالي لالتزام

- وتقــوم إدارة األصــول والخصــوم أيضــًا بمراقبــة عــدم التطابــق بيــن األصــول متوســطة األجــل، ومســتوى ونــوع الجــزء 
ــات  ــر االلتزام ــة وأث ــة المدين ــابات الجاري ــهيات الحس ــتخدام تس ــدى اس ــروض وم ــات الق ــن ارتباط ــتخدم م ــر المس غي

ــات الضمــان واالعتمــادات المســتندية. العرضيــة مثــل خطاب

منهج التمويل

يتــم مراجعــة مصــادر الســيولة عــن طريــق فريــق منفصــل بــإدارة األصــول والخصــوم  بالبنــك بهــدف توفيــر تنوع واســع 
فــي العمــات والمناطــق الجغرافيــة  والمصــادر والمنتجــات واآلجال.

ــة،  ــن النقدي ــروض كل م ــة بالق ــات المتعلق ــة االرتباط ــات ولتغطي ــع االلتزام ــة جمي ــة لمقابل ــول المتاح ــن األص تتضم
واألرصــدة لــدى البنــوك المركزيــة، واألرصــدة لــدى البنــوك، وأذون الخزانــة وأوراق حكوميــة أخــرى، والقروض والتســهيات 

للبنــوك والعمــاء. 

ويتم مد أجل نسبة من  القروض للعماء التي تستحق السداد خال سنة وذلك خال النشاط العادي للبنك. 

باإلضافــة إلــي ذلــك ، هنــاك رهــن لبعــض أدوات الديــن  وأذون الخزانــة واألوراق الحكوميــة األخــرى لضمــان االلتزامــات. 
وللبنــك القــدرة علــى مقابلــة صافــي التدفقــات النقديــة غيــر المتوقعــة عــن طريــق بيــع أوراق ماليــة وإيجــاد مصــادر 

تمويــل أخــرى
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األصول المالية 

االلتزامات المالية 

استثمارات مالية:

4,661,523

3,931,391

1,087,740

31,261,314

44,250,478

29,073

1,712,838

الف جنيه مصرى

القيمة الدفترية

4,661,523

3,931,391

1,122,025

31,261,314

44,250,478

29,073

1,712,838

الف جنيه مصرى

القيمة العادلة

أرصدة لدى البنوك

أرصدة مستحقة للبنوك

بالتكلفة المستهلكة

قروض وتسهيات للعماء

ودائع العماء

قروض وتسهيات للبنوك

قروض أخرى

30 يونيو 2020

د- القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية        
 

ــي  ــا ف ــم عرضه ــم يت ــي ل ــة الت ــات المالي ــول وااللتزام ــة لألص ــة العادل ــة والقيم ــة الحالي ــي القيم ــدول التال ــص الج يلخ
ــة :- ــة العادل ــك بالقيم ــة البن ميزاني

 

-  أرصدة لدى البنوك 
 

تمثــل القيمــة العادلــة لإليداعــات والودائــع لليلــة واحــدة ذات العائــد المتغيــر القيمــة الحاليــة لهــا ويتــم تقديــر القيمــة 
ــة المخصومــة باســتخدام ســعر  ــاء علــي  التدفقــات النقدي ــر  بن ــد متغي ــة المتوقعــة للودائــع التــي تحمــل عائ العادل

العائــد الســائد فــي األســواق الماليــة للديــون ذات خطــر ائتمانــي وتاريــخ اســتحقاق مشــابه.

- قروض وتسهيالت للبنوك

تتمثل القروض والتسهيات للبنوك في قروض غير الودائع لدي البنوك.

وتمثل القيمة العادلة المتوقعة للقروض والتسهيات القيمة المخصومة للتدفقات المتوقع تحصيلها. 

ويتم خصم التدفقات النقدية باستخدام  معدل العائد الحالي في السوق لتحديد القيمة العادلة.

- قروض وتسهيالت للعمالء
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- استثمارات في أوراق مالية

ــى  ــا حت ــظ به ــد المحتف ــل عائ ــي تحم ــول الت ــط األص ــن فق ــابق تتضم ــدول الس ــي الج ــة ف ــي أوراق مالي ــتثمارات ف االس
تاريــخ االســتحقاق؛ حيــث يتــم تقييــم األصــول المتاحــة للبيــع بالقيمــة العادلــة فيمــا عــدا أدوات حقــوق الملكيــة التــي 

لــم يتمكــن البنــك مــن تقديــر قيمتهــا العادلــة بدرجــة موثــوق بهــا .

ــوق أو  ــعار الس ــي أس ــاء عل ــتحقاق بن ــخ االس ــى تاري ــا حت ــظ به ــة المحتف ــول المالي ــة لألص ــة العادل ــد القيم ــم تحدي ويت
ــرة .  ــن السماس ــا م ــول عليه ــم الحص ــي ت ــعار الت األس

وإذا لــم تتوفــر هــذه البيانــات، يتــم تقديــر القيمــة العادلــة باســتخدام أســعار األســواق الماليــة لــألوراق الماليــة المتداولة 
ذات خصائــص ائتمــان  وتاريــخ اســتحقاق ومعدالت مشــابهة.

- المستحق لبنوك أخرى وللعمالء
 

تمثــل القيمــة العادلــة المقــدرة للودائــع ذات تاريــخ اســتحقاق غيــر محــدد، التــي تتضمــن ودائــع ال تحمــل عائــد، المبلــغ 
الــذي ســيتم دفعــه عنــد الطلــب. 

ويتــم تحديــد القيمــة العادلــة للودائــع التــي تحمــل عائــد ثابــت والقــروض األخــرى غيــر المتداولــة فــي ســوق نشــطة بناء 
علــي التدفقــات النقديــة المخصومــة باســتخدام ســعر العائــد  علــي الديــون الجديــدة ذات تاريخ اســتحقاق مشــابه .

هـ -  إدارة رأس المال

تتمثــل أهــداف البنــك عنــد إدارة رأس المــال، الــذي يشــمل عناصــر أخــرى باإلضافــة إلــى حقــوق الملكيــة الظاهــرة بالمركز 
المالــي، فيمــا يلي: -

- االلتزام بالمتطلبات القانونية لرأس المال في جمهورية مصر العربية.

- حمايــة قــدرة البنــك علــى االســتمرارية وتمكينــه مــن االســتمرار فــي توليــد عائــد للمســاهمين واألطــراف األخــرى التــي 
تتعامــل مــع البنــك.

- الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو في النشاط. 

يتــم مراجعــة كفايــة رأس المــال واســتخدامات رأس المــال وفقــا لمتطلبــات الجهــة الرقابيــة ) البنــك المركــزي المصرى 
فــي جمهوريــة مصــر العربيــة ( يوميــا بواســطة إدارة البنــك، مــن خــال نمــاذج تعتمــد علــى إرشــادات لجنــة بــازل للرقابــة 

المصرفيــة ويتــم تقديــم البيانــات المطلوبــة وإيداعهــا لــدى البنــك المركــزي المصــرى علــى أســاس ربــع ســنوي.

ويطلب البنك المركزي المصرى أن يقوم البنك بما يلي:

- االحتفاظ بمبلغ 500 مليون جنيه مصري حدا أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع.

- االحتفــاظ بنســبة بيــن عناصــر رأس المــال وبيــن عناصــر األصــول وااللتزامــات العرضيــة المرجحــة بــأوزان المخاطــر تعادل 
أو تزيــد عــن %12.5.

ويتكون بسط معيار كفاية رأس المال من الشريحتين التاليتين:

الشريحة األولى:

ــة (  ــهم الخزين ــة ألس ــة الدفتري ــم القيم ــد خص ــوع ) بع ــال المدف ــن رأس الم ــون م ــي ويتك ــال األساس ــى رأس الم  وه
واألربــاح المحتجــزة واالحتياطيــات الناتجــة عــن توزيــع األربــاح فيمــا عــدا احتياطــي المخاطــر البنكيــة العــام، ويخصــم 

ــر الملموســة واألصــول الضريبيــة المؤجلــة. منــه أيــة شــهرة ســبق االعتــراف بهــا وأيــة خســائر مرحلــة واألصــول غي
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الشريحة الثانية : 

وهــى رأس المــال المســاند، ويتكــون ممــا يعــادل مخصــص المخاطــر العــام وفقــا ألســس الجــدارة االئتمانيــة الصــادرة 
عــن البنــك المركــزي المصــرى بمــا ال يزيــد عــن 1.25% من إجمالــي األصــول وااللتزامــات العرضية المرجحــة بــأوزان المخاطر، 
والقــروض / الودائــع المســاندة التــي تزيــد آجالهــا عــن خمــس ســنوات )مــع إســتهاك 20% مــن قيمتهــا فــي كل ســنة 

مــن الســنوات الخمــس األخيــرة مــن أجلهــا ( و45% مــن الزيــادة بيــن القيمــة العادلــة والقيمــة الدفتريــة لــكل مــن 
االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق وفى شركات تابعة وشقيقة.

وعنــد حســاب إجمالــي بســط معيــار كفايــة رأس المــال، يراعــى أال يزيــد رأس المــال المســاند عــن رأس المــال األساســي 
وأال تزيــد القــروض ) الودائــع ( المســاند عــن نصــف  رأس المــال األساســي. 

ويتــم ترجيــح األصــول بــأوزان مخاطــر تتــراوح مــن صفــر إلــى 100 % مبوبــة بحســب طبيعــة الطــرف المديــن بــكل أصــل بمــا 
يعكــس مخاطــر االئتمــان المرتبطــة بــه، ومــع اخــذ الضمانــات النقديــة فــي االعتبــار، ويتــم اســتخدام ذات المعالجــة 

للمبالــغ خــارج الميزانيــة بعــد إجــراء التعديــات لتعكــس الطبيعــة العرضيــة والخســائر المحتملــة لتلــك المبالــغ.

ويلخص الجدول التالي مكونات رأس المال األساسى و المساند ونسب معيار كفاية رأس المال 30 يونيو 2020.



156157

المؤشرات المالية التقرير السنوي  2019 - 2020

اجمالى الشريحة االولى   

اجمالي الشريحة الثانية

إجمالي

معيار كفاية رأس المال متضمنة الدعامة التحوطية -مع االخذ في 
االعتبار تاثير اكبر 50 عميل)%(

الشريحة األولى )رأس المال األساسي(

الشريحة الثانية )رأس المال المساند(

االصول وااللتزامات العرضية مرجحة باوزان مخاطر :

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

5,779,682

447,452

42,713,989

%14.59

6,229,982

705,845
2,728,000

-
10,098

-

39,248,242

1,334,844

-

445,551

-

3,135,250
330,497

861,667
257,404

)8,197(

)108,114(

36

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

5,099,240

442,735

37,358,557

%14.83

5,541,975

449,890
2,728,000

9,117
10,098

591,494

33,780,062

923,671
271,230

422,251
11,599

2,580,853
406,148

840,591
-

)10,331(

)114,201(

59

رأس المال

االحتياطيات

رأس المـــــال المصدر والمدفوع

45% من احتياطي فروق ترجمة العمات األجنبية الموجبة

45% من قيمة االحتياطي الخاص

قيمة التجاوز الكبر 50 عميل عن الحدود المقررة
مرجحة بأوزان المخاطر

إجمالي مخاطر االئتمان

االرباح المحتجزة
IFRS9 احتياطي مخاطر معيار

مخصص خسائر االضمحال للقروض و التسهيات و األلتزامات العرضية المنتظمة 

45% من احتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات المالية المتاحة للبيع

إجمالي مخاطر التشغيل

إجمالي مخاطر السوق

األرباح المرحلية - ربع سنوية

اجمالى رصيد بنود الدخل الشامل االخر المتراكم بعد التعديات الرقابية

إجمالي االستبعادات من الشريحة الثانية

إجمالي االستبعادات من الشريحة األولى

حقوق األقلية

معيار كفاية راس المال وفقا لمقررات بازل 2

ــي 24  ــادرة ف ــرى الص ــزى المص ــك المرك ــات البن ــا لتعليم ــك ووفق ــة للبن ــة المجمع ــم المالي ــدة القوائ ــى أرص ــاءا عل  بن
ديســمبر 2012. 

تــم بــدء تطبيــق قــرار البنــك المركــزى المصــرى بخصــوص األخــذ فــي اإلعتبــار تأثيــر أكبــر 50 عميــل علــى معيــار كفايــة 
رأس المــال بــدءًا مــن ينايــر 2017.
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و -  الرافعة المالية 

ــار كفايــة راس المــال المرتبــط بالمخاطــر بمقيــاس مكمــل  إن قيــاس نســبة الرافعــة الماليــة يدعــم مــن قيــاس معي
بســيط ومباشــر ال يتــم حســابه وفقــًا ألوزان المخاطــر ، وتعــزى فعاليتهــا إلــى قدرتهــا علــى الحــد مــن الضغــوط علــى 
الجهــاز المصرفــي ، وتشــير نســبة الرافعــة الماليــة الــى قيــاس مــدى كفايــة الشــريحة األولــى مــن القاعــدة الرأســمالية 
ــي  ــدول التال ــص الج ــن 3%، ويلخ ــل ع ــب أال تق ــي يج ــر والت ــأوزان مخاط ــة ب ــر مرجح ــك غي ــول البن ــى أص ــة بإجمال مقارن

مكونــات نســبة الرافعــة الماليــة فــى 30 يونيــو 2020.

4 - التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 

يقــوم البنــك باســتخدام تقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى مبالــغ األصــول وااللتزامــات التي يتــم اإلفصاح عنها خال الســنة 
الماليــة التاليــة ويتــم تقييــم التقديــرات واالفتراضــات باســتمرار علــى أســاس الخبــرة التاريخيــة وغيرهــا مــن العوامــل بمــا 

فــي ذلــك التوقعــات لألحــداث المســتقبلية التــي يعتقــد أنهــا معقولــة فــي ظــل الظــروف والمعلومــات المتاحة.

)أ( القيمة العادلة للمشتقات

يتــم تحديــد القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة غيــر المقيــدة فــي أســواق نشــطة باســتخدام أســاليب تقييــم وعندمــا 
يتــم اســتخدام هــذه األســاليب لتحديــد القيــم العادلــة، يتــم اختبارهــا ومراجعتهــا دوريــا باســتخدام أفــراد مؤهليــن 

ومســتقلين عــن الجهــة التــي قامــت بإعدادهــا

)ب( ضرائب الدخل

خضــع البنــك لضرائــب الدخــل ويتــم محاســبته مــن خــال المركــز الضريبــي لكبــار المموليــن ممــا يســتدعي اســتخدام 
تقديــرات هامــة لتحديــد المخصــص اإلجمالــي للضريبــة علــى الدخــل. وهنــاك عــدد مــن العمليــات والحســابات التــي 
يصعــب تحديــد الضريبــة النهائيــة عنهــا بشــكل مؤكــد. ويقــوم البنــك بإثبــات  االلتزامــات عــن النتائــج المتوقعــة عــن 
الفحــص الضريبــي وفقــًا لتقديــرات مــدي احتمــال نشــأة ضرائــب إضافيــة وعندمــا يكــون هنــاك اختــاف بيــن النتيجــة 

ــص  ــل ومخص ــة الدخ ــى ضريب ــر عل ــوف تؤث ــات س ــذه االختاف ــإن ه ــجيلها، ف ــابق تس ــغ الس ــب والمبال ــة للضرائ النهائي
ــا. ــاف فيه ــد االخت ــم تحدي ــي يت ــرة الت ــي الفت ــة ف ــة المؤجل الضريب

اجمالي الشريحة األولى

إجمالي التعرضات داخل وخارج الميزانية

نسبة الرافعة المالية )%(

الشريحة االولي )راس المال االساسي(

التعرضات داخل وخارج الميزانية :

رأس المـــــال المصدر والمدفوع

اجمالى رصيد بنود الدخل الشامل االخر المتراكم بعد التعديات الرقابية

االحتياطيات

إجمالي التعرضات خارج الميزانية

إجمالي التعرضات داخل الميزانية وعمليات المشتقات المالية وتمويل األوراق المالية

IFRS9 احتياطي مخاطر معيار

االرباح المحتجزة

حقوق األقلية

األرباح المرحلية - ربع سنوبة

إجمالي االستبعادات من رأس المال األساسي

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

 5,779,682

 62,570,480

%9.24

 2,728,000

 257,404
 705,845

 5,447,544
 57,122,936

 1,334,844

-

 36
 861,667

)108,114(

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

 5,099,240

 56,121,973

%9.09

 2,728,000

-
 449,890

 4,770,092
 51,351,880

 923,671
 271,230

 59
 840,591

)114,201(
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)ج( تحليل القطاعات الجغرافي

األصول و االلتزامات وفقا للقطاعات الجغرافية

اإليرادات و المصروفات وفقا للقطاعات الجغرافية

أصول  القطاعات الجغرافية

أجمالى األصول

 إيرادات القطاعات الجغرافية

مصروفات القطاعات الجغرافية

 ربح السنة قبل الضرائب

ضرائب الدخل

صافي ربح السنة

30 يونيو 2020

 إيرادات القطاعات الجغرافية

مصروفات القطاعات الجغرافية

 ربح السنة قبل الضرائب

ضرائب الدخل

صافي ربح السنة

30 يونيو 2019

إلتزامات بالقطاعات الجغرافية

 إجمالي اإللتزامات

30 يونيو 2020

أصول  القطاعات الجغرافية

أجمالى األصول

إلتزامات بالقطاعات الجغرافية

 إجمالي اإللتزامات

30 يونيو 2019

 1,530,991

)809,537(

 721,454

)193,232(

 528,222

الف جنيه مصرى

 1,149,251

)950,292(

 198,959

)41,840(

 157,118

الف جنيه مصرى

 1,080,759

 1,080,759

 10,893,632

 10,893,632

الف جنيه مصرى

 6,251,860

 6,251,860

 6,251,860

 6,251,860

الف جنيه مصرى

 143,667

)91,865(

 51,802

)13,874(

 37,928

الف جنيه مصرى

 75,382

)79,747(

)4,365(

-

)4,365(

الف جنيه مصرى

 107,826

 107,826

 838,440

 838,440

الف جنيه مصرى

 256,339

 256,339

 256,339

256,339

الف جنيه مصرى

الف جنيه مصرى

 6,065,603

)4,681,066(

 1,384,537

)370,830(

 1,013,707

االجمالى

الف جنيه مصرى

 6,128,787

)4,798,037(

 1,330,750

)279,854(

 1,050,896

الف جنيه مصرى

 56,748,428

 56,748,428

 56,748,428

 56,748,428

الف جنيه مصرى

 50,673,204

 50,673,204

 50,673,204

 50,673,204

 4,390,945

)3,779,664(

 611,281

)163,724(

 447,557

الف جنيه مصرى

 4,904,154

)3,767,998(

 1,136,156

)238,014(

 898,142

الف جنيه مصرى

 55,559,842

 55,559,842

 45,016,356

 45,016,356

الف جنيه مصرى

 44,165,005

 44,165,005

 44,165,005

 44,165,005

الف جنيه مصرى

القاهرة
الكبرى

اإلسكندريـة
والدلتـا وسينـاء

الوجـه
القبلـي

االجمالى
القاهرة
الكبرى

اإلسكندريـة
والدلتـا وسينـاء

الوجـه
القبلـي

االجمالى
القاهرة
الكبرى

اإلسكندريـة
والدلتـا وسينـاء

الوجـه
القبلـي

االجمالى
القاهرة
الكبرى

اإلسكندريـة
والدلتـا وسينـاء

الوجـه
القبلـي
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5 - صافى الدخل من العائد

6 - صافى الدخل من االتعاب والعموالت

مصروفات االتعاب والعموالت :

ايرادات االتعاب والعموالت :
- األتعاب والعموالت المرتبطة باالئتمان

- أتعاب أعمال األمانة والحفظ

- أتعاب أخرى

الصافى

اإلجمالي

- أتعاب أخرى مدفوعة

اإلجمالي

اإلجمالي

قروض وتسهيات للعماء:

- أذون الخزانة

- سندات الخزانة

- سندات الشركات

- ودائع وحسابات جارية

اإلجمالي

- للبنوك

- للعماء

- قروض أخرى

- عمليات بيع أذون خزانة مع االلتزام بإعادة الشراء

الصافى

 69,148
 470

 8,107

 69,700

 77,725

)8,025(

)8,025(

الثالثة أشهر 
المنتهية فى 
30 يونيو 2020

الف جنيه
مصرى

الثالثة أشهر 
المنتهية فى 
30 يونيو 2020

الف جنيه
مصرى

 1,130,517

 740,847

 194,193

 171,427

-

 24,050

)708,491(

)54,226(

)641,023(

)11,039(

)2,203(

 422,026

 316,458

 1,849

 30,359

 313,303

 348,666

)35,363(

)35,363(

 5,456,090

 3,213,913

 884,278

 572,181

-

 785,718

)3,651,243(

)326,311(

)3,268,037(

)47,728(

)9,167(

 1,804,847

 77,988
 235

 8,221

 80,021

 86,444

)6,423(

)6,423(

 1,432,278

 862,677

 270,927

 113,805
 13

 184,856

)986,894(

)103,426(

)866,196(

)10,607(

)6,665(

 445,384

 319,507
 711

 23,030

 309,438

 343,248

)33,810(

)33,810(

 5,441,776

 3,152,841

 1,081,088

 449,832
 247

 757,768

)3,734,326(

)399,606(

)3,262,284(

)65,300(

)7,136(

 1,707,450

تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة من :
ودائع وحسابات جارية:

عائد القروض وااليرادات المشابهة من :

السنة المالية 
المنتهية فى
 30 يونيو 2020

الف جنيه
مصرى

السنة المالية 
المنتهية فى
 30 يونيو 2020

الف جنيه
مصرى

الثالثة أشهر 
المنتهية فى 
30 يونيو 2019

الف جنيه
مصرى

الثالثة أشهر 
المنتهية فى 
30 يونيو 2019

الف جنيه
مصرى

السنة المالية 
المنتهية فى 
30 يونيو 2019

الف جنيه
مصرى

السنة المالية 
المنتهية فى 
30 يونيو 2019

الف جنيه
مصرى
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8 - صافي دخل المتاجرة

7 - توزيعات أرباح

استثمارات مالية من خال الدخل الشامل االخر

أرباح )خسائر( تقييم عقود صرف أجلة

فروق تقييم استثمارات مالية بغرض المتاجرة

أرباح بيع استثمارات مالية بغرض المتاجرة

 أرباح )خسائر( تقييم عقود مبادلة عمات

صافي دخل المتاجرة

استثمارات مالية من خال الدخل الشامل االخر

32,791 
-

64 

615 

67 

33,537 

 3,059

86,368 

)15,399(

)582(
4,858 

)268(

74,978 

22,196 

28,653 
- 

-
5,001 

155

33,809 

 1,554

119,684 
-

 28,574 - 26,669-شركات تابعة 

)2,664(

16,443 

)336(

133,127 

 39,826 1,554 3,059اجمالى

11,252 

الثالثة أشهر 
المنتهية فى 
30 يونيو 2020

الف جنيه
مصرى

السنة المالية 
المنتهية فى
 30 يونيو 2020

الف جنيه
مصرى

الثالثة أشهر 
المنتهية فى 
30 يونيو 2019

الف جنيه
مصرى

السنة المالية 
المنتهية فى 
30 يونيو 2019

الف جنيه
مصرى

الثالثة أشهر 
المنتهية فى 
30 يونيو 2020

الف جنيه
مصرى

السنة المالية 
المنتهية فى
 30 يونيو 2020

الف جنيه
مصرى

الثالثة أشهر 
المنتهية فى 
30 يونيو 2019

الف جنيه
مصرى

السنة المالية 
المنتهية فى 
30 يونيو 2019

الف جنيه
مصرى

48,865 
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9 - مصروفات ادارية

 المتوســط الشــهرى إلجمالــى المرتبــات والمكافــات التــى تقاضاهــا اكبــر عشــرون موظــف بالبنــك عــن الســنة المالية من 
1 يوليــو 2019 حتــى 30 يونيــو 2020 يبلــغ 3,167 ألــف جنيــه مصــري 

10 - إيرادات ) مصروفات ( تشغيل أخرى

االجمالى

إيرادات خدمات قانونية

)عبء( رد مخصصات اخرى

ــاح تقييــم أرصــدة األصــول وااللتزامــات بالعمــات األجنبيــة  أرب
ــرة  ــرض المتاج ــي بغ ــك الت ــاف تل ــة  بخ ــة النقدي ذات الطبيع
ــاح  ــال األرب ــن خ ــة م ــة العادل ــأتها بالقيم ــد نش ــة عن أو المبوب

ــائر والخس

)عبء( رد مخصص إلتزامات مزايا التقاعد

أرباح )خسائر(  رأسمالية

إيرادات متنوعة

مصروفات متنوعة

إيرادات تلكس وسويفت وبريد ومطبوعات وتصوير

39,456 

14 

11,978 

)379(

-

)0(

13,429 
)155(

14,569 

217,887 

95 

)55,078(

23,654 

-

166,358 

25,752 

)1,605(

58,711 

9,767 

20 

18,297 

)7,823(

)13,010(
-

1,413 
130 

10,739 

42,699 

73 

20,696 

)23,882(

)15,549(
119 

12,246 

)2,338(

51,334 

تكاليف الموظفين

تكاليف التقاعد

مصاريف إدارية أخرى

االجمالى

أجور ومرتبات

تأمينات اجتماعية

نظم االشتراكات المحددة

نظم المزايا المحددة

مصروفات العمليات

مصروفات االتصاالت

مصروفات االعمال

مصروفات االدوات الكتابية والمطبوعات

مصروفات الخدمات

مصروف اهاك االصول

)211,380(

)88,700(

)4,268(

)6,072(

)8,045(

)11,756(

)5,725(

)12,879(

)1,495(

)49,260(

)23,180(

)779,903(

)322,987(

)15,152(

)22,604(

)37,507(

)94,638(

)18,692(

)48,992(

)6,649(

)132,898(

)79,784(

)265,048(

)124,118(

)5,194(

)7,546(

)10,623(

)47,759(
)533(

)12,128(

2,438 

)30,643(

)28,942(

)1,024,061(

)446,260(

)19,721(

)27,731(

)48,724(

)147,903(

)17,565(

)67,991(

)5,647(

)138,170(

)104,349(

الثالثة أشهر 
المنتهية فى 
30 يونيو 2020

الف جنيه
مصرى

السنة المالية 
المنتهية فى
 30 يونيو 2020

الف جنيه
مصرى

الثالثة أشهر 
المنتهية فى 
30 يونيو 2019

الف جنيه
مصرى

السنة المالية 
المنتهية فى 
30 يونيو 2019

الف جنيه
مصرى

الثالثة أشهر 
المنتهية فى 
30 يونيو 2020

الف جنيه
مصرى

السنة المالية 
المنتهية فى
 30 يونيو 2020

الف جنيه
مصرى

الثالثة أشهر 
المنتهية فى 
30 يونيو 2019

الف جنيه
مصرى

السنة المالية 
المنتهية فى 
30 يونيو 2019

الف جنيه
مصرى
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االجمالى  

الخسائر االئتمانية المتوقعة لقروض و تسهيات العماء

الخسائر االئتمانية المتوقعة الذون الخزانة الحكومية

الخسائر االئتمانية المتوقعة  لسندات الخزانة الحكومية

الخسائر االئتمانية المتوقعة  لقروض و تسهيات البنوك

الخسائر االئتمانية المتوقعة ألرصدة  لدى البنوك

الخسائر االئتمانية المتوقعة لألرصدة المدينة األخرى

االجمالى  

ضرائب الدخل

الضريبة المؤجلة

االجمالى  

صافي أرباح السنة

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

حصة العاملين فى األرباح

حصة المساهمين في صافي أرباح الفترة )القابلة للتوزيع(

المتوسط المرجح لعدد األسهم

)115,891(

)115,891(
-

-

-

-

-

)73,793(

)69,176(

)4,617(

0.68 

210,304 

4,206 

21,030 

185,067 

272,800 

)193,315(

)193,315(
-

-

-

-

-

)279,855(

)275,238(

)4,617(

3.42 

1,050,896 

17,847 

99,152 

933,897 

272,800 

)27,989(

)22,748(
0 

)4,057(
)644(

)558(

18 

)85,593(

)83,663(

)1,930(

0.50 

158,226 

3,386 

18,987 

135,853 

272,800 

71,372 

74,936 

7,138 

)9,649(
)491(

)558(

)4(

)370,830(

)360,739(

)10,091(

3.22 

1,013,707 

19,600 

115,000 

879,107 

272,800 

11 - عبء اإلضمحالل عن خسائر االئتمان

12 - مصروفات ضرائب الدخل

13 - نصيب السهم في صافي أرباح الفترة

الثالثة أشهر 
المنتهية فى 
30 يونيو 2020

الف جنيه
مصرى

السنة المالية 
المنتهية فى
 30 يونيو 2020

الف جنيه
مصرى

الثالثة أشهر 
المنتهية فى 
30 يونيو 2019

الف جنيه
مصرى

السنة المالية 
المنتهية فى 
30 يونيو 2019

الف جنيه
مصرى

الثالثة أشهر 
المنتهية فى 
30 يونيو 2020

الف جنيه
مصرى

السنة المالية 
المنتهية فى
 30 يونيو 2020

الف جنيه
مصرى

الثالثة أشهر 
المنتهية فى 
30 يونيو 2019

الف جنيه
مصرى

السنة المالية 
المنتهية فى 
30 يونيو 2019

الف جنيه
مصرى

الثالثة أشهر 
المنتهية فى 
30 يونيو 2020

الف جنيه
مصرى

السنة المالية 
المنتهية فى
 30 يونيو 2020

الف جنيه
مصرى

الثالثة أشهر 
المنتهية فى 
30 يونيو 2019

الف جنيه
مصرى

السنة المالية 
المنتهية فى 
30 يونيو 2019

الف جنيه
مصرى
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15 - أرصدة لدى البنوك

14 - نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي المصري

 تتضمــن األرصــدة لــدى البنــك المركــزى المصــري الوديعــة الدوالريــة فــي إطــار نســبة اإلحتياطــى اإللزامــى لــدى البنــك 
الـــــــمركزى المصــري )10%( ، والتــي يتــم تسويتهــــــا فــي تــــاريخ اإلستحقــــــــــاق )20 أغســطس 2020(

االجمالى  

االجمالى  

 نقدية

أرصدة لدى البنك المركزي المصري في إطار نسبة االحتياطي

أرصده ذات عائد

أرصده بدون عائد

يخصم منه : مخصص خسائر اضمحال:

االجمالى  

حسابات جارية

ودائع

أرصدة متداولة
االجمالى 

أرصدة بدون عائد

أرصدة ذات عائد متغير

االجمالى  

البنك المركزى المصري بخاف نسبة االحتياطي االلزامى

بنوك محلية

بنوك خارجية 

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

3,670,442 

3,670,442 

277,552 

3,392,890 

1,139,479 

2,530,963 

-

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

6,841,368 

262,049 

6,579,319 

6,841,368 
6,841,368 

262,049 

6,579,319 

6,841,368 

5,256,983 

602,816 

981,569 

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

3,867,123 

3,867,123 

219,217 

3,660,456 

1,135,714 

2,731,409 

)12,550(

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

4,661,523 

397,347 

4,264,176 

4,661,523 
4,661,523 

397,347 

4,264,176 

4,661,523 

3,547,977 

215,768 

897,778 
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16 - أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى

17 - أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح و الخسائر

االجمالى 
وتتمثل أذون الخزانة في :

االجمالى 

االجمالى 

االجمالى 

أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى

عمليات بيع أذون خزانة مع إلتزام بإعادة الشراء

أذون خزانة استحقاق 273 يوم

أذون خزانة استحقاق 364 يوم

أذون خزانة مباعة مع االلتزام بإعادة الشراء 

يخصم منه : مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

أذون خزانة استحقاق 91 يوم

أذون خزانة استحقاق 182 يوم

يخصم منه: عوائد لم تستحق بعد

يخصم منه : مخصص خسائر اضمحال:

االجمالى 

أدوات دين :
سندات خزانة استحقاق 2023

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

8,690,300 

9,390,425 

9,028,696 

9,052,028 

8,713,630 

)23,330(

2,220,025 

7,165,900 

)23,331(
-

-

4,500 

)338,397(

-

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

16,044 
16,044 

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

8,028,595 

8,358,358 

8,028,595 

8,086,976 

8,086,976 

)22,906(

1,321,175 

6,326,158 

)22,906(

)35,475(

506,675 

204,350 

)271,382(

)35,475(

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

-

-

 * ضمــن بنــد أذون الخزانــة مبلــغ 24,775 الــف جنيــه مصــرى مرهــون للبنــك المركــزى المصــرى  مقابــل التمويــل 
العقــارى ومبلــغ 287,400 الــف جنيــه مصــري مرهــون مقابــل  مبــادرة البنــك المركــزى المصــرى للمشــروعات الصغيــرة 

والمتوســطة 7% فــى 30 يونيــو 2020.
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18 -  قروض وتسهيالت للعمالء

 قروض وتسهيالت للبنوك

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

25,055,993 

26,208,104
)6,267(

)1,145,844(

189,244 

26,303 

176,574 

17,637 

5,488,269 

15,010,432

5,299,645 

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

84,786 

85,605 

2,076 

83,529 

)819(

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

31,261,314 

32,321,220 
)15,831(

)1,044,075(

995,438 

40,013 

251,485 

26,868 

5,195,661 

18,465,255 

7,346,500 

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

29,073 

29,607 

29,607 
-

)534(

الصافي

إجمالي قروض و تسهيالت العمالء

قروض الفراد :

قروض لمؤسسات :

يخصم : إيرادات تحت التسوية

يخصم منه : مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

قروض شخصية

قروض عقارية

حسابات جارية مدينة

بطاقات ائتمان

قروض مشتركة

حسابات جارية مدينة

قروض مباشرة

الصافي

االجمالى 

أوراق تجارية مخصومة

قروض للبنوك

يخصم منه : مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

المؤشرات المالية التقرير السنوي  2019 - 2020



166167

 قروض وتسهيالت للبنوك

تحليل حركة مخصص خسائر اإلضمحال للقروض والتسهيات للعماء وفقا لألنواع

مخصص خسائر اإلضمحالل لقروض و تسهيالت البنوك 

تحليل حركة مخصص خسائر اإلضمحال للقروض والتسهيات للعماء وفقا لألنواع 

الف جنيه مصرى

االجمالى 

1,044,075 

1,265,420 

-

)139,340(

)95,367(

21,684 

-

16,730 

)25,052(

الف جنيه مصرى

االجمالى 

534 

913 

)44(

)335(

مدى الحياة

الف جنيه مصرى

620,071 

621,391 

-

)139,299(

)11,747(

-

160,127 

-

)10,400(

الف جنيه مصرى

-

-

-

-

الف جنيه مصرى

مدى الحياة

183,990 

401,223 

39,916 

-

)83,620(

-

)160,127(

-

)13,401(

الف جنيه مصرى

534 

-

43 

491 

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

12 شهر

الف جنيه مصرى

240,014 

242,807 

)39,916(

)41(

-

21,684 

-

16,730 

)1,250(

الف جنيه مصرى

0 

913 

)87(

)826(

الرصيد في نهاية السنة المالية

الرصيد في أول العام

المحول من المرحلة األولى  للمرحلة الثانية

المستخدم من المخصصات خال السنة

رد عبء  اإلضمحال                                         

عبء اإلضمحال                                         

المحول من المرحلة الثانية للمرحلة الثالثة

متحصات من ديون سبق اعدامها

فروق تقييم عمات أجنبية  )+/-(

الرصيد في نهاية السنة المالية

الرصيد في أول العام

فروق تقييم عمات أجنبية  )+/-(

عبء اإلضمحال                                         

30 يونيو 2019

االجمالى 

1,146,663 

1,264,762 

6,628 

)38,187(

193,315 

)12,906(

)266,949(

منتظم

519,832 

331,606 

6,628 

)9,413(

193,315 

)2,304(

-

غير منتظم

626,831 

933,156 

-

)28,774(

-

)10,602(

)266,949(
رصيد المخصص في آخر السنة المالية

رصيد المخصص في أول السنة المالية

متحصات من قروض سبق إعدامها وتسويتها

فروق إعادة تقييم األرصدة بالعملة األجنبية

المكون خال السنة المالية

إعادة التبويب بين المخصصات

المستخدم من المخصص

*  تــم تعديــل ارقــام األرصــدة االفتتاحيــة لمخصــص قــروض و تســهيات العمــاء و البنــوك بمبلــغ 119,670 الــف جنيــه 
IFRS9 ــار ــر تطبيــق معي مصــري قيمــة اث
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مدى الحياة مدى الحياة

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

12 شهر
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205 -

األصول

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

اإللتزامات

القيم العادلة

-205

40,346 

 المبلغ التعاقدي/
االفتراضي

الف جنيه مصرى

40,346 
إجمالي أصول )التزامات( المشتقات المالية

عقود مبادلة عمات

19 - المشتقات المالية 

تمثل عقود مبادلة العملة / أو العائد إرتباطات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. 

وينتــج عــن تلــك العقــود تبــادل العمــات أو معــدالت العائــد )معــدل ثابــت بمعــدل متغيــر مثــا( أو كل ذلــك مــع )أى 
عقــود مبادلــة عوائــد وعمــات(. 

وال يتــم التبــادل الفعلــى للمبالــغ التعاقديــة إال فــى بعــض عقــود مبادلــة العمــات ويتمثــل خطــر اإلئتمــان للبنــك فــى 
التكلفة المحتملة إلستبدال عقود المبادالت إذا أخفقت األطراف األخرى فى أداء إلتزاماتها.   

     
ويتــم مراقبــة ذلــك الخطــر بصفــة مســتمرة بالمقارنــة بالقيمــة العادلــة وبنســبة مــن المبالــغ التعاقديــة وللرقابــة على 

خطــر اإلئتمــان القائــم يقــوم البنــك بتقييــم األطــراف األخــرى بــذات األســاليب المســتخدمة فــى أنشــطة اإلقراض.
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30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

2,925,033 

1,584,399 

1,741,882 
3,326,281 

386,247 

2,925,033 

3,326,280 

2,925,033 

-

15,000 

401,247 

1,198,152 

1,726,882 

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

5,153,305 

4,567,500 

1,087,740 
5,655,240 

472,593 

5,182,647 

5,655,240 

5,153,305 

29,341 

-

472,593 

4,065,566 

1,087,740 

أدوات دين ذات عائد ثابت

إجمالي استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر )1(

إجمالي استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة )2(

إجمالي استثمارات مالية  )2+1(

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل:

استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة:

أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة : 

- غير مدرجة فى السوق

وثائق صناديق االستثمار:

أرصدة متداولة

- وثائق صناديق االستثمار المنشأة طبقًا للنسب المقررة

- وثائق صناديق االستثمار المنشأة طبقًا للنسب المقررة

أرصدة غير متداولة

أدوات دين ـ بالقيمة العادلة 

أدوات دين :

- مدرجة في السوق

- مدرجة فى السوق

20 - استثمارات مالية 

* تــم تقيــم اإلســتثمارات الماليــة مــن خــال الدخــل الشــامل االخــر )اســهم شــركات( و الغيــر مســجلة بالبورصــة المالية 
و ال يوجــد عليهــا تعامــل نشــط بأحــد الطــرق الفنيــة المقبولــة و ذلــك لتحديــد قيمتهــا العادلة.

* بتاريــخ 5\5\2016 تــم إعــادة تبويــب أدوات ديــن متاحــة للبيــع )ســندات حكوميــة( بلغــت بالقيمــة العادلــة فــي ذلــك 
التاريــخ  701٬321٬624 جنيــه مصــري مــن بنــد إســتثمارات ماليــة متاحــة للبيــع الــى بنــد إســتثمارات ماليــة محتفــظ بهــا حتــى 

تاريخ اإلستحقاق حيث أن البنك لديه النية والقدرة على اإلحتفاظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق. 

* بتاريــخ 3\7\2016 تــم إعــادة تبويــب أدوات ديــن متاحــة للبيــع )ســندات حكوميــة( بلغــت بالقيمــة العادلــة فــي ذلــك 
ــا  ــظ به ــة محتف ــتثمارات مالي ــد إس ــى بن ــع ال ــة للبي ــة متاح ــتثمارات مالي ــد إس ــن بن ــري م ــه مص ــخ  883٬543٬119 جني التاري

حتى تاريخ اإلستحقاق حيث أن البنك لديه النية والقدرة على اإلحتفاظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق. 

* بتاريــخ 23\10\2016 تــم إعــادة تبويــب أدوات ديــن متاحــة للبيــع )ســندات حكوميــة( بلغــت بالقيمــة العادلــة فــي ذلــك 
ــا  ــظ به ــة محتف ــتثمارات مالي ــد إس ــى بن ــع ال ــة للبي ــة متاح ــتثمارات مالي ــد إس ــن بن ــري م ــه مص ــخ  1٬650٬410٬085 جني التاري

حتى تاريخ اإلستحقاق حيث أن البنك لديه النية والقدرة على اإلحتفاظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق. 

ــك  ــي ذل ــة ف ــة العادل ــت بالقيم ــركات( بلغ ــندات ش ــع )س ــة للبي ــن متاح ــب أدوات دي ــادة تبوي ــم إع ــخ 3\11\2016 ت * بتاري
التاريــخ  54٬458٬133 جنيــه مصــري مــن بنــد إســتثمارات ماليــة متاحــة للبيــع الــى بنــد إســتثمارات ماليــة محتفــظ بهــا حتى 

تاريخ اإلستحقاق حيث أن البنك لديه النية والقدرة على اإلحتفاظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق.  
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والجــدول التالــي يوضــح القيمــة الدفتريــة والقيمــة العادلــة فــي 30 يونيــو 2020 للســندات الحكوميــة التــي تــم 
ــادة تبويبها إع

ــب  ــادة تبوي ــم إع ــد ت ــن ق ــم يك ــو ل ــة ل ــوق الملكي ــي حق ــا ف ــيعترف به ــي كان س ــة الت ــة العادل ــب القيم ــغ مكاس تبل
ــب. ــادة التبوي ــخ إع ــن تاري ــك م ــري، وذل ــه مص ــف جني ــغ 34,285 ال ــة مبل ــندات الحكومي الس

 1,087,740سندات حكومية 

القيمة الدفترية
1,122,025 

القيمة العادلة

الرصيد في اول السنة المالية )2018/07/01(

إضافات

استبعادات ) بيع / استرداد(

التغير فى عوائد لم تستحق عن سندات الخزانه الصفريه

فروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية بالعمات األجنبية

أرباح ) خسائر( التغير في القيمة العادلة

 عبء خسائر االضمحال

الرصيد في آخر السنة المالية )2019/06/30(
الرصيد في اول السنة المالية )2019/07/01(

IFRS 9 اثر  إعادة التبويب عند التطبيق األولى لمعيار

IFRS 9 اثر الخسائر االئتمانية  المتوقعة عند التطبيق األولى لمعيار
الرصيدبعد التعديل في 1 يوليو 2019

إضافات

إستبعادات )بيع / استرداد(

التغير فى عوائد لم تستحق عن سندات الخزانه الصفريه

فروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية بالعمات األجنبية

أرباح )خسائر( التغير في القيمة العادلة

استهاك عاوة الخصم و اإلصدار

)عبء( الخسائر االئتمانية المتوقعة

الرصيد في آخر السنة المالية

3,599,607 
423,041 

)611,591(

)4,565(

)9,372(

)11,287(

)59,553(

3,326,280 
3,326,280 

)16,321(

)1,442(

3,341,159 

2,930,562 

)835,842(

5,074 

14,898 

200,579 

8,604 

)9,794(

5,655,240 

االجمالى 

1,459,817 
414,403 

)197,725(

)4,565(

)9,372(

)18,606(

)59,553(

1,584,399 
1,584,399 

31,321 

)1,442(

1,614,278 

2,930,562 

)184,975(

5,074 

14,898 

192,698 

4,760 

)9,794(

4,567,500 

استثمارات مالية 
بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل 

الشامل االخر

2,139,790 
8,639 

)413,866(
-

-

7,319 
-

1,741,882 
1,741,882 

)15,000(

-

1,726,882 
-

)650,867(
-

-

7,881 

3,844 
-

1,087,740 

استثمارات 
مالية بالتكلفة 

المستهلكة

الف جنيه مصرى
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21 -  استثمارات مالية في شركات تابعة 

أرباح ) خسائر( استثمارات مالية

االجمالى 

أرباح بيع استثمارات مالية من خال الدخل الشامل االخر

خــال  مــن  ملكيــة  حقــوق  أدوات  إضمحــال  )خســائر( 
االخــر الشــامل  الدخــل 

ارباح بيع سندات حكومية

9,911 

17,535 

)7,624(

-

)54,649(

18,629 

)73,278(

-

-

-

-

-

3,424 

-

-

3,424 

اجمالي 
االصول

454,401 10,167 

"االلتزامات 
 بدون 

حقوق 
الملكية"

وفيما يلى البيانات المالية المتعلقة 
بالشركات التابعة فى

 30 يونيو 2020 

 5,965شركة ايجيبت كابيتال القابضة

اجمالي 
االيرادات

4,610 

109,066 

510,392 

712,607 

283,284 

237,907 

7,786 

22 

124,599 

454,259 

100,957 

45,036 

110 

شركة بيتا المالية القابضة

الشركة المصرية لضمان الصادرات

المصري لاستثمارات العقارية

شركه ايه بيتا لاستثمارات العقارية

شركه تنمية السياحة المصرية 

شركة إيجيبت كابيتال العقارية

1,252 

91,500 

71,947 

9,690 

2,897 

912 

711 

48,741 

56,024 

7,217 

621 

583 

 3,121 4,362العالمية القابضة لاستثمارات المالية 50 28,121

صافي 
االرباح
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الثالثة أشهر 
المنتهية فى 
30 يونيو 2020

الف جنيه
مصرى

السنة المالية 
المنتهية فى
 30 يونيو 2020

الف جنيه
مصرى

الثالثة أشهر 
المنتهية فى 
30 يونيو 2019

الف جنيه
مصرى

السنة المالية 
المنتهية فى 
30 يونيو 2019

الف جنيه
مصرى

1,214,881 

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

-

3 

410,979 

249,975 

136,986 

176,383 

152,865 

87,690 

809,144 

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

30,000 
3 

410,979 

5,000 

106,989 

176,383 

11,850 

67,940 

االجمالى 

EBE FACTORS شركة
شركة إيجيبت كابيتال العقارية

شركة إيجيبت كابيتال القابضة

العالمية القابضة لاستثمارات المالية

شركه بيتا الماليه القابضه

الشركة المصرية لضمان الصادرات

المصري لاستثمارات العقارية

شركه ايه بيتا لاستثمارات العقارية

60.000 

0.050 

99.995 

99.990 

99.990 

70.553 

39.500 

39.500 

نسبة 
المساهمة

-

0.050 

99.995 

99.990 

99.990 

70.553 

39.500 

39.500 

نسبة 
المساهمة

447,127 7,502 

وفيما يلى البيانات المالية المتعلقة 
بالشركات التابعة فى

 30 يونيو 2019 

)3,141()4,658(

138,340 

501,685 

1,011,278 

282,596 

240,710 

7,218 

7 

116,688 

451,953 

57,487 

49,371 

125 

534 

85,552 

83,528 

4,718 

7,799 

635 

199 

56,011 

65,174 

3,396 

2,853 

338 

271,001 1,010 6,122 4,476 
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اجمالي 
االصول

"االلتزامات 
 بدون 

حقوق 
الملكية"

اجمالي 
االيرادات

صافي 
االرباح

شركة ايجيبت كابيتال القابضة

شركة بيتا المالية القابضة

الشركة المصرية لضمان الصادرات

المصري لاستثمارات العقارية

شركه ايه بيتا لاستثمارات العقارية

شركه تنمية السياحة المصرية 

شركة إيجيبت كابيتال العقارية

العالمية القابضة لاستثمارات المالية

* الشــركات التــي يمتلــك البنــك بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر القــدرة علــى التحكم فــى سياســاتها المالية و التشــغيلية 
ــار وجــود وتأثيــر حقــوق التصويــت المســتقبلية التــى ممارســتها أو تحويلهــا فــى الوقــت الحالــى  ، ويوخــذ فــى االعتب

عنــد تقييــم مــا إذا كان للبنــك القــدرة علــى الســيطرة علــى الشــركات التابعــة.

* يســاهم البنــك فــى كأل مــن شــركة تنميــة الســياحة المصريــة وشــركة ســهل حشــيش بطريــق غيــر مباشــر مــن خال 
شــركة ابجيبــت كابيتــال القابضــة ، حيــث يملــك البنــك القــدرة علــى التحكــم فــى سياســاتها المالية و التشــغيلية
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* ُتثبــت األصــول التــى آلــت ملكيتهــا للبنــك وفــاًء لديــون بالقيمــة التــى آلــت بهــا للبنــك التــى تتمثــل فــى قيمــة الديــون 
التــى قــررت إدارة البنــك التنــازل عنهــا مقابــل هــذه األصــول. وفــى حالــة وجــود أدلــة موضوعيــة علــى حــدوث خســائر 
إضمحــال فــى قيمــة تلــك األصــول فــى تاريــٍخ الحــق لأليلولــة عندئــٍذ تقــاس قيمــة الخســارة لــكل أصــل علــى حــدى 
ــتقبلية  ــة المس ــات النقدي ــة للتدفق ــة الحالي ــة أو القيم ــه البيعي ــى قيمت ــل وصاف ــة لألص ــة الدفتري ــن القيم ــرق بي بالف
المقــدرة  مــن إســتخدام األصــل والمخصومــة بمعــدل الســوق الحالــى ألصــول مشــابهة أيهمــا أعلــى. ويتــم تخفيــض 
القيمــة الدفتريــة لألصــل مــن خــال إســتخدام حســاب لإلضمحــال واإلعتــراف بقيمــة الخســارة بقائمــة الدخــل ببنــد 

"إيــرادات )مصروفــات( تشــغيل أخــرى".

22 - أصول غير ملموسة  

23 - أصول أخرى

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

332,234 

121,056 

73,795 

137,383 

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

68,363 

19,009 

39,782 

28,581 

35,935 

13,419 
-

49,354 

-

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

877,520 

332,234 

15,984 

391,273 

43,325 

5,389 

89,315 

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

662,171 

411,204 

31,810 

219,157 

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

101,892 

37,643 

68,363 

33,908 

49,354 

15,274 
)379(

64,249 

)379(

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

1,844,815 

662,171 

27,398 

678,179 

378,761 

7,770 

90,537 

االجمالى

عوائد مستحقة عن قروض متوسطة األجل

عوائد مستحقة عن أرصدة لدى البنوك

عوائد مستحقة عن استثمارات مالية

صافي القيمة الدفترية اخر السنة المالية )1(

صافي القيمة الدفترية لالصول غير الملموسة
 فى اخر السنة المالية )2-1(

القيمة الدفترية في اول السنة المالية

االضافات 

مجمع االستهاك اول السنة المالية

استهاك السنة المالية

مجمع استهاك االستبعادات

مجمع االستهالك في اخر السنة المالية )2(

االستبعادات

االجمالى

عوائد مستحقة*

مصروفات مقدمة

دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة

أصول آلت ملكيتها للبنك )بالصافي(*

تأمينات وعهد

أصول تحت التسوية

* تخصم من العوائد المستحقة مخصص خسائر ائتمانية بقيمة 4 الف جنيها مصريا
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ــع  ــى م ــكل موضوع ــاض بش ــك اإلنخف ــط ذل ــن رب ــة وأمك ــرة الحق ــة فت ــى أي ــال ف ــارة اإلضمح ــت خس ــا إنخفض واذا م
حــدث وقــع بعــد اإلعتــراف بخســارة اإلضمحــال عندئــٍذ يتــم رد خســارة اإلضمحــال المعتــرف بهــا مــن قبــل إلــى قائمــة 
الدخــل بشــرط أال ينشــأ عــن هــذا الــرد فــي تاريــخ رد خســائر اإلضمحــال قيمــة ألصــل تتجــاوز القيمــة التــى كان يمكــن 
ــو لــم يكــن قــد تــم اإلعتــراف بخســائر اإلضمحــال هــذه ، علــى أن يراعــى التخلــص مــن تلــك  لألصــل أن يصــل إليهــا ل

األصــول خــال المــدة الزمنيــة المحــددة وفقــًا ألحــكام القانــون. 

ٕواذا لــم يتــم التصــرف فــى هــذه األصــول خــال المــدة المحــددة وفقــًا ألحــكام المــادة 60 مــن القانــون 88 لســنة 2003 
يتــم تدعيــم إحتياطــى المخاطــر البنكيــة العــام بمــا يعــادل 10 % مــن قيمــة هــذه األصــول ســنويًا، وُتــدرج صافــى إيــرادات 
ومصروفــات األصــول التــى آلــت ملكيتهــا للبنــك وفــاًء لديــون خــال فتــرة إحتفــاظ البنــك بهــا بقائمــة الدخــل ضمــن بنــد 

"إيــرادات )مصروفــات( تشــغيل أخــرى.
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24 - األصول الثابتة   

التكلفة في أول السنة المالية )3(

اإلستبعادات خالل السنة المالية

مجمع اإلهالك في أول السنة المالية )4(

مجمع إهالك اإلستبعادات

صافى األصول في آخر السنة المالية )2-1(

اإلضافات خالل السنة المالية

التكلفة في آخر السنة المالية )1(

إهالك السنة المالية

مجمع اإلهالك في اخر السنة المالية )2(

صافي االصول في اول السنة المالية )4-3(

اراضى

57,392 

-

-

-

57,392 

-

57,392 

-

-

57,392 

مبانى و انشاءات

272,868 

-

44,556 

-

253,558 

33,210 

306,078 

7,963 

52,520 

228,311 

نظم الية
متكاملة

116,099 

)4,426(

74,161 

)4,419(

49,076 

35,147 

146,821 

28,003 

97,744 

41,938 
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الف جنيه مصرى

وسائل نقل

10,468 

-

5,493 

-

3,815 

-

10,468 

1,160 

6,653 

4,975 

تجهيزات و 
تركيبات

300,515 

)149(

140,472 

)119(

146,732 

33,579 

333,945 

46,861 

187,213 

160,043 

أجهزة و معدات

26,834 

)413(

8,131 

)404(

20,776 

4,760 

31,180 

2,677 

10,404 

18,703 

اثات

22,403 

)332(

7,308 

)322(

14,835 

1,958 

24,028 

2,207 

9,194 

15,095 

أخرى

6,668 

)120(

1,600 

)107(

6,174 

1,323 

7,871 

204 

1,697 

5,068 

اإلجـمـالـي

813,246 

)5,440(

281,721 

)5,371(

552,358 

109,977 

917,783 

89,075 

365,425 

531,525 
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25 - استثمارات عقارية  

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

3,369 

1,719 
1,650 

5,462 

)2,093(

2,964 
75 

)1,320(

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

3,369 

1,770 
1,600 

3,369 
-

1,720 
50 

-

 القيمة الدفترية اخر السنة المالية )1(

مجمع االهالك في اخر السنة المالية )2(
صافي االستثمارات العقارية فى اخر السنة المالية  )2-1(

القيمة الدفترية في اول السنة المالية

االستبعادات

مجمع االهاك اول السنة المالية

اهاك السنة

مجمع اهاك اإلستبعادات

26 - أصول / إلتزامات  ضريبية مؤجلة    

تــم حســاب ضرائــب الدخــل المؤجلــة بالكامــل علــى الفــروق الضريبيــة المؤجلــة وفقــًا لطريقــة االلتزامــات باســتخدام 
ــائر  ــن الخس ــة ع ــة الناتج ــة المؤجل ــول الضريبي ــرف باألص ــة. الُيعت ــة الحالي ــنة المالي ــن الس ــي ع ــة الفعل ــدل الضريب مع
ــاح ضريبيــة مســتقبلية يمكــن مــن خالهــا االســتفادة بالخســائر  الضريبيــة المرحلــة إال إذا كان مــن المرجــح وجــود أرب
الضريبيــة المرحلــة، يتــم إجــراء مقاصــة بيــن األصــول وااللتزامــات الضريبيــة المؤجلــة إذا كان هنــاك مبــرر قانونــي لعمــل 
ــب  ــون ضرائ ــا تك ــا عندم ــات وأيض ــي االلتزام ــة عل ــة الحالي ــل الضريب ــول مقاب ــي األص ــة عل ــة الحالي ــن الضريب ــة بي مقاص

الدخــل المؤجلــة تابعــة لــذات الدائــرة الضريبــة.

 وفيما يلي أرصدة األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة :

قــام البنــك بإعــداد دراســة ضريبيــة لتحديــد حجــم الضريبــة المؤجلــة وقــد اســفرت الدراســة عــن الغــاء األصــول 
الضريبيــة المؤجلــة والخاصــة باألصــول الثابتــة و تكويــن التــزام ضريبــي كمــا تــم إعــادة تبويــب ارقــام المقارنــة لتتفــق 
ــالية الصــادرة مــن البنــك المـــــــركزي المصــري و التــي تنــص علــى ضــرورة   مــع قواعــد اعــداد و تصويــر القوائــم المــــــ

ــة. ــة المؤجل ــات الضريبي ــول و االلتزام ــن األص ــة بي ــراء مقاص اج

المخصصات األخرى )بخاف مخصص القروض وااللتزامات 
العرضية ومطالبات الضرائب(

الف جنيه مصرى

30 يونيو 2019

 أصل

744 

إلتزام

-

الف جنيه مصرى

30 يونيو 2020

 أصل

1,806 

إلتزام

فــروق تقييــم العمــات األجنبيــة لاســتثمارات الماليــة مــن 
خــال الدخــل الشــامل

االثــر الضريبــى للفــرق بيــن االهــاك المحاســبى واالهــاك 
الضريبــى

-

8,776 

)4,512(

-

-

-

إجمالى الضريبة التى ينشأ عنها أصل/ )إلتزام(
صافى الضريبة التى ينشأ عنها ) التزام( / اصل

9,520 
5,008 

)4,512(
-

1,806 
-

)4,587(
)2,781(

)2,210(

)2,377(

-
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27 -  أرصدة مستحقة للبنوك 

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

2,250,668 

28 

2,334,197 

83,529 

28 

2,334,197 

2,334,197 

2,334,169 

2,334,197 

2,334,169 

2,334,197 

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

3,689,315 

28 

3,931,391 

242,076 

28 

3,931,391 

3,931,391 

3,931,363 

3,931,391 

3,931,363 

3,931,391 

حسابات جارية

األجمالى

بنوك خارجية

أرصدة بدون عائد 

األجمالى

األجمالى

ودائع

األجمالى

أرصدة ذات عائد 

أرصدة متداولة

بنوك محلية

28 - ودائع العمالء

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

1,623,974 

40,523,810 

40,523,810 

40,523,810 

40,523,810 

16,486,499 

17,416,869 

5,953,876 

666,566 

8,815,717 

31,708,093 

18,164,553 

22,359,257 

4,142,756 

34,757,080 

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

1,791,768 

44,250,478 

44,250,478 

44,250,477 

44,250,478 

21,496,009 

14,651,158 

7,103,638 

999,673 

9,952,253 

34,298,225 

23,515,495 

20,734,983 

2,287,834 

40,170,876 

االجمالى

االجمالى

االجمالى

االجمالى

ودائع تحت الطلب

ودائع ألجل وبإخطار

حسابات التوفير وشهادات االدخار

ودائع أخرى

ودائع افراد

ودائع مؤسسات

ارصدة متداولة 

ارصدة غير متداولة

بدون عائد

ذات عائد ثابت

ذات عائد متغير

المؤشرات المالية التقرير السنوي  2019 - 2020



178179

المؤشرات المالية التقرير السنوي  2019 - 2020

29 - قروض أخرى

قرض برنامج تمويل التجارة العربية

 قرض برنامج التنمية الزراعية 

قرض بنك االستثمار األوروبي    

سعر
الفائدة 

%2.61

%4.30

%2.70

28 ديسمبر 2020

26 ابريل 2022

15 سبتمبر 2023

تاريخ 
االستحقاق

417,643 

220,083 

391,722 

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

381,139 

299,478 

GREEN FOR GROWTH FUND قرض
قرض صندوق سند 

قرض مبادرة البنك المركزى المصرى للمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة %7

%5.45

%4,28

%3.00

15 مارس 2026

5 يناير 2025

1 يوليه 2025

167,057 

167,057 

262,353 

161,384 

308,097 

265,216 

االجمالى

االجمالى

أرصدة متداولة

أرصدة غير متداولة

11.00%قرض جهاز تنمية المشروعات 1 أكتوبر 2026

1,627,371 

1,627,371 

419,099 

1,208,272 

0 

1,712,838 

1,712,838 

381,139 

1,331,699 

3,000 

287,524 
1.75%اتفاقية االلتزام البيئي تحت إدارة البنك االهلى المصرى   7,000 201,456 نوفمبر 2024

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

30 - التزامات أخرى

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

228,881 

50,150 

274,611 

593,310 

8,736 

30,932 

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

190,353 

64,546 

282,896 

594,290 

11,479 

45,016 

عوائد مستحقة

مصروفات مستحقة

خصوم تحت التسوية

االجمالى

إيرادات محصلة مقدمًا

ضرائب وتأمينات مستحقة
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31 - مخصصات أخرى :

IFRS9 تم تعديل ارقام األرصدة االفتتاحية بمبلغ 105,179 الف جنيه مصري قيمة اثر تطبيق معيار 

- بند مخصص التزامات عرضية يشمل اإللتزامات العرضية الغير مباشرة.

- يتــم مراجعــة المخصصــات األخــرى فــي تاريــخ المركــز المالــى ويتــم تعديلهــا عنــد الضــرورة إلظهــار أفضــل تقديــر 
حــال لهــا.

الف جنيه مصرى

المكون خالل 
السنة المالية

53,939 

4,731 

29,113 

224 

55,000 

78 

249 

23,315 

-

-

499 

112,071 

55,078 

الف جنيه مصرى

الف جنيه مصرى

الرصيد في أول 
السنة المالية

86,730 

3,304 

14,389 

70 

74,205 

3,226 

3,096 

100,108 

22,509 

1,130 

22,787 

230,484 

101,070 

الف جنيه مصرى

مخصص مطالبات محتملة ) ضرائب (

مخصص قضايا

مخصص التزامات عرضية -مرحلة أولى

مخصص التزامات عرضية -مرحلة ثانية

مخصص مطالبات محتملة ) ضرائب (

مخصص قضايا

مخصص التزامات عرضية -مرحلة ثالثة

مخصص ارتباطات -مرحلة أولى

مخصص التزامات عرضية جيدة

مخصص التزامات عرضية رديئة

مخصص ارتباطات -مرحلة ثانية

االجمالى

االجمالى

30 يونيو 2020

30 يونيو 2019
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المكون خالل 
السنة المالية

الرصيد في أول 
السنة المالية

101,207 

8,035 

18,762 

162 

86,729 

3,304 

2,594 

83,009 

31,856 

3,418 

1,163 

214,933 

125,307 

الف جنيه مصرى

الرصيد في آخر 
السنة المالية

الف جنيه مصرى

)39,462(

-

-

-

)42,476(

-

-

-

-

-

-

)39,462(

)42,476(

الف جنيه مصرى

المستخدم من 
المخصص

الف جنيه مصرى

-

-

)24,606(

)294(

-

-

)751(

)40,400(

-

-

)22,123(

)88,176(

-

الف جنيه مصرى

رد عبء مخصص 
انتفى الغرض منه

الف جنيه مصرى

-

-

)162(

162

-

-

-

)13(

10,619 

2,288 

-

)13(

12,907 

الف جنيه مصرى

اعادة التبويب بين 
المخصصات

الف جنيه مصرى

-

-

28 

-

-

-

-

-

)1,272(

-

-

28 

)1,272(

الف جنيه مصرى

فروق إعادة تقييم 
األرصدة بالعملة 

األجنبية

الف جنيه مصرى
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الرصيد في آخر 
السنة المالية

المستخدم من 
المخصص

رد عبء مخصص 
انتفى الغرض منه

اعادة التبويب بين 
المخصصات

فروق إعادة تقييم 
األرصدة بالعملة 

األجنبية
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32 - إلتزامات مزايا التقاعد :

33 - رأس المال واالحتياطيات :

)أ( رأس المال :

ــه  ــوع 2,728,000,000 جني ــدر والمدف ــال المص ــغ رأس الم ــا بل ــري، كم ــه مص ــه 5,000,000,000 جني ــص ب ــال المرخ ــغ رأس الم بل
ــات. ــهم 10 جنيه ــكل س ــمية ل ــة االس ــادي ، القيم ــهم ع ــى 272,800,000 س ــوزع عل ــو 2020 م ــي 30 يوني ــري ف مص

تتمثل الحركة على االلتزمات خالل السنة فيما يلى:

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

21,800 

21,799 

11,800 
-

-

-

11,799 
-

10,000 

10,000 
-

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

33,991 

33,991 

21,800 

11,896 

16.75%

)3,356(

21,800 

11,896 

3,651 

3,651 

)3,356(
تقدير االلتزمات في نهاية الفترة

تقدير االلتزمات في نهاية السنة

تقدير االلتزمات في بداية العام

خسائر اكتوارية

االفتراضات االكتوارية الرئيسية )األساسية(

معدل العائد المستخدم فى الخصم المزايا العالجية 

المزايا المدفوعة

تسوية الميزانية العمومية

التزامات الميزانية العمومية

خسائر اكتوارية

حساب مزايا التقاعد المعترف به في حساب األرباح و الخسائر

تكلفة العائد

مزايا مدفوعة

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

21,800 

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

1,068 

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

33,991 

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

15,547 

المزايا العاجية بعد التقاعد

إلتزامات مدرجة بالميزانية عن :

المزايا العاجية بعد التقاعد

المبالغ المعترف بها في قائمة 
الدخل :

المؤشرات المالية التقرير السنوي  2019 - 2020

)ب( اإلحتياطيات :

تتمثل االحتياطيات في 30 يونيو 2020 فيما يلي :

1- احتياطي المخاطر البنكية العام :

يمثــل المتبقــى مــن اثــر تطبيــق معيــار IFRS9 حيــث تــم دمــج أرصــدة احتياطــى المخاطــر البنكيــة العــام و احتياطــى 
IFRS9  واإلحتياطــي الخــاص باالئتمــان و تــم اســتخدام الجــزء األكبــر مــن هــذا االحتياطــي لمجابهــة خســائر االئتمــان 

المتوقعــة عنــد التطبيــق األولــى للمعيــار الدولــى  ) 1 يوليــو 2019 (.

2- أحتياطى المخاطر البنكية – أصول آلت ملكيتها :

إذا لــم يتــم التصــرف فــي األصــول التــي آلــت ملكيتهــا للبنــك وفــاء لديــون خــال المــدة المحــددة وفًقــا ألحــكام المادة 
60 مــن القانــون 88 لســنة 2003 يتــم تدعيــم احتياطــى المخاطــر البنكيــة العــام بمــا يعــادل 10 % مــن قيمــة هــذه األصــول 

ســنوًيا خــال فتــرة احتفــاظ البنــك بهــا.

3- االحتياطي القانونى :

ــوز  ــي ويج ــي القانون ــن االحتياط ــنويًا لتكوي ــاح س ــن األرب ــوازى 10% م ــغ ي ــع مبل ــك يقتط ــى بالبن ــام األساس ــا للنظ وفق
للجمعيــة العامــة وقــف هــذا االقتطــاع متــى بلــغ مجمــوع االحتياطــي قــدراً يــوازى 50% مــن رأس مــال البنــك المصــدر 

ــاع. ــى االقتط ــودة ال ــن الع ــد يتعي ــذا الح ــن ه ــي ع ــص االحتياط ــى نق ومت

4- احتياطي القيمة العادلة - إستثمارات من خالل الدخل الشامل االخر :

يمثل فروق إعادة التقييم الناتجة عن تغير القيمة العادلة لاستثمارات المالية من خال الدخل الشامل االخر.

5- احتياطي رأسمالى:

تمثل أرباح بيع أصول ثابتة

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

790,468 

-

20,661 

35,119 

28,954 

271,230 

244,116 

172,517 

22,382 

)4,512(

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

976,327 

909 

16,394 

22,440 

195,312 
-

332,570 

172,517 

238,394 

)2,210(

االجمالى

احتياطي المخاطر البنكية العام )1(

احتياطي المخاطر البنكية- أصول ألت ملكيتها للبنك )2(

احتياطي خاص

احتياطي رأسمالي )5(

IFRS9 احتياطي

احتياطي قانوني )3(

احتياطي عام

احتياطي القيمة العادلة – استثمارات من خال الدخل الشامل االخر )4(

الضريبــة المؤجلــة - فــروق القيمــة العادلــة لاســتثمارات الماليــة مــن خــال الدخــل 
الشــامل االخــر بالعملــة األجنبيــة
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رصيد أول السنة المالية

IFRS9 المحول من احتياطي

IFRS9 اثر التطبيق األولى لمعيار

رصيد أول السنة المالية

محول من األرباح المحتجزة

رصيد أول السنة المالية

رصيد أول السنة المالية

الرصيد بعد التعديل

الضريبة المؤجلة - فروق القيمة العادلة لاستثمارات المالية من خال الدخل الشامل األخر 
بالعملة األجنبية

رصيد أول السنة المالية

الرصيد بعد التعديل

رصيد أول السنة المالية

محول الى األرباح المحتجزة

المحول من االحتياطي الخاص

الرصيد بعد التعديل

المحول من و الى إحتياطي المخاطر البنكية اصول الت ملكيتها

محول من االحتياطي القانوني الى رأس المال

تدعيم االحتياطى الرأسمالى

IFRS9 اثر تطبيق معيار

صافي التغير في القيمة العادلة

المحول الحتياطى المخاطر البنكية العام

الرصيد فى اخر السنة المالية

الرصيد فى اخر السنة المالية

الرصيد فى اخر السنة المالية

الرصيد فى اخر السنة المالية

الرصيد فى اخر السنة المالية

الرصيد فى اخر السنة المالية

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

-

271,230 

)282,999(

20,661 

244,116 

28,954 

17,870 

34,191 

2,304 

35,119 

22,441 

172,517 

-

12,678 

909 

)4,267(

88,454 

166,358 

16,321 

200,581 

)12,678(

909 

16,394 

332,570 

195,312 

172,517 

22,441 

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

106,340 

-

-

20,242 

174,683 

20,499 

19,908 

19,908 

8,872 

35,119 

35,119 

172,517 

)106,340(

-

0 

419 

69,433 

8,455 

-

)10,910(

-

0 

20,661 

244,116 

28,954 

)1( احتياطي المخاطر البنكية العام  

)2( احتياطي المخاطر البنكية - أصول الت ملكيتها للبنك  

)3( احتياطي قانوني  

)6( احتياطي رأسمالي  

)7( احتياطي القيمة العادلة –استثمارات من خالل الدخل الشامل األخر  

)5( احتياطي خاص  

)4( احتياطي عام  

  IFRS9 8( احتياطي(

)8( األرباح المحتجزة  

IFRS9 تدعيم احتياطى

رصيد أول السنة المالية

توزيعات السنة المالية السابقة

المحول من إحتياطى مخاطر بنكية عام

المحول الحتياطى المخاطر البنكية العام

صافي أرباح السنة المالية                                                                                                                                                                           

المحول لاحتياطيات

المحول الى األرباح المحتجزة

الرصيد فى اخر السنة المالية

الرصيد فى اخر السنة المالية

إجمالي اإلحتياطيات في أخر الفترة المالية

الرصيد فى اخر السنة المالية

271,230 

1,928,941 

)389,799(

-

)271,230(

1,013,707 

)249,655(

)890(

-

2,303,194 

976,330 

236,186 

271,230 

1,341,977 

)220,734(

106,340 

-

1,050,896 

)349,537(

-

271,230 

1,928,941 

790,468 

17,870 

172,517 

35,119 
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34 - توزيعات األرباح :

ــس  ــرح مجل ــاهمين ، ويقت ــة للمس ــة العام ــل الجمعي ــن قب ــا م ــم إعتماده ــل أن يت ــاح قب ــات األرب ــجيل توزيع ــم تس ال يت
ــكل  ــهمين ل ــع س ــة بواق ــهم مجاني ــع أس ــم توزي ــبتمبر 2020 أن يت ــخ 30 س ــا بتاري ــع عقده ــة المزم ــى الجمعي اإلدارة عل
ــه  ــد جني ــة واح ــات الفعلي ــت التوزيع ــري ) بلغ ــه مص ــغ  545,600,000 جني ــى مبل ــو 2020 بإجمال ــن 30 يوني ــهم ع ــرة أس عش
مصــري للســهم الواحــد بإجمالــى مبلــغ 272,800,000 جنيــه مصــري عــن ســنة المقارنــة(  باإلضافــة إلــى توزيعــات األربــاح 
علــى المســــــاهمين ، يقتــرح  مجلــس اإلدارة وفقــا لنظــام البنــك األساســى علــى الجمعيــة العامــة  للمســــــــاهمين 
ــأة  ــري مكاف ــه مص ــغ 19,600,000 جني ــاح ، ومبل ــي األرب ــة ف ــن حص ــري للعاملي ــه مص ــغ 115,000,000 جني ــع مبل ــة توزي المقبل
ألعضــاء مجلــس اإلدارة )بلغــت التوزيعــات الفعليــة 99,151,787 جنيــه مصــري للعامليــن ومبلــغ 17,847,322 جنيــه 
مصــري مكافــأة ألعضــاء مجلــس اإلدارة عــن ســنة المقارنــة( . لــم يتــم اإلعتــراف فــي هــذه القوائــم الماليــة بهــذا القــرار 
وســوف يتــم إثبــات توزيعــات األربــاح علــى المســاهمين وكذلــك حصــة العامليــن فــي األربــاح ومكافــأة أعضــاء مجلــس 

ــاح المحتجــزة فــي الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 30 يونيــو 2021. اإلدارة ضمــن حقــوق الملكيــة توزيعــأ مــن األرب

35 - النقدية وما في حكمها :

ألغــراض عــرض قائمــة التدفقــات النقديــة، تتضمــن النقديــة ومــا فــي حكمهــا األرصــدة التاليــة التــي ال تتجــاوز تواريــخ 
استحقاقها ثاثة أشهر من تاريخ االقتناء.      

36 - التزامات عرضية وارتباطات :

)أ( مطالبات قضائية :

يوجــد عــدد مــن القضايــا القائمــة ضــد البنــك فــى 30 يونيــو  2020 وتــم تكويــن مخصــص لبعــض منهــا ولــم يتــم تكويــن 
مخصــص لبعــض القضايــا حيــث انــه مــن غيــر المتوقــع تحقــق خســائر عنها.

)ب( ارتباطات رأسمالية :

ــغ  ــى مبل ــز المال ــخ المرك ــى تاري ــدادها حت ــب س ــم يطل ــة ول ــتثمارات المالي ــة باالس ــات المتعلق ــة االرتباط ــت قيم  بلغ
754٬518 ألف جنيه مصري وذلك طبقا لما يلي     

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

277,552 

-

6,468,920 

6,191,368 

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

219,217 

506,674 

5,387,414 

4,661,523 

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي المصري 

أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى

أرصدة لدى البنوك

استثمارات مالية من خال الدخل الشامل األخر

إرتباطات رأسمالية أصول ثابتة

إرتباطات عن عقود التأجير التشغيلى

المبلغ المسدد

390,436 

-

-

390,436 

518,672 

-

-

518,672 

قيمة المساهمة

128,236 

594,082 

32,200 

754,518 

المتبقي ولم يطلب بعد
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)ج( ارتباطات عن قروض وضمانات وتسهيالت :

37 - المعامالت مع األطراف ذات العالقة  :

يتعامــل البنــك مــع األطــراف ذات العاقــة علــى ذات األســس التــي يتعامــل بهــا مــع الغيــر، وتــم الدخــول فــي العديــد 
ــع  ــروض والودائ ــك الق ــن ذل ــك ، ويتضم ــادي للبن ــاط الع ــال النش ــن خ ــة م ــراف ذات العاق ــع األط ــات م ــن المعام م

ــة.  ــات األجنبي ــادالت العم ومب

وتتمثل المعامات وأرصدة األطراف ذوى العاقة في نهاية السنة المالية فيما يلي :    
  

)أ( شركات تابعة :

 )ب( المساهمين :

)ج( مزايا مجلس اإلدارة واإلدارة العليا :

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

3,621,363 

6,852,096 

2,194,700 

1,240,153 

129,007 

628,243 

)570,740(

3,230,733 

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

5,239,210 

9,136,199 

3,741,878 

1,360,219 

293,604 

586,739 

)743,230(

3,896,989 
الصافى

إجمالي

خطابات ضمان

االعتمادات المستندية ) استيراد ( 

االعتمادات المستندية ) تصدير معززة ( 

اوراق مقبوله الدفع

يخصم  : غطاءات نقدية

ارتباطات غير قابلة لالغاء عن تسهيات ائتمانية

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

20,104 

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

420,918 

-

2,356,726 

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

46,520 

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

195,773 

677,522 

4,618,723 

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

2,772 

533,241 

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

1,088 

265,936 

قروض وتسهيات للعماء

 األصول

ودائع العماء 

اإللتزامات

المرتبات والمزايا قصيرة األجل

أرصدة لدى البنوك

األصول:

أرصدة مستحقة للبنوك

ودائع العماء

االلتزامات:
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38 - الموقف الضريبي :

ــس  ــدة خم ــي لم ــاء ضريب ــع بإعف ــه يتمت ــذا فإن ــه ل ــنة 1983 وتعديات ــم 95 لس ــون رق ــكام القان ــك ألح ــع البن - يخض
ســنوات تبــدأ مــن الفتــرة التاليــة لتاريــخ بــدء النشــاط ، وقــد بــدأ البنــك نشــاطه فــي 3 فبرايــر 1985 وبذلــك يخضــع البنــك 

ــة 1991/1990. ــرة المالي ــن الفت ــداء م ــوال ابت ــركات األم ــة ش لضريب

ــة  ــى موافق ــل عل ــام 1989 / 1990 وحص ــال ع ــاطه خ ــة نش ــان مزاول ــن رمض ــر م ــك بالعاش ــرع البن ــدأ ف ــد ب ــذا وق - ه
مأموريــة ضرائــب الشــركات المســاهمة بإعفائــه لمــدة عشــر ســنوات تبــدأ مــن أول ينايــر 1990. 

- وقــد بــدأ فــرع البنــك بالســادس مــن أكتوبــر مزاولة نشــاطه خــال عــام 1997، وحصــل على موافقــة ضرائب الشــركات 
المســاهمة أول القاهــرة بإعفائــه لمــدة عشــر ســنوات تبــدأ مــن أول يوليــو 1997 وتنتهي فــي 30 يونيه2007.

ــات  ــكل المنازع ــة ب ــوية النهائي ــى التس ــن ( عل ــار الممولي ــز كب ــب ) مرك ــة الضرائ ــع مصلح ــع م ــك بالتوقي ــام البن - ق
الضريبيــة عــن ضريبــة شــركات األمــوال والقيــم المنقولــة حتــى 2005/6/30، وقــام البنــك بالســداد وتــم الحصــول علــى 
المخالصــة النهائيــة. وتــم فحــص الســنوات 2006/2005، 2007/2006 وأســفر الفحــص عــن ضريبــة شــركات أمــوال ال شــيء 
وتــم إحالــة بعــض األوعيــة األخــرى إلــى اللجنــة الداخليــة وتــم حســمها وســداد كافــة المســتحقات، كمــا تــم فحــص 
الســنوات مــن 2008/2007 الــي 2011/2010 وتــم طلــب تحويــل الملــف الــي اللجنــة الداخليــة وتــم حســم بعــض البنــود 
وتحويــل بعــض البنــود األخــرى إلــى اللجنــة الداخليــة المتخصصــة ، و تــم تحويــل بعــض النقــاط الخافيــة الــى لجنــة 
الطعــن و التــي قامــت بدروهــا بتأييــد المأموريــة و مــن ثــم تــم الطعــن علــى قــرار لجنــة الطعــن و الملــف حاليــا منظــور 
امــام القضــاء هــذا ويقــوم البنــك بتقديــم االقــرارات الضريبيــة الســنوية بصــورة منتظمــة وســداد أي ضرائــب مســتحقة 

مــن واقــع هــذه االقــرارات.

- تم فحص السنوات من 2012/2011 وحتى 2016/2015 وجارى عمل اللجان الداخلية .

ــاوة  ــى ع ــوال عل ــركات األم ــة ش ــوع ضريب ــدم خض ــك بع ــة البن ــة بأحقي ــات الضريبي ــض المنازع ــة ف ــرار لجن ــدر ق - ص
اإلصــدار ألســهم رأس المــال للبنــك عــن عــام 1997 .

- فيمــا يتعلــق بضريبــة الدمغــة فقــد تــم فحــص معظــم فــروع البنــك حتــى 2015/9/30 وجــارى فحــص باقــي الفــروع 
، وتــم ســداد االلتزامــات الضريبيــة بنــاءاً علــى المطالبــات الــواردة ، ويلتــزم البنــك بســداد الضريبــة وفقــا للمواعيــد 

ــة.  القانوني

ــل  ،  ــة بالكام ــداد الضريب ــم س ــام 2000 وت ــى ع ــط  حت ــبة والرب ــت المحاس ــد تم ــل فق ــب العم ــة كس ــبة لضريب ــا بالنس أم
ــذه  ــاص به ــن الخ ــة الطع ــرار لجن ــدر ق ــد ص ــى 2004/12/31 ، وق ــن 2001/1/1 حت ــرة م ــن الفت ــص ع ــة بالفح ــت المأموري وقام
الفتــرة وأســفر عــن حســم نقــاط الخــاف الرئيســية لصالــح البنــك. وتــم فحــص ضريبــة كســب العمــل لعــام 2005 وقــام 
البنــك باالعتــراض علــى مــا جــاء بهــا وجــارى اتخــاذ اإلجــراءات للتحويــل للجنــة الداخليــة ، تاريــخ 27 ينايــر 2020 تــم اخطــار 
ــم  ــم تقدي ــي  وت ــد القانون ــي الموع ــه ف ــن علي ــم الطع ــذى ت ــنوات 2014 / 2017 و ال ــري للس ــص تقدي ــوذج فح ــك بنم البن

التســويات الضريبيــة مــن اجــل اســتصدار قــرار بإعــادة الفحــص  . 

ــم  ــص ول ــة للفح ــتندات المطلوب ــة المس ــة كاف ــليم المأموري ــم تس ــص وت ــارى الفح ــنوات 2016/2006 ج ــبة للس بالنس
يخطــر البنــك بأيــة فــروق فحــص حتــى تاريخــه ، ويقــوم البنــك بخصــم وتوريــد الضريبــة شــهريا فــي المواعيــد القانونيــة 

طبقــا الحــكام القانــون رقــم 91 لســنة 2005
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39 - صناديق االستثمار :

)أ( صندوق استثمار البنك المصري لتنمية الصادرات - األول - الخبير :

الصنــدوق أحــد األنشــطة المصرفيــة المرخــص بهــا للبنــك بموجــب قانون ســوق رأس المال رقــم 95 لســنة 1992 والئحته 
التنفيذيــة ، وتقــوم بــإدارة الصنــدوق شــركة اتــش ســي  لــألوراق الماليــة واالســتثمار ، وقــد بلــغ عــدد وثائــق اســتثمار  هــذا 
الصنــدوق عنــد التأســيس مليــون وثيقــة قيمتهــا مائــة مليــون جنيــه مصــري ُخصــص للبنــك 50000 وثيقــة منهــا ) قيمتهــا 
ــرة  ــري( لمباش ــه مص ــاب 33.33 جني ــرة االكتت ــا لنش ــمية وفق ــه االس ــة  وقيمت ــكل وثيق ــري ل ــه مص ــدار 100 جني ــد اإلص عن
نشــاط الصنــدوق ، وبلــغ إجمالــي عــدد الوثائــق القائمــة بالصنــدوق فــي نهايــة يونيــو 2020 عــدد 107،359 وثيقــة كمــا بلــغ 
عــدد الوثائــق المملوكــة للبنــك 79191 وثيقــة تمثــل نســبة 74% مــن إجمالــي عــدد وثائــق الصنــدوق وقــد بلغــت القيمــة 
االســتردادية للوثيقــة مبلــغ 112.08 جنيــه مصــري وطبقــًا لعقــد إدارة الصنــدوق وكذلــك نشــرة االكتتــاب يحصــل البنــك 
المصــري لتنميــة الصــادرات علــى أتعــاب وعمــوالت مقابــل إشــرافه علــى الصنــدوق وكذلــك الخدمــات اإلداريــة األخــرى 
التــي يؤديهــا لــه ، وقــد بلــغ إجمالــي عمــوالت البنــك مبلــغ  68.9ألــف جنيــه مصــري عمولــة اإلدارة حتــى نهايــة يونيــو 

2020، أدرجــت ضمــن بنــد إيــرادات األتعــاب والعمــوالت / أتعــاب أخــرى بقائمــة الدخــل.

 )ب( صندوق استثمار البنك المصري لتنمية الصادرات - الثانى - النقدي :

الصنــدوق أحــد األنشــطة المصرفيــة المرخــص بهــا للبنــك بموجــب قانــون ســوق رأس المــال رقــم 95 لســنة 1992 
والئحتــه التنفيذيــة وتقــوم بــإدارة الصنــدوق شــركة ازيمــوت إلدارة الصناديــق ومحافــظ األوراق الماليــة ، وقــد بلــغ عــدد 
وثائــق اســتثمار  هــذا الصنــدوق عنــد التأســيس 2867466 وثيقــة قيمتهــا 286.746٬600 جنيــه مصــري ُخصــص للبنــك 143400 
وثيقــة منهــا ) قيمتهــا االســمية عنــد اإلصــدار 100 جنيــه مصــري لــكل وثيقــة ( لمباشــرة نشــاط الصنــدوق ذات عائــد يومي 
تراكمــي ، وبلــغ إجمالــي عــدد الوثائــق القائمــة بالصنــدوق فــي نهايــة يوينــو 2020 عــدد 1،713،533 وثيقــة وكمــا بلــغ عــدد 
الوثائــق المملوكــة للبنــك عــدد 34،415 وثيقــة وهــى تمثــل نســبة 2% مــن إجمالــي عــدد وثائــق الصنــدوق وقــد بلغــت 
ــوالت    ــة العم ــي قيم ــغ إجمال ــري وبل ــه مص ــغ 377.7745 جني ــو 2020 مبل ــة يوني ــي نهاي ــة ف ــتردادية للوثيق ــة االس القيم
2277 ألــف جنيــه مصــري حتــى نهايــة يونيــو 2020 ُأدرجــت ضمــن بنــد إيــرادات األتعــاب والعمــوالت / أتعــاب أخــرى بقائمــة 

الدخــل.

 )ج( صندوق استثمار البنك المصري لتنمية الصادرات الثالث ذو العائد الدوري التراكمي - كنوز:

الصنــدوق أحــد األنشــطة المصرفيــة المرخــص بهــا للبنــك بموجــب قانــون ســوق رأس المــال رقــم 95 لســنة 1992 
ــإدارة الصنــدوق شــركة برايــم انفســتمنتس لاســتثمارات الماليــة، وقــد بلــغ عــدد وثائــق  والئحتــه التنفيذيــة وتقــوم ب
اســتثمار هــذا الصنــدوق عنــد التأســيس 612501 وثيقــة قيمتهــا 61250100 جنيــه مصــري ُخصــص للبنــك 50000 وثيقــة منهــا 
)قيمتهــا االســمية عنــد اإلصــدار 100 جنيــه مصــري لــكل وثيقــة( لمباشــرة نشــاط الصنــدوق، وبلــغ إجمالــي عــدد الوثائــق 
ــل  ــي تمث ــة. وه ــك 50000 وثيق ــة للبن ــق المملوك ــدد الوثائ ــغ ع ــة وتبل ــدد 52.823 وثيق ــو 2020 ع ــة يوني ــي نهاي ــة ف القائم
نســبة 94.7% مــن إجمالــي عــدد وثائــق الصنــدوق وقــد بلغــت القيمــة االســتردادية للوثيقــة فــي نهايــة يونيــو 2020 مبلــغ 
149.2812 جنيــه مصــري وبلــغ إجمالــي قيمــة العمــوالت 44.2 ألــف جنيــه مصــري حتــى نهايــة يونيــو 2020، ُأدرجــت ضمــن 

بنــد إيــرادات األتعــاب والعمــوالت / أتعــاب أخــرى بقائمــة الدخــل.

40 - أرقام المقارنة :

- تم إعادة تبويب بعض ارقام المقارنة لتتفق مع العرض المالى للعام الحالي
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41 - أحداث هامة :

انتشــرت جائحــة فيــروس كورونــا "وبــاء كوفيــد-19 المســتجد" عبــر مناطــق جغرافيــة مختلفــة علــى مســتوى العالــم، 
ــة  ــي البيئ ــد ف ــدم التأك ــن ع ــة م ــي حال ــك ال ــا ادى ذل ــة، مم ــة واالقتصادي ــطة التجاري ــل األنش ــي تعطي ــبب ف ــا تس مم

ــة المحليــة والعالميــة.  االقتصادي

وقــد أعلنــت الســلطات الماليــة والنقديــة المحليــة والعالميــة علــى حــد الســواء عــن تدابيــر دعــم مختلفــة فــي جميــع 
أنحــاء العالــم لمواجهــة اآلثــار الســلبية المحتملــة.

وبنــاءاً عليــه فقــد قــام البنــك بتفعيــل خطــة اســتمرارية األعمــال واإلجــراءات األخــرى الخاصــة بــإدارة المخاطــر المتعلقة 
بالتعطــل المحتمــل لألعمــال نتيجــة لتلــك الجائحــة وتأثيرهــا حيــث تــم اتخــاذ اإلجــراءات التالية:

- تم العمل باإلدارات المركزية بالحد األدنى من الموظفين والقدر األكبر يتعين ان يعمل من خال المنزل.

- تــم اختيــار موقعيــن كبدائــل لتشــغيل إدارات العمليــات المركزيــة عنــد الطــوارئ بعيــداً عــن الموقــع الرئيســي حتــى 
ال تتأثــر اعمــال البنــك بــأي توقــف.

- تــم تحييــد جــزء مــن العمالــة مراعيــن الحــاالت المرضيــة والحــاالت األخــرى المشــار اليهــا بتعليمــات البنــك المركــزي 
المصــري.

ــي  ــق الحال ــط بالفري ــة ال تختل ــل احتياطي ــرق عم ــود ف ــى وج ــة ال ــات باإلضاف ــة المعلوم ــل تقني ــرق عم ــن ف ــم تأمي - ت
.Data Centers لتشــغيل ال 

ــم  ــاق يت ــر لإلغ ــرع أو أكث ــأ ف ــث إذا لج ــبوع بحي ــا كل أس ــم تناوبه ــة يت ــن العمال ــى 50% م ــد أقص ــل بح ــروع تعم - الف
ــه. ــد تعقيم ــرع بع ــذات الف ــزول ل ــة أو الن ــروع محيط ــم ف ــازل لتدعي ــاء بالمن ــن الزم ــزء م ــتخدام ج اس

- تــم الســماح بدخــول الحــد األدنــى الممكــن مــن العمــاء للفــرع فــي كافــة األوقــات وانتظارهــم متباعديــن خــارج 
الفــرع وااللتــزام بموعــد غلــق الفــروع.

- تكثيف التسجيل الذاتي لخدمات اإلنترنت والمحافظ اإللكترونية.

- تــم اتبــاع إجــراءات االمــن مــن تطهيــر دوري، زيــادة التهويــة، ارتــداء أقنعــة الوجــه، توفيــر مطهــرات اليــد لاســتخدام 
ــال  ــز االتص ــات ومراك ــة المعلوم ــة تقني ــة خاص ــى إدارات مركزي ــن عل ــن المترددي ــرارة للموظفي ــاس الح ــرر وقي المتك

)كــول ســنتر(.
 

ويراقــب البنــك الوضــع عــن كثــب حيــث قامــت إدارة البنــك بدراســة االثــار الماليــة واالقتصاديــة الناتجــة عــن تفشــى وبــاء 
كورونــا المســتجد بــدءا مــن تحليــل االثــار المتوقعــة علــى مســتوى االقتصــاد الكلــى وتحديــد القطاعــات المتأثــرة ســلبا 
وتلــك حياديــة التأثــر بــه وتأثيــر ذلــك علــى المركــز المالــي للبنــك و نتائــج االعمــال و تحديــد اســتراتيجية التعامــل خــال 
الفتــرة القادمــة وأثــره علــى الخطــة التوســعية و تــم إعــادة احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة فــي نهايــة يونيــو 
2020 وفقــا للمعلومــات المتاحــة التــي يمكــن االســتناد عليهــا حاليــا والتــي تمثــل أفضــل تقديــر مــن وجهــة نظــر اإلدارة 

اخــذا فــي االعتبــار ان تلــك التقديــرات بنــاءا علــى افتراضــات خاضعــة للتغيــرات التــي قــد تحــدث مســتقبا.
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تقرير مراقبا الحسابات

البنك المصري لتنمية الصادرات
عن القوائم المالية المجمعة في 30 يونيو 2020

الى السادة / مساهمي البنك المصري لتنمية الصادرات - "شركة مساهمة مصرية"

تقرير عن القوائم المالية المجمعة

راجعنــا القوائــم الماليــة المجمعــة المرفقــة للبنــك المصــري لتنميــة الصــادرات "شــركة مســاهمة مصريــة" والمتمثلــة 
فــي الميزانيــة المجمعــة فــي 30 يونيــو 2020 وكــذا القوائــم المجمعــة للدخــل والدخــل الشــامل والتغيــر فــي حقــوق 
الملكيــة والتدفقــات النقديــة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ ، وملخــص ألهــم السياســات المحاســبية 

وغيرهــا مــن اإليضاحــات.

مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية المجمعة

هــذه القوائــم الماليــة المجمعــة مســئولية إدارة البنــك، فــاإلدارة مســئولة عــن إعــداد وعــرض القوائــم الماليــة 
ــر القوائــم الماليــة للبنــوك وأســس اإلعتــراف والقيــاس  المجمعــة عرضــًا عــاداًل وواضحــًا وفقــًا لقواعــد إعــداد وتصوي
المعتمــدة مــن مجلــس إدارة البنــك المركــزي المصــري بتاريــخ 16 ديســمبر 2008 و المعدلــة بموجــب التعليمــات الصــادرة 
فــي 26 فبرايــر 2019 وفــي ضــوء القوانيــن واللوائــح المصريــة الســارية ذات العاقــة بإعــداد هــذه القوائــم الماليــة 
المجمعــة، وتتضمــن مســئولية اإلدارة تصميــم وتنفيــذ والحفــاظ علــى رقابــة داخليــة ذات صلــة بإعــداد وعــرض قوائــم 
ماليــة مجمعــة عرضــًا عــاداًل وواضحــًا خاليــة مــن أيــة تحريفــات هامــة ومؤثــرة ســواء ناتجــة عــن الغــش أو الخطــأ، كمــا 
تتضمــن هــذه المســئولية اختيــار السياســات المحاســبية المائمــة وتطبيقهــا وعمــل التقديــرات المحاســبية المائمــة 

ــروف. للظ

مسئولية مراقبي الحسابات

تنحصــر مســئوليتنا فــي إبــداء الــرأي علــى هــذه القوائــم الماليــة المجمعــة فــي ضــوء مراجعتنــا لهــا. وقد تــم مراجعتنا 
ــط وأداء  ــر تخطي ــذه المعايي ــب ه ــارية. وتتطل ــة الس ــن المصري ــوء القواني ــي ض ــة وف ــة المصري ــر المراجع ــا لمعايي وفق

المراجعــة للحصــول علــى تأكــد مناســب بــأن القوائــم الماليــة المجمعــة خاليــة مــن أيــة تحريفــات هامــة ومؤثــرة. 

وتتضمــن أعمــال المراجعــة أداء إجــراءات للحصــول علــى أدلــة مراجعــة بشــأن القيــم واإلفصاحات فــي القوائــم المالية 
المجمعــة. وتعتمــد اإلجــراءات التــي تــم اختيارهــا علــى الحكــم الشــخصي للمراقــب ويشــمل ذلــك تقييــم مخاطــر 
التحريــف الهــام والمؤثــر فــي القوائــم الماليــة ســواء الناتــج عــن الغــش أو الخطــأ. ولــدى تقييــم هــذه المخاطــر يضــع 
المراقــب فــي اعتبــاره الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بقيــام البنــك بإعــداد القوائــم الماليــة المجمعــة والعــرض العــادل 
والواضــح لهــا وذلــك لتصميــم إجــراءات مراجعــة مناســبة للظــروف ولكــن ليــس بغــرض إبــداء رأى علــى كفــاءة الرقابــة 

الداخليــة فــي البنــك.

 وتشــمل عمليــة المراجعــة أيضــا تقييــم مــدى مائمــة السياســات المحاســبية والتقديــرات المحاســبية الهامــة التــي 
أعــدت بمعرفــة اإلدارة وكــذا ســامة العــرض الــذي قدمــت بــه القوائــم الماليــة المجمعــة.

ــى  ــا عل ــداء رأين ــبا إلب ــًا مناس ــد أساس ــبة وتع ــة ومناس ــا كافي ــول عليه ــا بالحص ــي قمن ــة الت ــة المراجع ــرى أن أدل ــا ن وإنن
ــة. ــة المجمع ــم المالي القوائ
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الــرأي 

مــن رأينــا أن القوائــم الماليــة المجمعــة المشــار إليهــا أعــاه تعبــر بعدالــة ووضــوح - فــي جميــع جوانبهــا الهامــة - عــن 
المركــز المالــي المجمــع للبنــك المصــري لتنميــة الصــادرات - شــركة مســاهمة مصريــة - فــي 30 يونيــو 2020، وعــن أدائــه 
المالــي المجمــع وتدفقاتــه النقديــة المجمعــة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وذلــك وفقــًا لقواعــد 
ــزي  ــك المرك ــس إدارة البن ــن مجل ــدة م ــاس المعتم ــراف والقي ــس اإلعت ــوك وأس ــة للبن ــم المالي ــر القوائ ــداد وتصوي إع
المصــري بتاريــخ 16 ديســمبر 2008 و المعدلــة بموجــب التعليمــات الصــادرة فــي 26 فبرايــر 2019 وفــي ضــوء القوانيــن 

واللوائــح المصريــة ذات العاقــة بإعــداد هــذه القوائــم الماليــة المجمعــة.

فقرة توجيه انتباه

ومــع عــدم إعتبــار ذلــك تحفظــا وكمــا ورد باإليضــاح رقــم )40( مــن اإليضاحــات المتممــة للقوائــم الماليــة ، الــذي يوضــح 
ــا "كوفيــد-19 المســتجد" علــى البيئــة التشــغيلية للبنــك بمــا فــي ذلــك قيــم  ــر المحتمــل لجائحــة فيــروس كورون األث

عناصــر االصــول وااللتزامــات والقيمــة االســترداديه لهــا ونتائــج األعمــال وحالــة عــدم التأكــد ذات الصلــة.

الدكتور / أحمد مصطفى شوقي

MAZARS مصطفى شوقي
محاسبون قانونيون ومستشارون

القاهرة في : 27 أغسطس 2020

محاسبة / سلوى يونس سيد

رئيس القطاع
الجهاز المركزى للمحاسبات 

مراقبا الحسابات
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الميزانية المجمعة
في 30 يونيو 2020

األصول

إستثمارات مالية :

نقدية وأرصده لدي البنك المركزي المصرى

أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى

قروض وتسهيات للعماء

أرصده لدي البنوك

أصول مالية بالقيمة العادلة من خال األرباح و الخسائر

قروض وتسهيات للبنوك

اإللتزامات وحقوق الملكية

حقوق الملكية

اإللتزامات

   - بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل ااّلخر

أرصدة مستحقه للبنوك 

راس المال المصدر والمدفوع

إستثمارات مالية فى شركات تابعة 

مشتقات مالية 

أرباح محتجزة 

إستثمارات عقارية

مخصصات أخرى

أصول أخري

قروض أخرى

أصول ضريبية مؤجلة

إلتزامات مزايا التقاعد

   - بالتكلفة المستهلكة

ودائع العماء

إحتياطيات

أصول غير ملموسة

أدوات دين مصدرة

حقوق األقلية

المخزون

إلتزامات ضريبية مؤجلة

أصول ثابتة

إلتزامات أخري

إجمالي األصول

إجمالي اإللتزامات

إجمالي حقوق الملكية
إجمالي اإللتزامات وحقوق الملكية

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

3,867,123 

8,548,857 

31,297,836 

4,661,524 

36,030 

29,073 

4,567,761 

3,931,391 

2,728,000 

6,875 

205 

2,374,153 

220,021 

253,953 

2,100,633 

1,712,838 

95 

33,991 

1,087,740 

43,947,042 

819,001 

37,670 

50,000 

130,903 

82,366 

12,513 

692,907 

1,242,521 

57,236,511

51,184,454

6,052,057
57,236,511

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

3,670,442 

9,555,725 

25,096,248 

6,841,392 

46,511 

84,786 

1,586,573 

2,334,197 

2,728,000 

6,875 

-

1,874,472 

220,021 

161,178 

1,168,259 

1,627,371 

5,270 

21,800 

1,786,882 

40,072,588 

621,684 

19,009 

50,000 

142,139 

82,331 

10,382 

663,051 

1,189,564 

50,833,375

45,467,080

5,366,295
50,833,375

)12(

)14(

)16(

)13(

)15(

)16(

)18(

)26(

)33(

)19(

)17(

)23(

)31(

)21(

)29(

)25(

)32(

)18(

)27(

)33(

)20(

)28(

)24(

)25(

)22(

)30(

إيضاح
رقم

محمد فتوح إمام
رئيس مجموعة الرقابة المالية
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تعتبر اإليضاحات متممة لهذه القوائم المالية المجمعة 
وتقرأ معها .

محمد فتوح إمام
رئيس مجموعة الرقابة المالية

قائمة الدخل المجمعة عن السنة المالية المنتهية
في 30 يونيو 2020

)5(

)5(

)6(

)6(

)18(

)9(

)10(

)11(

)7(

)8(

صافي الدخل من العائد

تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة

عائد القروض واإليرادات المشابهة

صافى أرباح السنة

نصيب السهم فى صافى أرباح السنة

الضرائب المؤجلة

ضرائب الدخل

صافى الدخل من األتعاب والعموالت

مصروفات األتعاب والعموالت

إيرادات األتعاب والعموالت

صافى الربح قبل الضرائب

رد )عبء ( اإلضمحال عن خسائر االئتمان

أرباح )خسائر( إستثمارات مالية

إيرادات ) مصروفات ( تشغيل أخري

مصروفات إدارية 

صافى دخل المتاجرة

توزيعات أرباح

  نصيب المساهمين في البنك

  يتمثل فى:

  نصيب األقلية

الثالثة أشهر 
المنتهية فى
30 يونيو 2020

الف جنيه 
مصرى

472,262

)985,003(

1,457,265 

236,653 

0.76 

)5,587(

)78,652(

94,884 

)7,809(

102,693 

320,892 

)115,891(

9,911 

38,193 

)215,420(

33,894 

3,059 

4,365 

232,288 

236,653 

السنة المالية 
المنتهية فى
30 يونيو 2019

الف جنيه 
مصرى

1,803,220 

)3,720,992(

5,524,212 

1,116,562 

3.60 

)7,167(

)300,589(

344,236 

)37,546(

381,782 

1,424,318 

)193,315(

)54,649(

219,103 

)793,064(

76,591 

22,196 

18,860 

1,097,702 

1,116,562 

الثالثة أشهر 
المنتهية فى
30 يونيو 2020

الف جنيه 
مصرى

395,476 

)745,915(

1,141,391 

125,248 

0.39 

)4,176(

)77,727(

86,500 

)5,244(

91,744 

207,151 

)27,990(

-

5,161 

)279,774(

35,146 

)7,368(

2,161 

123,087 

125,248 

السنة المالية 
المنتهية فى
30 يونيو 2020

الف جنيه 
مصرى

1,965,358 

)3,587,187(

5,552,545 

1,103,550 

3.45 

)11,351(

)394,901(

339,556 

)37,563(

377,119 

1,509,802 

71,372 

3,424 

37,325 

)1,055,477(

136,992 

11,252 

15,266 

1,088,284 

1,103,550 

إيضاح
رقم

تعتبر اإليضاحات متممة لهذه القوائم المالية  المجمعة  وتقرأ معها.
تقرير مراقب الحسابات مرفق.
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قائمة التغير فى حقوق الملكية
المجمعة عن السنة المالية
المنتهية في 30 يونيو 2020

تعتبر اإليضاحات متممة لهذه القوائم المالية المجمعة وتقرأ معها .

--------٢,٣٠٤--٢,٣٠٤ الضريبة المؤجلة - فروق القيمة العادلة لالستثمارات المالية من خالل 
الدخل الشامل االخر

-

-

-

٢,٧٢٨,٠٠٠

-

-

-

٣١٩,٤٣٨

-

-

-

٢٤,٩٩٨

(٤٦١)

-

-

٢٥,٧٦٥

-

-

-

١٩٥,٣١٢

-

-

-

٩٠٩

-

-

-

-

-

-

-

١٦,٣٩٤

(٨٩٠)

-

-

٢٣٦,١٨٦

١٢٦,٢٧١

(٤٥١,٤٥٠)

١,٠٨٨,٢٨٤

٢,٣٧٤,١٥٤

(٢٦,٥٠٤)

-

١٥,٢٦٦

١٣٠,٩٠١

٩٨,٤١٦

(٤٥١,٤٥٠)
١,١٠٣,٥٥٠

٦,٠٥٢,٠٥٧

المحول الى ا�رباح المحتجزة

توزيعات ا�رباح

صافى أرباح السنة المالية

الرصيد فى أخر السنة المالية

٢,٧٢٨,٠٠٠

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

٢,٧٢٨,٠٠٠

-

-

-

-

-

-

٢,٧٢٨,٠٠٠

-

-

٢,٧٢٨,٠٠٠

-

١٤٤,٩٤٠

-

-

٧٦,٢٤٣

-

-

-

-

-

-

-

٢٢١,١٨٣

-

-

٩٨,٢٥٥

-

-

-

٢٢١,١٨٣

-

-

٢٢١,١٨٣

-

٢٠,٧٦٤

٢,١١٦

-

-

-

-

-

-

-

-

-

٢٢,٨٨١

-

٢,١١٧

-

-

-

-

٢٢,٨٨٠

-

-

٢٢,٨٨١

-

٣٨,٩٠٤

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

٢٦,٢٢٦ 

-

-

-

-

-

(١٢,٦٧٨)

٣٨,٩٠٤

-

-

٣٨,٩٠٤

-

٢٠,٤٩٩

-

٨,٤٥٥

-

-

-

-

-

-

-

-

٢٨,٩٥٤

١٦٦,٣٥٨

-

-

-

-

-

٢٨,٩٥٤

-

-

٢٨,٩٥٤

-

١٠٦,٣٤٠

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(٢٨٢,٩٩٩)

٩٠٩

-

-

-

-

-

٢٨٣,٩٠٨

٠

(١٠٦,٣٤٠)

-

-

-

-

-

-

-

٢٧١,٢٣٠

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(٢٧١,٢٣٠)

٢٧١,٢٣٠

-

-

٢٧١,٢٣٠

-

٢٠,٢٤٢

-

-

-

-

٤١٩

-

-

-

-

-

٢٠,٦٦١

-

-

-

(٤,٢٦٧)

-

-

٢٠,٦٦١

-

-

٢٠,٦٦١

-

١٩,٩٠٨

-

-

-

-

-

-

(١٠,٩١٠)

٨,٨٧٢

-

١٦,٣٢١

٣٤,١٩١

-

-

-

-

٢٠٠,٥٨١

-

١٧,٨٧٠

-

-

١٧,٨٧٠

-

١,٢٥١,٥٦٥

(٣,٠٠٠)

(٨,٤٥٥)

(٧٨,٣٠٦)

(٢٧١,٢٣٠)

(٤١٩)

١,٠١٢

-

-

-

-

١,٨٧٤,٤٧٢

(١٦٦,٣٥٨)

(٢,١١٧)

(٩٩,٢١٥)

٤,٢٦٧

-

-

١,٨٧٤,٤٧٤

١٠٦,٣٤٠

(٢٢٠,٧٣٤)

١,٨٧٤,٤٧٢

١,٠٩٧,٧٠١

٢٢٠,٧٨٩

٨٨٤

-

٢,٠٦٣

-

-

(١٦,٤٥٧)

-

-

(٨٤,٠٠٠)

-

١٤٢,١٣٩

-

-

-

-

-

-

١٤٢,١٣٩

-

-

١٤٢,١٣٩

١٨,٨٦٠

٤,٥٧١,٩٥١
-
-
-
-
-

(١٥,٤٤٥)
(١٠,٩١٠)
٨,٨٧٢

(٨٤,٠٠٠)

(٢٦٦,٦٧٨)
٥,٠٩٩,٦١٧

-
-

(٩٦٠)
-

٢٠٠,٥٨١

-

٥,٣٦٦,٢٩٥

-

(٢٢٠,٧٣٤)

٥,٣٦٦,٢٩٥

١,١١٦,٥٦١

الرصيد في اول السنة المالية

المحول إلى االحتياطي العام

المحول إلى االحتياطي الرأسمالى

المحول الى ا�حتياطي القانونى

IFRS9 المحول الى احتياطي

المحول الى ا�حتياطي المخاطر البنكية اصول الت ملكيتها

المحول إلى ا�رباح المرحلة

صافي التغير في ا�ستثمارات المالية المتاحة للبيع 

الضريبة المؤجلة - فروق القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع

زيادة رأس المال

IFRS9 اثر التطبيق ا�ولى لمعيار

الرصيد في ١ يوليو ٢٠١٩

المحول الي االحتياطي الرأسمالي

المحول الي االحتياطي العام

المحول الى ا�حتياطي القانونى

المحول الى ا�حتياطي المخاطر البنكية اصول الت ملكيتها

صافى التغير فى ا�ستثمارات المالية من خالل الدخل الشامل االخر

المحول من االحتياطي الخاص و احتياطي IFRS9 الى احتياطي المخاطر
البنكية العام

الرصيد فى أخر السنة المالية

المحول لالرباح المحتجزة

توزيعات ا�رباح

الرصيد فى أول السنة المالية

صافي أرباح السنة المالية

٣٠ يونيو ٢٠٢٠

االحتياطيات 

٣٠ يونيو ٢٠١٩
الف جنيه مصرى

رأس
المال

المدفوع

الف جنيه مصرى

إحتياطى
قانونى

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرىالف جنيه مصرىالف جنيه مصرىالف جنيه مصرىالف جنيه مصرىالف جنيه مصرىالف جنيه مصرىالف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

إحتياطي القيمة
العادلة استثمارات

مالية من خالل
الدخل الشامل

احتياطي المخاطر
البنكية

-
أصول ألت

ملكيتها للبنك

احتياطي
المخاطر
البنكية
IFRS 9

أرباح
محتجزة

حقوق
ا�قلية

احتياطي
المخاطر 
البنكية 

العام

إحتياطي
رأسمالي

إحتياطي
خاص

إحتياطى
ا�جمالىعام

المؤشرات المالية التقرير السنوي  2019 - 2020
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قائمة التدفقات النقدية المجمعة عن السنة
المالية المنتهية في 30 يونيو 2020.

المؤشرات المالية التقرير السنوي  2019 - 2020

صافي األرباح  قبل الضرائب

تعديات لتسوية صافي األرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

إهاك أصول ثابتة

)20(استهاك أصول غير ملموسة

)22(

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

30 يونيو 2019
الف جنيه

مصرى

1,424,318 

13,494 

70,108 

30 يونيو 2020
الف جنيه

مصرى

1,509,802 

15,274 

95,243 

الخسائر االئتمانية المتوقعة لقروض و تسهيات العماء

الخسائر االئتمانية المتوقعة الذون الخزانة الحكومية

الخسائر االئتمانية المتوقعة  لسندات الخزانة الحكومية

الخسائر االئتمانية المتوقعة  لقروض و تسهيات البنوك

الخسائر االئتمانية المتوقعة ألرصدة  لدى البنوك

الخسائر االئتمانية المتوقعة لألرصدة المدينة األخرى

اضمحال استثمارات مالية متاحة للبيع

عبء ) رد ( المخصصات األخرى

أرباح رأسمالية

فروق تقييم استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خال األرباح و الخسائر
فروق تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل  بالعمات االجنبية

عبء ) رد ( التزامات التقاعد
فروق إعادة تقييم أرصدة المخصصات بخاف مخصصات القروض

توزيعات األرباح

استهاك عاوة اإلصدار والخصم لاستثمارات المالية

أرصدة لدى البنوك

اذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى

أصول ماليه بالقيمة العادلة من خال األرباح و الخسائر

قروض وتسهيات للعماء والبنوك

المشتقات المالية )بالصافي(

أصول أخري

أرصدة مستحقة للبنوك

ودائع العماء

التزامات اخري

ضرائب الدخل المسددة
مخصصات أخري

إلتزمات مزايا تقاعد

)9(

)9(

)9(

)9(

)9(

)9(

)31(

)20(

)31(

)7(

)14(

)13(

)16(

)15(

)21(

)17(

)27(

)26(

)30(

صافى النقص ) الزيادة ( فى األصول واإللتزامات

أرباح التشغيل قبل التغيرات فى األصول
واإللتزامات المستخدمة فى أنشطة التشغيل

صافي التدفقات النقدية  الناتجة من أنشطة التشغيل

1,638,734 

193,315 

-

-

-

-

59,553 

-

)166,359(

59,578 

9,372 

)1,054(

)1,395(

-

-
)22,196(

2,021,585 

)908,149(

)5,412,163(

)19,016(

4,669 

15,399 

5,459,581 

)401,095(

)309,954(

)217,213(

10,000 

)45,987(

1,836,391 

1,557,605 

)74,937(

9,649 

)7,138(

558 

491 

-

4 

)437(
28,276 

)14,898(

-

25 
15,547 

)8,602(

)11,252(

1,431,018 

382,435 

)6,416,919(

10,480 

)751,422(

205 

3,874,454 

1,597,193 

)327,554(

)16,389(

)3,358(

)40,687(

1,297,060 
م

رق
ح 

ضا
إي
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تغير االرباح المحتجزة في حقوق الملكية

)20(

)18(

)18(

)18(

)13(

)12(

)12(

)14(

)14(

)13(

)29(

)35(

18,575 

)460,866(

)28,578(

166,359 

)414,403(

773 

)8,639(

197,725 

22,196 

413,866 

6,841,392 

3,670,442 

)3,392,890(

9,555,725 

)9,508,252(

)650,000(

-
)220,734(

280,464 

4,713,287 

1,803,130 

)92,992(

59,730 

6,516,417 

6,516,417 

473 
)83,780(

)33,937(

-

)2,935,636(

-

-
186,889 

11,252 

695,867 

4,661,523 

3,867,123 

)3,647,906(

8,548,857 

)8,042,182(

-

98,792 

)451,450(

85,467 

6,516,417 

)1,129,002(

)2,158,871(

)267,191(

5,387,415 

5,387,415 

مدفوعات لشراء أصول ثابتة وإعداد وتجهيز الفروع

متحصات من مبيعات األصول الثابتة

أرباح رأسمالية

مدفوعات لشراء أصول غير ملموسة

تغير االستثمارات العقارية

مدفوعات مشتريات استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل

متحصات من استرداد استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل

مدفوعات مشتريات استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة
متحصات من استرداد استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة

توزيعات أرباح محصلة

محصل ) مسدد ( من أدوات دين وقروض أخرى

توزيعات االرباح المدفوعة

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى المصري

أرصدة لدى البنوك

أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى

أرصدة لدى البنك المركزي المصري في إطار نسبة االحتياطي اإللزامي

أرصدة لدى البنوك ذات أجل أكثر من ثاثة أشهر
أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى ذات أجل أكثر من ثاثة أشهر

صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها خال السنة المالية 

رصيد النقدية ومافي حكمها فى أول السنة المالية

التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

وتتمثل النقدية وما فى حكمها فيما يلي :

صافي التدفقات النقدية ) المستخدمة في (  أنشطة االستثمار

صافي التدفقات النقدية ) المستخدمة في ( الناتجة من  أنشطة التمويل

رصيد النقدية ومافي حكمها فى آخر السنة المالية

رصيد النقدية ومافي حكمها فى آخر السنة المالية

معامالت غير نقدية

ــر ذلــك فــي بنــود التغيــر فــى نقديــة و ارصــدة لــدى  - مبلــغ 282.999 ألــف جنيــه مصــري قيمــة اثــر تطبيــق معيــار IFRS9 وقــد تــم الغــاء اث
ــات ــرى و االحتياطي ــات األخ ــامل و المخصص ــل الش ــال الدخ ــن خ ــة م ــتثمارات المالي ــة و االس ــزى و اذون الخزان ــك المرك البن

مبلــغ 46.433 الــف جنيــه مصــري قيمــة إضافــات أصــول ثابتــة تــم تحويلهــا مــن األرصــدة المدينــة إلــى األصــول الثابتــة خــال الســنة وقــد تــم 
إلغاء أثر ذلك من بندى التغير في األرصدة المدينة واألصول الثابتة و األصول الغير مملموسة. 

مبلــغ 201٬995 ألــف جنيــه مصــري قيمــة فــروق تقييــم إســتثمارات ماليــه مــن خــال الدخــل الشــامل االخــر وقــد تــم إلغــاء أثــر ذلــك مــن بنــدى 
إحتياطــي القيمــه العادلــه واإلســتثمارات الماليــه بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل واالســتثمارات الماليــة بالتكلفــة المســتهلكة و 

االلتزامــات الضربيــة الموجلــة واالربــاح المحتجــزة.
مبلــغ 339٬500 ألــف جنيــه مصــري قيمــة أصــول الــت ملكيتهــا  وقــد تــم إلغــاء أثــر ذلــك مــن بنــدى اصــول اخــرى وقــروض و تســهيات العمــاء 

و االلتزامــات االخــرى .
ــر ذلــك مــن بنــدى اصــول اخــرى وقــروض و تســهيات  - مبلــغ 4.100 ألــف جنيــه مصــري قيمــة مدينــو أصــول الــت ملكيتهــا  وقــد تــم إلغــاء أث

العماء . 

تعتبر اإليضاحات متممة لهذه القوائم المالية المجمعة  وتقرأ معها .
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أرباح )خسائر( فروق تقييم أدوات حقوق ملكية بالقيمة 
العادلة من خال الدخل الشامل

أرباح )خسائر( فروق تقييم أدوات دين بالقيمة العادلة 
من خال الدخل الشامل

أرباح )خسائر( فروق تقييم صناديق إستثمار بالقيمة 
العادلة من خال الدخل الشامل

أرباح )خسائر( فروق تقييم أسعار صرف العمات األجنبية ألدوات 
حقوق الملكية  بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل

ضرائب الدخل

صافى أرباح السنة

صافى الدخل الشامل للسنة

الثالثة أشهر 
المنتهية فى
30 يونيو 2019

الف جنيه 
مصرى

السنة المالية 
المنتهية فى
30 يونيو 2020

الف جنيه 
مصرى

الثالثة أشهر 
المنتهية فى
30 يونيو 2020

الف جنيه 
مصرى

السنة المالية 
المنتهية فى
30 يونيو 2019

الف جنيه 
مصرى

المؤشرات المالية التقرير السنوي  2019 - 2020

قائمة الدخل الشامل االخر المجمعة عن
السنة المالية المنتهية

في 30 يونيو 2020

264 

13,307 

-

)12,543(

2,822 

236,653 

240,503 

101,620 

110,283 

)1,980(

)10,231(

2,302 

1,103,550 

1,305,544 

)27,644(

125,806 

2,166 

7,597 

)1,709(

125,248 

231,464 

)775(

26,294 

-

)36,430(

8,872 

1,116,562 

1,114,523 

تعتبر اإليضاحات متممة لهذه القوائم المالية المجمعة وتقرأ معها .
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االيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة في 30 يونيو 2020                                                                

1 - معلومات عامة :

تأســس البنــك المصــري لتنميــة الصــادرات ) شــركة مســاهمة مصريــة ( بتاريــخ 30 يوليــه 1983 طبقــا ألحــكام القانــون 
ــة  ــي محافظ ــك ف ــي للبن ــز الرئيس ــع المرك ــة ويق ــر العربي ــة مص ــى بجمهوري ــه األساس ــنة 1983 ونظام ــم 95 لس رق

ــة ،  ــة المصري ــي البورص ــدرج ف ــك م ــدة ، والبن ــرة الجدي ــة - القاه ــز المدين ــى- مرك ــعين الجنوب ــرة 78 ش التس القاه
ويقــوم البنــك بتشــجيع وتنميــة الصــادرات المصريــة والمعاونــة فــي قيــام قطــاع تصديــري زراعــي وصناعــي وتجــارى 
ــات  ــة والعم ــة المحلي ــك بالعمل ــوك وذل ــة البن ــا كاف ــوم به ــي تق ــة الت ــات المصرفي ــة الخدم ــم كاف ــي وتقدي وخدم
األجنبيــة األخــرى وذلــك مــن خــال مركــزه الرئيســي وعــدد ثمانيــة وثاثــون فرعــًا ، وقد بلــغ عــدد العامليــن 1374  موظف 
فــي تاريــخ القوائــم الماليــة. وتبــدأ الســنة الماليــة للبنــك فــي االول مــن يوليــو مــن كل عــام وتنتهــي فــي 30 يونيــو مــن 

العــام التالــي .

و إعتمــد مجلــس إدارة البنــك إصــدار القوائــم الماليــة المجمعــة للســنة المنتهيــة فــي 30 يونيــو 2020بتاريــخ 27 أغســطس 
. 2020

2 - ملخص السياسات المحاسبية :

فيمــا يلــي أهــم السياســات المحاســبية المتبعــة فــي إعــداد هــذه القوائــم الماليــة المجمعــة، وقــد تــم إتبــاع هــذه 
السياســات بثبــات لــكل الســنوات المعروضــة إال إذا تــم اإلفصــاح عــن غيــر ذلــك.

أ - أسس إعداد القوائم المالية المجمعة

تعــد القوائــم الماليــة وفقــًا لمعاييــر المحاســبة المصريــة الصــادرة خــال عــام 2006 وتعدياتهــا ووفقــًا لتعليمــات البنك 
المركــزي المصــري المعتمــدة مــن مجلــس إدارتــه بتاريــخ 16 ديســمبر 2008 والمتفقــة مــع المعاييــر المشــار إليهــا ، وعلــى 
أســاس التكلفــة التاريخيــة معدلــة بإعــادة تقييــم األصــول وااللتزامــات الماليــة بغــرض المتاجــرة واألصــول وااللتزامــات 
ــع  ــع ، وجمي ــة للبي ــة المتاح ــتثمارات المالي ــائر واالس ــاح والخس ــال األرب ــن خ ــة م ــة العادل ــأتها بالقيم ــد نش ــة عن المبوب

عقــود المشــتقات الماليــة. 

وأعــد البنــك القوائــم الماليــة المجمعــة للبنــك وشــركاته التابعــة طبًقــا لمعاييــر المحاســبة المصريــة ، وقــد تــم تجميع 
الشــركات التابعــة تجميًعــا كلًيــا فــي القوائــم الماليــة المجمعــة وهــى الشــركات التــي للبنــك فيهــا بصــورة مباشــرة 
وغيــر مباشــرة أكثــر مــن نصــف حقــوق التصويــت أو لديــه القــدرة علــى الســيطرة علــى السياســات الماليــة والتشــغيلية 
للشــركة التابعــة بصــرف النظــر عــن نوعيــة النشــاط ، ويمكــن الحصــول علــى القوائــم الماليــة المجمعــة للبنــك مــن 

إدارة البنــك. 

ويتــم عــرض االســتثمارات فــي شــركات تابعــة وشــقيقة فــي القوائــم الماليــة المســتقلة للبنــك ومعالجتهــا محاســبًيا 
بالتكلفــة ناقًصــا خســائر االضمحــال .
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شركة إيجيبت كابيتال القابضة

العالمية القابضة لاستثمارات المالية

شركة بيتا الماليه القابضة

الشركة المصرية لضمان الصادرات

المصرى لإلستثمارات العقارية

شركة ايه بيتا لاستثمارات العقارية

ايجيبت كابيتال العقارية

EBE FACTORS شركة

نسبة
المساهمة

%

99.99

99.99

99.99

70.55

39.5

39.5

0.05

60

99.99

99.99

99.99

70.55

39.5

39.5

0.05

-

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

410,979

249,975

136,986

176,383

152,865

87,690
3

-

410,979

5,000

106,989

176,383

11,850

67,940
3

30,000

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى
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ب - أسس تجميع القوائم المالية 

ب/1 - الشركات التابعة :

ــغيلية  ــة والتش ــاتها المالي ــي سياس ــم ف ــى التحك ــدرة عل ــك الق ــك البن ــي يمتل ــآت الت ــي المنش ــة ه ــركات التابع - الش
وعــادة يكــون للمجموعــة حصــة ملكيــة تزيــد عــن نصــف حقــوق التصويــت. ويؤخــذ فــي االعتبــار وجــود وتأثيــر حقــوق 
التصويــت المســتقبلية التــي يمكــن ممارســتها أو تحويلهــا فــي الوقــت الحالــي عنــد تقييــم مــا إذا كان للمجموعــة 

القــدرة علــى الســيطرة علــى المنشــأة األخــرى. 

- يتــم تجميــع القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة بالقوائــم الماليــة المجمعــة للبنــك وذلــك اعتبــارا مــن تاريــخ بدايــة 
الســيطرة وحتــى تاريــخ توقــف البنــك عــن ممارســة حقــوق تلــك الســيطرة.

- تم تجميع القوائم المالية للشركات التابعة والمستثمر بها بطريقة غير مباشرة اعتبارا من 30 يونيو 2013.

وفيمــا يلــي بيــان بالشــركات التابعــة والشــقيقة واالســتثمارات المباشــرة والغيــر مباشــرة التــى للبنــك ســيطرة عليهــا 
والتــي تــم تجميعهــا بالقوائــم الماليــة المجمعــة للبنــك )الشــركة القابضــة( فــي 30 يونيــو 2020:

كمــا تــم تجميــع شــركة االســتثمارات الســياحية بســهل حشــيش وشــركة تنميــة الســياحة المصريــة ) احدى الشــركات 
التابعــة لشــركة ايجيبــت كابيتــال القابضــة ( والتــى تمثــل اســتثمار غيــر مباشــر تتوافــر فيــه شــروط الســيطرة مــن قبــل 

. فنا مصر

نبذة مختصرة عن أنشطة المجموعة :

- شركة ايجيبت كابيتال القابضة :
ــة(  ــركات قابض ــة )ش ــه التنفيذي ــنة 1992 والئحت ــم 95 لس ــون رق ــكام القان ــًا ألح ــة وفق ــاهمة مصري ــركة مس ــي ش ه
تابعــة للبنــك المصــري لتنميــة الصــادرات. ويتمثــل غــرض الشــركة فــي االشــتراك فــي تأســيس الشــركات التــي تصــدر 

ــا. ــي رؤوس أمواله ــادة ف ــة والزي ــا المالي أوراقه

- الشركة العالمية القابضة للتنمية والستثمارات المالية:
ــة(  ــركات قابض ــة )ش ــه التنفيذي ــنة 1992 والئحت ــم 95 لس ــون رق ــكام القان ــًا ألح ــة وفق ــاهمة مصري ــركة مس ــي ش ه
تابعــة للبنــك المصــري لتنميــة الصــادرات. ويتمثــل غــرض الشــركة فــي االشــتراك فــي تأســيس الشــركات التــي تصــدر 

ــا. ــادة رؤوس أمواله ــة وزي ــا المالي أوراقه

نسبة
المساهمة

%
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- شركة بيتا المالية القابضة لالستثمارات المالية : 
ــة(  ــركات قابض ــة )ش ــه التنفيذي ــنة 1992 والئحت ــم 95 لس ــون رق ــكام القان ــًا ألح ــة وفق ــاهمة مصري ــركة مس ــي ش ه
تابعــة للبنــك المصــري لتنميــة الصــادرات. ويتمثــل غــرض الشــركة فــي االشــتراك فــي تأســيس الشــركات التــي تصــدر 

ــا. ــادة رؤوس أمواله ــة وزي ــا المالي أوراقه

- الشركة المصرية لضمان الصادرات :
جــاء فــي قانــون إنشــاء البنــك المصــري لتنميــة الصــادرات أن مــن أحــد أغراضــه األساســية "العمــل علــى وضــع وتنفيــذ 
ــباب ال  ــا ألس ــون له ــد يتعرض ــي ق ــة الت ــر التجاري ــة وغي ــر التجاري ــد المخاط ــة ض ــلع الوطني ــدري الس ــن مص ــام لتأمي نظ
ترجــع إلــى خطــأ المصــدر ســواء كانــت تلــك المخاطــر ناشــئة قبــل تســليم الســلع المتعاقــد علــى تصديرهــا أو بعــد 
تســليمها وذلــك وفقــًا للقواعــد التــي يضعهــا مجلــس إدارة البنــك"، وقــد أدى البنــك هــذه المهمــة بإنشــائه للشــركة 

المصريــة لضمــان الصــادرات عــام 1992 شــركة مســاهمة مصريــة.

- شركة المصرى لالستثمارات العقارية :
هــي شــركة مســاهمة مصريــة وفقــًا ألحــكام القانــون رقــم 159 لســنة 1981 والئحتــه التنفيذيــة تابعــة للبنــك المصــري 
لتنميــة الصــادرات. ويتمثــل غــرض الشــركة فــي مزاولــة نشــاط االســتثمار العقــاري بكافــة أنواعــه بجميــع أنحــاء 

ــة. ــر العربي ــة مص جمهوري

- شركة ايجيبت كابيتال لالستثمارات العقارية :
هــي شــركة مســاهمة مصريــة وفقــًا ألحــكام القانــون رقــم 159 لســنة 1981 والئحتــه التنفيذيــة تابعــة للبنــك المصــري 
لتنميــة الصــادرات. ويتمثــل غــرض الشــركة فــي مزاولــة نشــاط االســتثمار العقــاري بكافــة أنواعــه بجميــع أنحــاء 

ــة. ــر العربي ــة مص جمهوري

- شركة تنمية السياحة المصرية :
هــي شــركة مســاهمة مصريــة وفقــًا ألحــكام القانــون رقــم 159 لســنة 1981 والئحتــه التنفيذيــة  تابعــة للبنــك المصــري 
ــرى  ــل الق ــة مث ــياحية المختلف ــات الس ــروعات و المنش ــة المش ــي إقام ــركة ف ــرض الش ــل غ ــادرات. ويتمث ــة الص لتنمي
ــدور  ــابق ص ــل والس ــة بالفع ــة والقائم ــة العائم ــأت الفندقي ــك المنش ــة وتمل ــات وإقام ــادق و الموتي ــياحية و الفن الس
تراخيــص لهــا و المطاعــم  و اســتغال وإدارة وبيــع و تأجيــر هــذه الوحــدات جزئيــا ً أو كليــا ً و تقديــم كافــة الخدمــات 
ــة  ــل جمهوري ــواء داخ ــاه س ــورة أع ــياحية المذك ــطة الس ــة األنش ــرة كاف ــات و مباش ــذه المنش ــة له ــة و المكمل الازم
مصــر العربيــة أو خارجهــا و يجــوز أن تكــون لهــا مصلحــة أو تشــترك بــاي وجــه مــن الوجــوه مــع الشــركات و غيرهــا مــن 

المنشــات التــي تــزاول أعمــاال شــبيهة بإعمالهــا أو التــي قــد تعاونهــا علــي تحقيــق غرضهــا فــي مصــر وفــي الخــارج.

- شركة االستثمارات السياحية بسهل حشيش :
ــة"  ــاهمة مصري ــركة مس ــابقا ً – ش ــة – س ــروي الغردق ــيش " أوب ــهل حش ــياحية بس ــتثمارات الس ــركة االس ــت ش تأسس
ــة  ــبتمبر 1994   تابع ــي 19 س ــتثمار ف ــة لإلس ــة العام ــة الهيئ ــي موافق ــاءا ً عل ــنه 1989 بن ــون 230 لس ــكام القان ــا ألح طبق

ــوم. ــس نج ــتوي خم ــياحية مس ــة س ــة قري ــي إقام ــركة ف ــرض الش ــل غ ــادرات. ويتمث ــة الص ــري لتنمي ــك المص للبن

ــة  ــاس تكلف ــم قي ــركات. ويت ــة للش ــاء المجموع ــات اقتن ــن عملي ــبة ع ــي المحاس ــراء ف ــة الش ــتخدام طريق ــم اس ويت
االقتنــاء بالقيمــة العادلــة لألصــول المقدمــة وأدوات حقــوق الملكيــة المصــدرة وااللتزامــات المتكبــدة أو المقبولــة فــي 

تاريــخ التبــادل ، مضاًفــا إليهــا أيــة تكاليــف تعــزي مباشــرة لعمليــة االقتنــاء. 

ويتــم قيــاس األصــول المقتنــاه القابلــة للتحديــد وااللتزامــات وكذلــك االلتزامــات المحتملــة المقبولــة وذلــك بقيمتهــا 
العادلــة فــي تاريــخ االقتنــاء، بغــض النظــر عــن وجــود أيــة حقــوق لألقليــة. 

ــك  ــى ذل ــا ف ــول بم ــي األص ــي صاف ــة ف ــة المجموع ــة لحص ــة العادل ــن القيم ــاء ع ــة االقتن ــي تكلف ــادة ف ــجل الزي وتس
ــاء عــن القيمــة  ــد علــى أنهــا شــهرة ، وإذا قلــت تكلفــة االقتن ــة للتحدي ــاه القابل ــة المقتن األصــول وااللتزامــات المحتمل

ــل. ــة الدخ ــي قائم ــرة ف ــرق مباش ــجيل الف ــم تس ــي يت ــك الصاف ــة لذل العادل
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ب/2 - المعامالت المستبعدة عند تجميع القوائم المالية

ــركات  ــن ش ــات بي ــن المعام ــئة ع ــة الناش ــر المحقق ــاح غي ــدة واألرب ــات واألرص ــتبعاد المعام ــم اس ــع يت ــد التجمي عن
ــر المحققــة إال إذا كانــت تقــدم دليــا علــى وجــود اضمحــال فــي قيمــة األصــل  المجموعــة ، واســتبعاد الخســائر غي
المحــول.  ويتــم تغييــر السياســات المحاســبية للشــركات التابعــة كلمــا كان ذلــك ضرورًيــا بحيــث يتــم ضمــان تطبيــق 

ــة. ــدة للمجموع ــات موح سياس

ب/3 - المعامالت مع أصحاب حقوق األقلية

تعتبــر المجموعــة المعامــات مــع أصحــاب حقــوق األقليــة علــى أنهــا معامــات مــع أطــراف خــارج المجموعــة ، ويتــم 
االعتــراف باألربــاح والخســائر الناتجــة عــن البيــع إلــى حقــوق األقليــة وذلــك فــي قائمــة الدخــل ، وينتج عــن عمليات الشــراء 
ــاه والقيمــة الدفتريــة لصافــي  ــل المدفــوع لألســهم المقتن مــن حقــوق األقليــة شــهرة بمــا يمثــل الفــرق بيــن المقاب

األصــول للشــركة التابعــة.

ب/4 - الشركات الشقيقة

الشــركات الشــقيقة هــي المنشــآت التــي تمتلــك المجموعــة نفــوًذا مؤثــًرا عليهــا ولكــن ال يصــل إلــى حــد الســيطرة، 
وعــادة يكــون للمجموعــة حصــة ملكيــة مــن 20 % إلــى 50 % مــن حقــوق التصويــت. تثبــت االســتثمارات فــي الشــركات 
ــن  ــة. وتتضم ــوق الملكي ــة حق ــي بطريق ــراف األول ــخ االعت ــا لتاري ــا الحًق ــبة عنه ــم المحاس ــة ويت ــقيقة أوال بالتكلف الش
اســتثمارات المجموعــة فــي الشــركات الشــقيقة الشــهرة )ناقًصــا أي اضمحــال متراكــم فــي القيمــة( التــي تــم 

ــاء . ــد االقتن ــا عن تحديده

ج - التقارير القطاعية 

قطــاع النشــاط هــو مجموعــة مــن األصــول والعمليــات المرتبطــة بتقديم منتجــات أو خدمات تتســم بمخاطــر ومنافع 
تختلــف عــن تلــك المرتبطــة بقطاعــات أنشــطة أخــرى. والقطــاع الجغرافــي يرتبــط بتقديــم منتجــات أو خدمــات داخــل 
بيئــة اقتصاديــة واحــدة تتســم بمخاطــر ومنافــع تخصهــا عــن تلــك المرتبطــة بقطاعــات جغرافيــة تعمــل فــي بيئــة 

اقتصاديــة مختلفــة.
 

د - ترجمة العمالت األجنبية

د/1 – عملة التعامل والعرض

يتم عرض القوائم المالية للبنك بالجنيه المصري وهي عملة التعامل والعرض للبنك .

د/2 - المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية

- ُتمســك حســابات البنــك بالجنيــه المصــري وتثبــت المعامــات بالعمــات األخــرى خــال الســنة الماليــة علــى أســاس 
أســعار الصــرف الســارية فــي تاريــخ تنفيــذ المعاملــة ، ويتــم إعــادة تقييــم أرصــدة األصــول وااللتزامــات ذات الطبيعــة 
النقديــة بالعمــات األخــرى فــي نهايــة الســنة الماليــة علــى أســاس أســعار الصــرف الســارية فــي ذلــك التاريــخ ، ويتــم 
االعتــراف فــي قائمــة الدخــل باألربــاح والخســائر الناتجــة عــن تســوية تلــك المعامــات وبالفــروق الناتجــة عــن التقييــم 

ضمــن البنــود التاليــة:

ــال  ــن خ ــة م ــة العادل ــأتها بالقيم ــد نش ــة عن ــة المبوب ــن األدوات المالي ــل م ــى الدخ ــرة أو صاف ــل المتاج ــى دخ • صاف
األربــاح والخســائر لألصول/االلتزامــات بغــرض المتاجــرة أو تلــك المبوبــة عنــد نشــأتها بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح 

ــوع. ــب الن ــائر بحس والخس

المؤشرات المالية التقرير السنوي  2019 - 2020

• حقــوق الملكيــة للمشــتقات الماليــة بصفــة تغطيــة ُمؤهلــة للتدفقــات النقديــة أو بصفــة تغطيــة ُمؤهلــة لصافــي 
االســتثمار.

• إيرادات ) مصروفات ( تشغيل أخرى بالنسبة لباقي البنود.

ــة  ــة المصنف ــات األجنبي ــة بالعم ــة النقدي ــة ذات الطبيع ــألدوات المالي ــة ل ــة العادل ــي القيم ــرات ف ــل التغي ــم تحلي - يت
اســتثمارات متاحــة للبيــع )أدوات ديــن ( مــا بيــن فــروق تقييــم نتجــت عــن التغيــرات فــي التكلفــة الُمســتهلكة لــألداة 
ــراف  ــم االعت ــألداة ، ويت ــة ل ــة العادل ــر القيم ــن تغي ــت ع ــروق نتج ــارية وف ــرف الس ــعار الص ــر أس ــن تغي ــت ع ــروق نتج وف
فــي قائمــة الدخــل بفــروق التقييــم المتعلقــة بالتغيــرات فــي التكلفــة الُمســتهلكة ضمــن عائــد القــروض واإليــرادات 
المشــابهة وبالفــروق المتعلقــة بتغيــر أســعار الصــرف فــي بنــد إيــرادات )مصروفــات( تشــغيل أخــرى ، ويتــم االعتــراف 
ــة  ــة متاح ــتثمارات مالي ــة / اس ــة العادل ــي القيم ــة ) احتياط ــة العادل ــي القيم ــر ف ــروق التغي ــة بف ــوق الملكي ــن حق ضم

للبيــع ( .

- تتضمــن فــروق التقييــم الناتجــة عــن البنــود غيــر ذات الطبيعــة النقديــة األربــاح والخســائر الناتجــة عــن تغيــر القيمــة 
ــراف  ــم االعت ــائر ، ويت ــاح والخس ــال األرب ــن خ ــة م ــة العادل ــا بالقيم ــظ به ــة المحتف ــوق الملكي ــل أدوات حق ــة مث العادل
بفــروق التقييــم الناتجــة عــن أدوات حقــوق الملكيــة المصنفــة اســتثمارات ماليــة متاحــة للبيــع ضمــن احتياطــي القيمــة 

العادلــة فــي  حقــوق الملكيــة . 

هـ - أذون الخزانة

ــتبعداَ  ــمية مس ــة اإلس ــى بالقيم ــز المال ــة المرك ــر بقائم ــا وتظه ــة إقتنائه ــة بتكلف ــأذون الخزان ــى ب ــراف األول ــم اإلعت يت
منهــا رصيــد العوائــد التــى لــم تســتحق بعــد. 

و - األصول المالية

يقــوم البنــك بتبويــب األصــول الماليــة بيــن المجموعــات التاليــة: أصــول ماليــة مبوبــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح 
والخســائر، وقــروض ومديونيــات، واســتثمارات ماليــة محتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق، واســتثمارات ماليــة متاحــة 

للبيــع، وتقــوم اإلدارة بتحديــد تصنيــف اســتثماراتها عنــد االعتــراف األولــي. 

و/1 األصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر:

تشــمل هــذه المجموعــة: أصــول ماليــة بغــرض المتاجــرة ، واألصــول التــي تــم تبويبهــا عنــد نشــأتها بالقيمــة العادلــة 
مــن خــال األربــاح والخســائر.

ــرض  ــية بغ ــة أساس ــا بصف ــل قيمته ــا وتحم ــم اقتناؤه ــرة إذا ت ــرض المتاج ــا بغ ــى أنه ــة عل ــب األداة المالي ــم تبوي - يت
بيعهــا  فــي األجــل القصيــر أو إذا كانــت تمثــل جــزءًا مــن محفظــة أدوات ماليــة محــددة يتــم إدارتهــا معــًا وكان هنــاك 
دليــل علــى معامــات فعليــة حديثــة تشــير إلــى الحصــول علــى أربــاح فــي األجــل القصيــر. كمــا يتــم تصنيــف المشــتقات 

علــى أنهــا بغــرض المتاجــرة إال إذا تــم تخصيصهــا علــى أنهــا أدوات تغطيــة . 

ــاالت  ــي الح ــائر ف ــاح والخس ــال األرب ــن خ ــة م ــة العادل ــا بالقيم ــى أنه ــأتها عل ــد نش ــة عن ــول المالي ــب األص ــم تبوي - يت
ــة :  التالي

ــرض  ــه بغ ــى أن ــة عل ــتق ذو العاق ــة المش ــم معالج ــأ إذا ت ــد ينش ــذي ق ــاس ال ــارب القي ــك تض ــل ذل ــا يقل           • عندم
المتاجــرة فــي الوقــت الــذي يتــم فيــه تقييــم األداة الماليــة محــل المشــتق بالتكلفــة الُمســتهلكة بالنســبة للقــروض 

ــدرة .  ــن الُمص ــاء وأدوات الدي ــوك والعم ــهيات للبن والتس
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          • عنــد إدارة بعــض االســتثمارات، مثــل االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة وتقييمهــا بالقيمــة العادلــة وفقــًا 
الســتراتيجية االســتثمار أو إدارة المخاطــر وإعــداد التقاريــر عنهــا لــإلدارة العليــا علــى هــذا األســاس ، يتــم عندهــا تبويــب 

تلــك االســتثمارات علــى أنهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر. 

         • األدوات الماليــة ، مثــل أدوات الديــن المحتفــظ بهــا ، التــي تحتــوي علــى واحــد أو أكثــر مــن المشــتقات الضمنيــة 
ــاح  ــر بشــدة علــى التدفقــات النقديــة، فيتــم تبويــب تلــك األدوات علــى أنهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال األرب التــي تؤث

والخسائر.  

ــاح والخســائر الناتجــة عــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمشــتقات الماليــة التــي يتــم إدارتهــا  -  يتــم تســجيل األرب
باالرتبــاط مــع أصــول أو التزامــات ماليــة مبوبــة عنــد نشــأتها بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر وذلــك فــي 
ــاح  ــال األرب ــن خ ــة م ــة العادل ــأتها بالقيم ــد نش ــة عن ــة المبوب ــن األدوات المالي ــل م ــي الدخ ــد صاف ــل " بن ــة الدخ قائم

والخســائر" . 

- ال يتــم إعــادة تبويــب أيــة مشــتقة  ماليــة مــن مجموعــة األدوات الماليــة المقيمــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح 
والخســائر وذلــك أثنــاء فتــرة االحتفــاظ بهــا أو ســريانها، كمــا ال يتــم إعــادة تبويــب أيــة أداة ماليــة نقــا مــن مجموعــة 
األدوات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر إذا كانــت هــذه األداة قــد تــم تخصيصهــا بمعرفــة البنــك 

عنــد االعتــراف األولــى كأداة ُتقيــم بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر. 

و/2 القروض والمديونيات

تمثل أصواًل مالية غير مشتقة ذات مبلغ ثابت أو قابل للتحديد وليست متداولة في سوق نشطة فيما عدا :

ــول  ــن األص ــة ضم ــذه الحال ــي ه ــا ف ــم تبويبه ــر، يت ــي قصي ــدى زمن ــي م ــورًا أو ف ــا ف ــك بيعه ــوى البن ــي ين ــول الت - األص
ــائر. ــاح والخس ــال األرب ــن خ ــة م ــة العادل ــأتها بالقيم ــد نش ــا عن ــم تبويبه ــي ت ــرة، أو الت ــرض المتاج بغ

- األصول التي بوبها البنك على أنها متاحة للبيع عند االعتراف األولى بها 

- األصــول التــي لــن يســتطيع البنــك بصــورة جوهريــة اســترداد قيمــة اســتثماره األصلــي فيهــا ألســباب أخــرى بخــاف 
تدهــور القــدرة االئتمانيــة. 

و/3 – االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

تمثــل االســتثمارات الماليــة المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق أصــوال ماليــة غيــر مشــتقة ذات مبلــغ ســداد محدد أو 
قابــل للتحديــد وتاريــخ اســتحقاق محــدد ولــدى إدارة البنــك النيــة والقــدرة علــى االحتفــاظ بهــا حتــى تاريــخ اســتحقاقها. 
ويتــم إعــادة تبويــب كل المجموعــة علــى أنهــا متاحــة للبيــع إذا بــاع البنــك مبلــغ هــام مـــن األصــول الماليــة المحتفــظ 

بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق باســتثناء حــاالت الضــرورة كمــا حددهــا البنــك المركــزي المصــري. 

و/4 – االستثمارات المالية المتاحة للبيع 

تمثــل االســتثمارات المتاحــة للبيــع أصــوال ماليــة غيــر مشــتقة تكــون هنــاك النيــة لاحتفــاظ بهــا لمــدة غيــر محــددة ، 
ــد أو الصــرف أو األســهم.  وقــد يتــم بيعهــا اســتجابة للحاجــة  إلــى الســيولة أو التغيــرات فــي أســعار العائ

وُيتبع ما يلي بالنسبة لألصول المالية: 

- يتــم االعتــراف بعمليــات الشــراء والبيــع بالطريقــة المعتــادة لألصــول الماليــة فــي تاريــخ المتاجــرة وهــو التاريــخ الــذي 
يلتــزم فيــه البنــك بشــراء أو بيــع األصــل وذلــك بالنســبة لألصــول المبوبــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر، 

واالســتثمارات الماليــة المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق، واالســتثمارات الماليــة المتاحــة للبيــع.
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- يتــم االعتــراف أواًل باألصــول الماليــة التــي ال يتــم تبويبهــا عنــد نشــأتها بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر 
بالقيمــة العادلــة مضافــًا إليهــا تكاليــف المعاملــة ويتــم االعتــراف باألصــول الماليــة التــي يتــم تبويبهــا عنــد نشــأتها 
ــى  ــة عل ــف المعامل ــل تكالي ــع تحمي ــط م ــة فق ــة العادل ــك بالقيم ــائر وذل ــاح والخس ــال األرب ــن خ ــة م ــة العادل بالقيم

قائمــة الدخــل بنــد صافــى دخــل المتاجــرة. 

- يتــم اســتبعاد األصــول الماليــة عندمــا تنتهــي فتــرة ســريان الحــق التعاقــدي فــي الحصــول علــى تدفقــات نقديــة 
ــم  ــر ويت ــرف آخ ــى ط ــة ال ــة بالملكي ــع المرتبط ــر والمناف ــم المخاط ــك معظ ــول البن ــا ُيح ــي أو عندم ــل المال ــن األص م

ــة .  ــا التعاقدي ــاء مدته ــا أو انته ــا أو إلغائه ــص منه ــا بالتخل ــي إم ــا تنته ــات عندم ــتبعاد االلتزام اس

- يتــم القيــاس الحقــًا بالقيمــة العادلــة لــكل مــن االســتثمارات الماليــة المتاحــة للبيع واألصــول الماليــة المبوبــة بالقيمة 
العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر وبالتكلفــة الُمســتهلكة لاســتثمارات المحتفــظ بها حتــى تاريخ االســتحقاق. 

ــة  ــول المالي ــة لألص ــة العادل ــي القيم ــرات ف ــن التغي ــة ع ــائر الناتج ــاح والخس ــل باألرب ــة الدخ ــي قائم ــراف ف ــم االعت -  يت
ــراف  ــم االعت ــا يت ــا ، بينم ــدث فيه ــي تح ــره الت ــي الفت ــك ف ــائر وذل ــاح والخس ــال األرب ــن خ ــة م ــة العادل ــة بالقيم المبوب
ــة  ــتثمارات المالي ــة لاس ــة العادل ــي القيم ــرات ف ــن التغي ــة ع ــائر الناتج ــاح والخس ــة باألرب ــوق الملكي ــي حق ــرة ف مباش
ــراف فــي قائمــة الدخــل  ــه ، عندهــا يتــم االعت المتاحــة للبيــع، وذلــك إلــى أن يتــم اســتبعاد األصــل أو اضمحــال قيمت

ــة.  ــوق الملكي ــن حق ــا ضم ــراف به ــبق االعت ــي س ــة الت ــائر المتراكم ــاح والخس باألرب

ــات  ــائر العم ــاح وخس ــتهلكة وأرب ــة الُمس ــة التكلف ــوب بطريق ــد المحس ــل بالعائ ــة الدخ ــي قائم ــراف ف ــم االعت - يت
األجنبيــة الخاصــة باألصــول ذات الطبيعــة النقديــة المبوبــة متاحــة للبيــع ، وكذلــك يتــم االعتــراف فــي قائمــة الدخــل 
بتوزيعــات األربــاح الناتجــة عــن أدوات حقــوق الملكيــة المبوبــة متاحــة للبيــع عندمــا ينشــأ الحــق للبنــك فــي تحصيلهــا . 

- يتــم تحديــد القيمــة العادلــة لاســتثمارات الُمعلــن عــن أســعارها فــي أســواق نشــطة علــى أســاس أســعار الطلــب 
ــك  ــدد البن ــة، فيح ــب الجاري ــعار الطل ــر أس ــم تتواف ــي أو ل ــل المال ــطة لألص ــوق نش ــاك س ــن هن ــم تك ــا إذا ل ــة، أم الجاري
القيمــة العادلــة باســتخدام أحــد أســاليب التقييــم.  ويتضمــن ذلــك اســتخدام معامــات محايــدة حديثــة، أو تحليــل 
ــارات أو طــرق التقييــم األخــرى شــائعة االســتخدام مــن ِقبــل  ــة المخصومــة ، أو نمــاذج تســعير الخي التدفقــات النقدي
المتعامليــن بالســوق وإذا لــم يتمكــن البنــك مــن تقديــر القيمــة العادلــة ألدوات حقــوق الملكيــة الُمبوبــة متاحــة للبيــع، 

يتــم قيــاس قيمتهــا بالتكلفــة بعــد خصــم أي اضمحــال فــي القيمــة. 

- يقــوم البنــك بإعــادة تبويــب األصــل المالــي الُمبــوب ضمــن مجموعــة األدوات الماليــة المتاحــة للبيــع الذي يســرى عليه 
تعريــف القــروض والمديونيــات )ســندات أو قــروض( نقــًا مــن مجموعــة األدوات المتاحــة للبيــع إلــى مجموعــة القــروض 
والمديونيــات أو األصــول الماليــة المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق – كل حســب األحــوال – وذلــك عندمــا تتوافــر 
لــدى البنــك النيــة والقــدرة علــى االحتفــاظ بهــذه األصــول الماليــة خــال المســتقبل المنظــور أو حتــى تاريــخ االســتحقاق. 
ــاح أو خســائر متعلقــة بتلــك  وتتــم إعــادة التبويــب بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ إعــادة التبويــب، ويتــم معالجــة أيــة أرب

األصــول التــي تــم االعتــراف بهــا ســابقًا ضمــن حقــوق الملكيــة وذلــك علــي النحــو التالــي :

1. فــي حالــة األصــل المالــي الُمعــاد تبويبــه الــذي لــه تاريــخ اســتحقاق ثابــت يتــم اســتهاك األربــاح أو الخســائر علــى مــدار 
الُعمــر المتبقــي لاســتثمار المحتفــظ بــه حتــى تاريــخ االســتحقاق بطريقــة العائــد الفعلــي. ويتــم اســتهاك أي فــرق 
بيــن القيمــة علــى أســاس التكلفــة الُمســتهلكة والقيمــة علــى أســاس تاريــخ االســتحقاق علــى مــدار الُعمــر المتبقــي 
لألصــل المالــي باســتخدام طريقــة العائــد الفعلــي.  وفــى حالــة اضمحــال قيمــة األصــل المالــي الحقــًا يتــم االعتــراف 

بأيــة أربــاح أو خســائر ســبق االعتــراف بهــا مباشــرة ضمــن حقــوق الملكيــة فــي األربــاح والخســائر.

2. فــي حالــة األصــل المالــي الــذي ليــس لــه تاريــخ اســتحقاق ثابــت تظــل األربــاح أو الخســائر ضمــن حقــوق الملكيــة حتــى 
بيــع األصــل أو التصــرف فيــه، عندئــذ يتــم االعتــراف بهــا فــي األربــاح والخســائر. وفــى حالــة اضمحال قيمــة األصــل المالي 

الحقــًا يتــم االعتــراف بأيــة أربــاح أو خســائر ســبق االعتــراف بهــا مباشــرة ضمــن حقــوق الملكيــة فــي األربــاح والخســائر .
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ــي )أو  ــل المال ــة لألص ــة الدفتري ــوية القيم ــم تس ــات فيت ــات أو المقبوض ــه للمدفوع ــل تقديرات ــك بتعدي ــام البن - إذا ق
مجموعــة األصــول الماليــة ( لتعكــس التدفقــات النقديــة الفعليــة والتقديــرات المعدلــة علــى أن يتــم إعــادة حســاب 
ــي  ــد الفعل ــعر العائ ــدرة بس ــتقبلية المق ــة المس ــات النقدي ــة للتدفق ــة الحالي ــاب القيم ــك بحس ــة وذل ــة الدفتري القيم

ــاح والخســائر. ــراد أو مصــروف فــي األرب لــألداة الماليــة ويتــم االعتــراف بالتســوية كإي

ــخ  - فــي جميــع األحــوال إذا قــام البنــك بإعــادة تبويــب أصــل مالــي طبقــًا لمــا هــو ُمشــار إليــه وقــام البنــك فــي تاري
الحــق بزيــادة تقديراتــه للمتحصــات النقديــة المســتقبلية نتيجــة لزيــادة مــا ســيتم اســترداده مــن هــذه المتحصــات 
ــر  ــي التقدي ــر ف ــخ التغي ــن تاري ــك م ــي وذل ــد الفعل ــعر العائ ــوية لس ــادة كتس ــذه الزي ــر ه ــراف بتأثي ــم االعت ــة ، يت النقدي

ــر. ــي التقدي ــر ف ــخ التغي ــي تاري ــل ف ــري لألص ــد الدفت ــوية للرصي ــس كتس ولي

* تطبيق المعيار الدولي IFRS9 بداية من 1 يوليو 2019

تمثــل المتطلبــات فــي المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 تغيــرًا جوهريــًا عــن متطلبــات معيــار المحاســبة 
المصــري 26 المتعلــق بــاألدوات الماليــة، االثبــات والقيــاس.

ــات  ــبة االلتزام ــب محاس ــض جوان ــة وبع ــول المالي ــبة األص ــي محاس ــية ف ــرات أساس ــى تغي ــؤدى ال ــد ي ــار الجدي المعي
ــة. المالي

ــداد  ــي إلع ــار الدول ــاد المعي ــن اعتم ــة ع ــبية والناتج ــات المحاس ــي السياس ــية ف ــرات الرئيس ــص للتغي ــي ملخ ــا يل فيم
ــم 9. ــة رق ــر المالي التقاري

- تصنيف األصول وااللتزامات المالية.

يتضمــن المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 ثــاث فئــات مــن التصنيفــات الرئيســية لألصــول الماليــة 
ــال  ــن خ ــة م ــة العادل ــر، والقيم ــامل االخ ــل الش ــال الدخ ــن خ ــة م ــة العادل ــتهلكة والقيم ــة المس ــة بالتكلف المقاس
األربــاح والخســائر. يعتمــد تصنيــف المعيــار المصــري إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 بصفــة عامــة علــى نمــوذج االعمــال 
والتــي يتــم مــن خــال إدارة األصــول الماليــة وتدفقاتهــا النقديــة التعاقديــة. ويســتبعد المعيــار الفئــات الحاليــة لمعيــار 
المحاســبة المصــري 26 والتــي تتضمــن علــى االســتثمارات المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق والمتاجــرة والمتاحــة 

للبيــع.

يســتبعد المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 نمــوذج )الخســارة المحققــة( فــي معيــار المحاســبة المصــري 
ــات  ــض االرتباط ــى بع ــد عل ــال الجدي ــوذج االضمح ــق نم ــا يطب ــة( كم ــة المتوقع ــائر االئتماني ــوذج )الخس ــم 26 بنم رق
ــار  ــب المعي ــة بموج ــوق الملكي ــهم حق ــتثمارات أس ــى اس ــق عل ــة ال ينطب ــة، ولكن ــات المالي ــود الضمان ــة وعق االئتماني
الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9، يتــم إثبــات الخســائر االئتمانيــة قبــل تحققهــا، بخــاف معيــار المحاســبة 

ــري 26. المص

فيما يلي أدناه التغيرات الرئيسية في السياسيه المحاسبية للمجموعة اضمحال األصول المالية:

التعريف االفتراضي حسب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 9

لم يتم تحديد االخفاق بشكل محدد في المعيار الدولي للتقرير المالية 9، ويقوم البنك:

ــف  ــق تعري ــان تطبي ــى الكي ــب عل ــاق ، يج ــدوث اإلخف ــر ح ــد مخاط ــراض تحدي ــداد ألغ ــن الس ــف ع ــد التخل ــد تحدي عن
افتراضــي يتوافــق مــع التعريــف المســتخدم ألغــراض إدارة مخاطــر االئتمــان الداخليــة لــألداة الماليــة ذات الصلــة 
والنظــر  فــي المؤشــرات  النوعية)علــى ســبيل المثــال، العهــود الماليــة( عنــد االقتضــاء .و مــع ذلــك هنــاك افتــراض قابــل 
للدحــض  بــان التخلــف عــن الســداد ال يحــدث الحقــًا عندمــا يكــون األصــل المالــي مســتحق لمــدة 90 يومــٌا )DPD(   مــا 
لــم يكــن لــدى أي كيــان معلومــات معقولــة و داعمــة إلثبــات ان معيــار التخلــف االفتراضــي األكثــر ماءمــة هــو األنســب 

ألداة ماليــة معينــة.
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يطبــق البنــك نهــج مــن ثــاث مراحــل لقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة وذلــك بالنســبة لألصــول الماليــة المدرجــة 
ــم  ــر. يت ــامل االخ ــل الش ــال الدخ ــن خ ــة م ــة العادل ــة بالقيم ــة كمدرج ــن المصنف ــتهلكة وأدوات الدي ــة المس بالتكلف
تحويــل األصــول مــن خــال المراحــل الثاثيــة التاليــة وذلــك علــى أســاس التغيــر فــي جــودة التصنيفــات االئتمانيــة منــذ 

االعتــراف المبدئــي لهــذه األصــول:

المرحلة األولى: الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 12 شهرًا

بالنســبة للتعرضــات التــي لــم تكــون هنــاك زيــادة جوهريــة فــي المخاطــر االئتمانيــة منــذ االعتــراف المبدئــي، يتــم اثبــات 
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر المرتبــط باحتماليــة حــدوث التعثــر فــي الســداد علــى مــدى 12 شــهرًا 

القادمــة.

المرحلــة الثانيــة: الخســائر االئتمانيــة علــى مــدى العمــر – غيــر مضمحلــة ائتمانيــًا – بالنســبة للتعرضــات االئتمانيــة التــي 
كانــت هنــاك زيــادة جوهريــة فــي المخاطــر االئتمانيــة منــذ االعتــراف المبدئــي، ولكنهــا ليســت مضمحلــة ائتمانيــًا، يتــم 

إثبــات الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر.

-نموذج احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة )ECL( وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي رقم )9(

- يتضمــن نمــوذج تصنيــف عمــاء ائتمــان الشــركات إعــداد تقييــم للعمــاء اســتنادا علــى معاييــر كميــة ومعاييــر نوعيــة 
ــتوى  ــى مس ــاق عل ــة اإلخف ــدل احتمالي ــه مع ــل يقابل ــي للعمي ــم نهائ ــى تقيي ــوال إل ــة وص ــبية مختلف ــأوزان نس ــرى ب أخ
فئــات التصنيــف المختلفــة متضمنــًا النظــرة المســتقبلية والتــي تعتمــد علــى أهــم مؤشــرات االقتصــاد الكلــى لتعكس 
األوضــاع االقتصاديــة والتــي تأثــر بدورهــا علــى تصنيــف العميــل بالمســتقبل ؛ علمًا بأنــه يتم تصنيــف عماء االئتمــان على 
أســاس فــردى )Individual( وفيمــا يتعلــق بمحفظــة التجزئــة المصرفيــة ومدينــو شــراء أصــول والقــروض الممنوحــة 
للمشــروعات الصغيــرة مــن خــال المنتجــات المختلفــة ذات الخصائــص المتشــابهة يتــم تقييمهــا واحتســاب الخســائر 

االئتمانيــة المتوقعــة لهــا علــى أســاس مجمــع )Collective( واســتنادًا علــى البيانــات بالســوق.

- يتــم االعتمــاد عنــد احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى نمــوذج التصنيــف االئتمانــي المتعاقــد معــه 
واســتنادا علــى المعادلــة التاليــة:

)معــدل احتماليــة اإلخفــاق × معــدل الخســارة عنــد اإلخفــاق ×  الرصيــد عنــد التعثــر( ويتــم قياســه علــى أســاس فــردى 
أو مجمــع هــذا ويتضمــن نمــوذج تصنيــف عمــاء ائتمــان الشــركات والمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة علــى إعــداد 
تقييــم للعميــل اســتنادا علــى معاييــر كميــة ومعاييــر نوعيــة أخــرى بــأوزان نســبية مختلفــة وصــوال إلــى تقييــم نهائــي 
ــتقبلية  ــرة المس ــًا النظ ــة متضمن ــف المختلف ــات التصني ــتوى فئ ــى مس ــاق عل ــة اإلخف ــدل احتمالي ــه مع ــل يقابل للعمي
والتــي تعتمــد علــى أهــم مؤشــرات االقتصــاد الكلــى لتعكــس األوضــاع االقتصاديــة والتــي تأثــر بدورهــا علــى تصنيــف 
العميــل بالمســتقبل مــع احتســاب معــدل الخســارة عنــد اإلخفــاق وذلــك علــى مســتوى كل تســهيل باإلضافــة الــى ان 
معــدل الخســارة عنــد اإلخفــاق )LGD( يمثــل الخســارة فــي الجــزء المكشــوف بعد اســتبعاد معــدل االســترداد المتوقع 
)القيمــة الحاليــة لمــا يمكــن اســترداده مــن قيمــة االســتثمار فــي األصــل المالــي ســواء مــن ضمانــات أو تدفقــات نقديــة 
مقســومًا علــى القيمــة عنــد التعثــر " 1- معــدل االســترداد" ، ويتــم احتســاب هــذا المعــدل لــكل تســهيل بشــكل فــردي( 

هــذا ويتــم االعتمــاد باألســاس فــي االحتســاب علــى محــاور أساســية موضحــة علــى النحــو التالــي:  

.)Cash flow( التدفقات النقدية المتولدة من النشاط التشغيلي •
.)Collateral( الضمانات المقابلة للتسهيل •

.”Financial Leverage" الرافعة المالية للمقترض •
• أيه التزامات على المنشأة ذات أولوية في السداد عن دين مصرفنا.

- يتمثــل الرصيــد عنــد التعثــر )E.A.D( فــي الرصيــد المســتخدم فــي تاريــخ إعــداد المركــز مضافــًا إليــه المبالــغ التــي 
قــد يتــم اســتخدامها فــي المســتقبل مــن قبــل العميــل.
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معايير نوعيةمعايير كمية الــــبيان

* تنخفض بمعدل )10( أيام سنويًا لتصبح 30 يوم خال 3 سنوات

-المعايير الخاصة بتصنيف عمالء االئتمان فيما بين 3 مراحل :

وتشــمل أســس التصنيــف لمحفظــة عمــاء االئتمــان وفقــًا للمعاييــر الكميــة والمعاييــر النوعيــة المحــددة مــن البنــك 
ــى  ــاءًا عل ــاء بن ــع العم ــف جمي ــم تصني ــه ت ــاءًا علي ــى اإلدارة؛ وبن ــن عل ــرة القائمي ــى خب ــتنادًا عل ــري واس ــزي المص المرك

ــر التاليــة: المعايي

المرحلة األولى:

ــي  ــك الت ــداد وتل ــي الس ــرات ف ــة متأخ ــود إي ــع وج ــداد م ــي الس ــن ف ــاء المنتظمي ــع العم ــة جمي ــذه المرحل ــمل ه تش
ــرى  ــركات الكب ــان الش ــاء ائتم ــبة لعم ــة وبالنس ــة والثالث ــة الثاني ــي المرحل ــواردة ف ــر ال ــن المعايي ــم أي م ــر فيه ال يتواف

ــر )6-1(. ــة مخاط ــن درج ــن م ــاء المصنفي ــم ادراج العم ــطة يت ــروعات المتوس والمش

المرحلة الثانية:

ــذه  ــي ه ــف ف ــم التصني ــان ويت ــر اإلئتم ــي مخاط ــا ف ــا ملحوظ ــهدوا ارتفاع ــن ش ــاء الذي ــة العم ــذه المرحل ــمل ه تش
ــة: - ــر التالي ــى المعايي ــاءا عل ــة بن المرحل
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• إذا تأخر المقترض عن سداد التزاماته 
التعاقدية لمدة 60 إلى 90 يوم من 

تاريخ االستحقاق. 

• جميع العماء بدرجة الجدارة 
االئتمانية 7 )مخاطر تحتاج لعناية 

خاصة(.

• انخفاض في الجدارة االئتمانية 
للمقترض ثاثة درجات مقارنة بدرجة 

الجدارة االئتمانية للعميل عند بداية 
التعامل مع مصرفنا

• أظهر سلوك المقترض تأخر معتاد 
في السداد عن المهلة المسموح بها 
للسداد وبفترات تأخير من يوم وبحد 

أقصى 60 يوم.

• متأخرات سابقة متكررة خال الـ 12 
شهرا السابقة.

• زيادة كبيرة بسعر العائد مما قد 
يؤثر سلبًا على نشاط المقترض ويؤدى 

إلى زيادة المخاطر االئتمانية.
• تغييرات سلبية جوهرية في النشاط 

والظروف المالية أو االقتصادية التي 
يعمل فيها المقترض.

• طلب الجدولة نتيجة صعوبات 
تواجه المقترض.

• تغييرات سلبية جوهرية في نتائج 
التشغيل الفعلية أو المتوقعة او 

التدفقات النقدية.
• تغييرات اقتصادية مستقبلية 

سلبية تؤثر على التدفقات النقدية 
المستقبلية للمقترض.

• العامات المبكرة لمشاكل التدفق 
النقدي/السيولة مثل التأخير في 
خدمة الدائنين/القروض التجارية.

• تغيرات اقتصادية مستقبلية 
سلبية تؤثر على التدفقات النقدية 

المستقبلية للمقترض.

قروض الشركات الكبرى 
والمتوسطة

قروض المشروعات الصغيرة 
ومتناهية الصغر وقروض 

التجزئة المصرفية 
والقروض العقارية

المرحلة الثالثة :

تشــمل هــذه المرحلــة القــروض والتســهيات التــي شــهدت اضمحــاال فــي قيمتهــا )العمــاء غيــر المنتظميــن( والــذي 
يســتوجب حســاب الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة لهــا علــى مــدى حيــاة األصــل علــى أســاس الفــرق بيــن القيمــة 
ــر  الدفتريــة وبيــن القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة؛ ويتــم التصنيــف اســتنادا علــى المعايي

التاليــة:
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تحديــد مفهــوم التعثــر وتعديــل تصنيــف العميــل ونقلــه إلــى المرحلــة الثالثــة "Stage 3” يعــد جــزء ال يتجــزأ مــن دور 
إدارة المخاطــر والــذي يتضمــن معاييــر كميــة ومؤشــرات نوعيــة أخــرى وذلــك وفقــًا لمــا جــاء بالمعيــار الدولــي إلعــداد 

.)B5.5.37( القوائــم الماليــة رقــم "9” بالفقــرة رقــم

-الخسائر االئتمانية المتوقعة للديون غير المنتظمة : 

يتــم اتبــاع أيــًا مــن األســس التاليــة الحتســاب معــدل الخســارة عنــد اإلخفــاق )LGD( وذلــك الحتســاب الخســائر االئتمانية 
المتوقعــة )ECL( للعمــاء غيــر المنتظميــن:

- القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية طبقًا التفاقات التسويات / الجدولة المبرمة.

- القيمة الحالية للضمانة القائمة بعد استبعاد المصروفات القضائية الخاصة بالتنفيذ.

- معدالت اإلخفاق التاريخية.

• تعثر المقترض ماليًا.
• اختفاء السوق النشط لألصل المالي 

او أحد االدوات المالية للمقترض بسبب 
صعوبات مالية.

• احتمال أن يدخل المقترض في 
مرحلة اإلفاس او اعادة الهيكلة 

نتيجة صعوبات مالية.
• إذا تم شراء أصول المقترض المالية 
بخصم كبير يعكس خسائر االئتمان 

المتكبدة.

• وفاة أو عجز المقترض.

معايير نوعية معايير كمية

• تأخر المقترض أكثر من 90 يوما عن 
سداد أقساطه التعاقدية يصبح في 

حالة إخفاق.

• درجات تصنيف ائتماني 8، 9، 10.

• و/أو  تأخر المقترض أكثر من 90 يوما 
عن سداد اقساطه التعاقدية.

• تأخر المقترض أكثر من 90 يوما عن 
سداد أقساطه التعاقدية يصبح في 

حالة إخفاق.

الــــبيان

قروض التجزئة المصرفية  
والقروض العقارية

قروض الشركات الكبرى 
والمتوسطة

قروض المشروعات الصغيرة 
والصغيرة جدا والمتناهية 

الصغر.
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- األصول وااللتزامات المالية

1-  االثبات والقياس المبدئي

جميــع اإلضافــات واالســتبعادات لألصــول الماليــة يتــم ثباتهــا فــي تاريــخ العمليــة، وهــو التاريــخ الــذي يلتــزم فيــه البنــك 
بشــراء او بيــع األصــل وان اإلضافــات واالســتبعادات هــي إضافــة واســتبعاد األصــول الماليــة التــي تتطلــب تســليم األصول 

خــال االطــار الزمنــى المنصــوص عليــه عامــة فــي القوانيــن او األعــراف حســب اعــراف الســوق.

يتــم قيــاس األصــول او االلتزامــات الماليــة مبدئيــا بالقيمــة العادلــة المضافــًا اليهــا، فــي حالــة البنــد الغيــر مــدرج بالقيمــة 
العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر تكاليــف المعاملــة التــي تنســب مباشــرة الــى االقتنــاء او اإلصــدار.

2 - التصنيف

األصول المالية و السياسة مطبقة اعتبارا من 1 يوليو 2019.

ــة  ــة العادل ــة بالقيم ــتهلكة او مدرج ــة المس ــها: بالتكلف ــة كقياس ــول المالي ــف األص ــم تصني ــي، يت ــات المبدئ ــد االثب عن
ــاح او الخســائر. مــن خــال الدخــل الشــامل االخــر او مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األرب

ــا  ــم تصنيفه ــم يت ــن ول ــرطين التاليي ــن الش ــتيفاء كل م ــد اس ــتهلكة عن ــة المس ــة بالتكلف ــول المالي ــاس األص ــم قي يت
ــائر: ــاح او الخس ــال األرب ــن خ ــة م ــة العادل ــة بالقيم كمدرج

ــات  ــل التدفق ــل تحصي ــن اج ــول م ــاظ باألص ــى االحتف ــدف ال ــذي يه ــال ال ــوذج االعم ــي نم ــول ف ــاظ باألص ــم االحتف يت
النقديــة التعاقديــة.

ينتــج عــن الشــروط التعاقديــة لألصــول الماليــة فــي تواريــخ محــددة التدفقــات نقديــة والتــي تعــد فقــط مدفوعــات 
علــى المبلــغ األصلــي والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي القائــم.

يتــم قيــاس أدوات الديــن المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل فقــط عنــد اســتيفاء كل من الشــرطين 
التالييــن ولــم يتــم تصنيفهــا كمدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح او الخســائر.

ــة وبيــع  يتــم االحتفــاظ باألصــول فــي نمــوذج االعمــال الــذي يهــدف الــى تحقيــق كل مــن تحصيــل التدفقــات النقدي
ــد  ــي تع ــة والت ــات نقدي ــددة تدفق ــخ مح ــي تواري ــة ف ــول المالي ــة لألص ــروط التعاقدي ــن الش ــج ع ــة، وينت ــول المالي األص

ــم. ــي القائ ــغ األصل ــى المبل ــدة عل ــي والفائ ــغ األصل ــى المبل ــات عل ــط مدفوع فق

عنــد االثبــات المبدئــي الســتثمارات أســهم حقــوق الملكيــة والتــي ال يتــم االحتفــاظ بهــا لغــرض المتاجــرة، يجــوز للبنــك 
اختيــار ال رجعــة فيــه بعــرض التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي الدخــل الشــامل االخــر. يتــم عمــل هــذا االختيــار علــى 

أســاس كل اســتثمار علــى حــده.

يتم تصنيف جميع األصول المالية األخرى كمدرجة بالقيمة العادلة من خال األرباح او الخسائر.

تقييم نموذج االعمال

يقــوم البنــك بتقييــم الهــدف مــن نمــوذج االعمــال الــذى يتــم االحتفــاظ باألصــول مــن خالــه علــى مســتوى محفظــة 
ــة إدارة االعمــال و طريقــة تقديــم المعلومــات الــى اإلدارة.  االعمــال ألن هــذه الطريقــة تعكــس بشــكل أفضــل كيفي

فيمــا يلــى المعلومــات التــي  اخذهــا بعيــن االعتبــار:
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ــت  ــا اذا كان ــص م ــات. وباألخ ــك السياس ــي لتل ــق العلم ــال و التطبي ــة االعم ــددة لمحفظ ــداف المح ــات و األه السياس
اســتراتيجية اإلدارة تركــز علــى تحقيــق اإليــرادات مــن الفوائــد التعاقديــة وتحقيــق التدفقــات النقديــة مــن خــال بيــع 

ــيولة. ــرض الس ــا لغ ــاظ به ــول و االحتف األص

المخاطــر التــي توثــر  علــى أداء نمــوذج االعمــال و )األصــول الماليــة التــي يتــم االحتفــاظ بهــا ضمــن نمــوذج االعمــال ذلــك(  
ــك  ــباب تل ــابقة ، و أس ــرات الس ــي الفت ــا ف ــا وتوقيته ــات و قيمته ــرار المبيع ــدل تك ــر و مع ــذه المخاط ــة إدارة ه وكيفي
المبيعــات ، باإلضافــة الــى توقعاتهــا بشــان أنشــطة المبيعــات المســتقبلية بالرغــم مــن ذلــك ،فــأن المعلومــات الخاصة 
بأنشــطة المبيعــات ال يمكــن اخذهــا فــي االعتبــار بمفردهــا عــن باقــي األنشــطة ، بــل تعتبــر جــزء مــن عمليــة التقييــم 

الشــامل لكيفيــة تحقيــق البنــك ألهــداف إدارة األصــول الماليــة باإلضافــة الــى كيفيــة تحقيــق التدفقــات النقديــة .

ــى  ــا عل ــم أدائه ــم تقيي ــي يت ــا والت ــم ادارته ــي يت ــرة او الت ــرض المتاج ــا بغ ــظ به ــة المحتف ــول المالي ــاس األص ــم قي يت
أســاس القيمــة العادلــة، يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر حيــث ال يتــم االحتفــاظ بهــا مــن 
ــات  ــل التدفق ــل تحصي ــن اج ــواء م ــد س ــى ح ــا عل ــاظ به ــم االحتف ــة و ال يت ــة التعاقدي ــات النقدي ــل التدفق ــل تحصي اج

ــة. ــول المالي ــع األص ــة و بي النقدي

تقييم ما أذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية فقط مدفوعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ القائم.

ألغــراض هــذا التقييــم يتــم تحديــد المبلــغ األصلــي علــى أســاس القيمــة العالــة لألصــول الماليــة عنــد االثبــات المبدئــي. 
يتــم تحديــد )الفائــدة( علــى أســاس مقابــل القيمــة الزمنيــة للنقــود و المخاطــر االئتمانيــة المرتبطــة بالمبلــغ األصلــي 
ــر  ــال: مخاط ــف )مث ــرى و التكالي ــية األخ ــراض األساس ــر اإلق ــن او مخاط ــن الزم ــة م ــرة معين ــال فت ــك خ ــم و ذل القائ

ــح. الســيولة و التكاليــف اإلداريــة(، و كذلــك هامــش الرب

ويوجــد لــدى البنــك 3 نمــاذج اعمــال تتمثــل فــي نموذج االعمــال لألصــول الماليــة المحتفظ بها لتحصيــل التدفقــات النقدية 
ونمــوذج األعمــال لألصــول الماليــة المحتفــظ بهــا لتحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة والبيــع ونمــاذج أعمــال أخــرى 

تتضمــن )المتاجــرة-إدارة األصــول الماليــة علــى أســاس القيمــة العادلة-تعظيــم التدفقــات النقديــة عــن طريــق البيــع(.

إعادة التصنيف

ال يتم تصنيف األصول المالية بعد اثباتها المبدئي ، اال في حالة تغيير البنك لنموذج االعمال إلدارة األصول المالية.

3- االستبعاد

ــن  ــة م ــات النقدي ــة للتدفق ــوق التعاقدي ــاء الحق ــد انقض ــة عن ــول المالي ــتبعاد األص ــك باس ــوم البن ــة يق ــول المالي األص
ــل  ــا نق ــم فيه ــي يت ــات الت ــا للمعام ــة وفق ــات النقدي ــتام التدفق ــي اس ــا ف ــل حقوقه ــت بنق ــى او قام ــل المال األص
ــك  ــوم البن ــا يق ــه او عندم ــم نقل ــذي ت ــي ال ــل المال ــة باألص ــة المتعلق ــة وللملكي ــع الجوهري ــر والمناف ــع المخاط جمي
ــة. ــول المالي ــى األص ــيطرة عل ــظ بالس ــم تحتف ــا ل ــة وأنه ــة للملكي ــع الجوهري ــر والمناف ــع المخاط ــاء جمي ــل او بق بنق

ــل  ــزء االص ــة بج ــة المدرج ــي او ) القيم ــل المال ــة لألص ــة المدرج ــن القيم ــرق بي ــان الف ــة ، ف ــول المالي ــتبعاد األص ــد اس عن
المالــي المســتبعد( ومجمــوع )المقابــل المســتلم( بمــا فــي ذلــك أي أصــل جديــد تــم اقتنــاؤه مخصــوم منــه أي التــزام 
جديــد مفتــرض و أي مكســب او خســارة متراكمــة تــم اثباتــه فــي الدخــل الشــامل يتــم اثباتــه فــي األربــاح او الخســائر. 

اعتبــارا مــن 1 يوليــو 2019 ال يتــم اثبــات أي مكسب/خســارة مثبتــة فــي الدخــل الشــامل االخــر فيمــا يتعلق باســهم حقوق 
الملكيــة فــي قائمــة األربــاح و الخســائر عنــد اســتبعاد تلك األســهم. 

يتــم اثبــات ايــة فوئــد لألصــول الماليــة المحولــة التــي تكــون مؤهلــة الســتبعاد التــي يتــم انشــاؤها او االحتفــاظ مــن 
قبــل البنــك كأصــل او التــزام منفصــل.
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ــاؤها او  ــم انش ــي يت ــتبعاد الت ــة الس ــون مؤهل ــي تك ــة الت ــة المحول ــول المالي ــة باألص ــروط الخاص ــل الش ــم تعدي اذا ت
ــل. ــزام منفص ــل او الت ــك كأص ــل البن ــن قب ــاظ م االحتف

ــة  ــول المالي ــة لألص ــات النقدي ــت التدفق ــا اذا كان ــك م ــم البن ــة ،يقي ــول المالي ــة باألص ــروط الخاص ــل الش ــم تعدي اذا ت
ــوق  ــر الحق ــة ،فتعتب ــات النقدي ــي التدفق ــة ف ــات جوهري ــود اختاف ــة وج ــي حال ــا ف ــا جوهري ــف اختاف ــة تختل المعدل
ــة ،يتــم  التعاقديــة للتدفقــات النقديــة الناتجــة مــن األصــول الماليــة االصليــة قــد انقضــت مدتهــا . ففــي هــذه الحال

ــة. ــة العادل ــدة بالقيم ــة الجدي ــول المالي ــات األص ــم اثب ــة و يت ــة االصلي ــول المالي ــتبعاد األص اس

يتم استبعاد األصل المالي )كليا وجزئيا( عند:

انقضاء الحقوق في استام التدفقات النقدية من األصل:

ــل  ــا بالكام ــدت بدفعه ــه تعه ــل و لكن ــن األص ــة م ــات النقدي ــتام التدفق ــي اس ــا ف ــل حقوقه ــة بنق ــام المجموع قي
ــع  ــر و المناف ــع المخاط ــل جمي ــك بنق ــام البن ــواء قي ــداد( س ــب س ــب )ترتي ــث بموج ــرف ثال ــى ط ــري ال ــر جوه دون تأخي
الجوهريــة المتعلقــة باألصــل او عندمــا لــم يقــم بنقــل او إبقــاء المخاطــر و المنافــع الجوهريــة لألصــول و لكنــه قــام 

بنقــل الســيطرة علــى األصــول.

االلتزامات المالية

يتم استبعاد االلتزام المالي عندما يكون االلتزام تم إخائه او إلغائه او انتهاء مدته.

استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة حتى 30 يونيو 2019.

يتــم الحقــا قيــاس االســتثمارات المحتفــظ بهــا لغــرض المتاجــرة بالقيمــة العادلــة مــع تضميــن اى مكســب او خســارة 
ــن  ــم تضمي ــا .يت ــا فيه ــي تنش ــرة الت ــي الفت ــائر ف ــاح او الخس ــة األرب ــي قائم ــة ف ــة العادل ــي القيم ــر ف ــن التغي ــة م ناتج

ــاح األســهم المســتلمة فــي صافــى دخــل المتاجــرة. ــد المكتســبة او أرب الفوائ

تصنيف األصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خال األرباح او الخسائر- مطبقة اعتبارا من 1 يوليو 2019.

ــول  ــائر الن األص ــاح و الخس ــال األرب ــن خ ــة م ــة العادل ــة بالقيم ــة كمدرج ــول المالي ــض األص ــف بع ــك بتصني ــوم البن يق
ــة . ــة العادل ــاس القيم ــى أس ــا عل ــجل داخلي ــدار و تس ــم و ت ــت تقي كان

أصــول ماليــة مصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة األربــاح و الخســائر - مطبقــة حتــى 30 يونيــو 2019 يتــم تصنيــف 
األصــول الماليــة المصنفــة فــي هــذه الفئــة مــن قبــل اإلدارة عــن االثبــات المبدئــي عندمــا يتــم اســتيفاء المعاييــر التاليــة :

يلغــى التصنيــف او يقلــل بصــورة جوهريــة االختــاف فــي المعاملــة التــي مــن الممكــن ان تنشــا مــن قيــاس األصــول 
وااللتزامــات او اثبــات المكاســب او الخســائر علــى أســس مختلفــة ، او ان األصــول هــي جــزء مــن مجموعــه مــن األصــول 
الماليــة التــي يتــم ادارتهــا و تقييــم أدائهــا علــى أســاس القيمــة العادلــة و فقــا لمخاطــر إدارة موثقــة او اســتراتيجية 
ــكل  ــر بش ــة ال تغي ــتقات الضمني ــت المش ــة ،  اال اذا كان ــتقات الضمني ــى المش ــة عل ــمل األدوات المالي ــتثمار ، او تش االس

جوهــري التدفقــات النقديــة وال ينبغــي تســجيلها كبنــد منفصــل.

يتــم تســجيل األصــول الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة ضمــن القائمــة الموحــدة لاربــاح والخســائر بالقيمــة الموحــدة 
للمركــز المالــي .يتــم تســجيل التغيــرات فــي القيمــة العادلــة  فــي )صافــى المكســب او الخســارة مــن أصــول ماليــة 
مصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة األربــاح والخســائر ( تســتحق الفوائــد المكتســبة مــن خــال دخــل الفوائــد 
، بينمــا تســجل أربــاح األســهم فــي الدخــل االخــر .لــم يقــم البنــك بتصنيــف ايــة أصــول ماليــة مدرجــة بالقيمــة العادلــة 

مــن خــال األربــاح والخســائر.
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ز - المقاصة بين األدوات المالية

يتــم إجــراء المقاصــة بيــن األصــول وااللتزامــات الماليــة إذا كان هنــاك حــق قانونــي قابــل للنفــاذ إلجــراء المقاصــة بيــن 
المبالــغ المعتــرف بهــا وكانــت هنــاك النيــة إلجــراء التســوية علــى أســاس صافــي المبالــغ، أو الســتام األصــل وتســوية 

االلتــزام فــي آن واحــد. 

ــادة  ــزام بإع ــع الت ــة م ــع أذون خزان ــات بي ــع واتفاقي ــادة البي ــزام بإع ــع الت ــة م ــراء أذون خزان ــات ش ــود اتفاقي ــرض بن وتع
ــرى. ــة أخ ــة وأوراق حكومي ــد أذون الخزان ــن بن ــى ضم ــز المال ــي بالمرك ــاس الصاف ــى أس ــراء عل الش

ح -  أدوات المشتقات المالية ومحاسبة التغطية

- يتــم االعتــراف بالمشــتقات بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ الدخــول فــي عقــد المشــتقة، ويتــم إعــادة قياســها الحقــًا 
بقيمتهــا العادلــة.  ويتــم الحصـــول علــى القيمــة العادلـــة مــن األسعـــار الســوقية المعلنــة فــي األســواق النشــطة، أو 
المعامــات الســوقية الحديثــة، أو أســاليب التقييــم مثــل نمــاذج التدفقــات النقديــة المخصومــة ونمــاذج تســعير 
ــن  ــة، أو ضم ــة موجب ــا العادل ــت قيمته ــول إذا كان ــن األص ــتقات ضم ــع المش ــر جمي ــوال.  وتظه ــب األح ــارات، بحس الخي

ــالبة .  ــة س ــا العادل ــت قيمته ــات إذا كان االلتزام

- يتــم معالجــة المشــتقات الماليــة الضمنيــة المشــمولة فــي أدوات ماليــة أخــرى ، مثــل خيــار التحويــل فــي الســندات 
القابلــة للتحويــل إلــى أســهم ، باعتبارهــا  مشــتقات مســتقلة عندمــا ال تكــون الخصائــص االقتصاديــة والمخاطــر 
لصيقــة بتلــك المرتبطــة بالعقــد األصلــي وكان ذلــك العقــد غيــر مبــوب بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر.  
ويتــم قيــاس تلــك المشــتقات الضمنيــة بالقيمــة العادلــة ويتــم االعتــراف بالتغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي قائمــة 

الدخــل ضمــن بنــد صافــى دخــل المتاجــرة.

وال يتــم فصــل المشــتقات الضمنيــة إذا اختــار البنــك تبويــب العقــد الُمركــب بالكامــل بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح 
والخسائر. 

- تعتمــد طريقــة االعتــراف باألربــاح والخســائر الناتجــة عــن القيمــة العادلــة علــى مــا إذا كانــت المشــتقة مخصصــة أداة 
تغطيــة ، وعلــى طبيعــة البنــد المغطــى.  ويقــوم البنــك بتخصيــص بعــض المشــتقات علــى أنهــا أيــًا ممــا يلــى : 

•  تغطيات مخاطر القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المعترف بها أو االرتباطات المؤكدة )تغطية القيمة العادلة(.

•  تغطيــــات مخاطــر تدفقــات نقديــة مســتقبلية متوقعــة بدرجــة كبيــرة ُتنســب إلــى أصــل أو التــزام معتــرف بــه ، أو 
ُتنســب إلــى معاملــة متنبــأ بهــا )تغطيــة التدفقــات النقديــة( .

•  تغطيــات صافي االستثمار في عمليات أجنبية )تغطية صافي االستثمار( . 

ويتم استخدام محاسبة التغطية للمشتقات المخصصة لهذا الغرض إذا توافرت فيها الشروط المطلوبة.

- يقــوم البنــك عنــد نشــأة المعاملــة بالتوثيــق المســتندي للعاقــة بيــن البنــود المغطــاة وأدوات التغطيــة ، وكذلــك 
أهــداف إدارة الخطــر واالســتراتيجية مــن الدخــول فــي معامــات التغطيــة المختلفــة.  ويقــوم البنــك أيضــًا عنــد نشــأة 
التغطيــة وكذلــك بصفــة مســتمرة بالتوثيــق المســتندي لتقديــر مــا إذا كانــت المشــتقات المســتخدمة فــي معامــات 

التغطيــة فعالــة فــي مقابلــة التغيــرات فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة للبنــد المغطــى. 

ح/1 - تغطية القيمة العادلة 

يتــم االعتــراف فــي قائمــة الدخــل بالتغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمشــتقات المخصصــة المؤهلــة لتغطيــات القيمــة 
العادلــة ، وذلــك مــع أيــة تغيــرات فــي القيمــة العادلــة المنســوبة لخطــر األصــل أو االلتــزام المغطــى .
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ــد والبنــود المغطــاة المتعلقــة بهــا  ــة لعقــود مبــادالت ســعر العائ ــة فــي القيمــة العادل ــر التغيــرات الفعال وُيؤخــذ أث
وذلــك إلــى "صافــي الدخــل مــن العائــد ". وُيؤخــذ أثــر التغيــرات الفعالة فــي القيمة العادلــة لعقــود العملة المســتقبلية 

إلــى "صافــي دخــل المتاجــرة ". 

ــر عــدم الفعاليــة فــي كافــة العقــود والبنــود الُمغطــاة المتعلقــة بهــا الــواردة فــي الفقــرة الســابقة إلــى  وُيؤخــذ أث
ــرة".  ــل المتاج ــى دخ "صاف

وإذا لــم ُتعــد التغطيــة تفــي بشــروط محاســبة التغطيــة، يتــم اســتهاك التعديــل الــذي تــم علــى القيمــة الدفتريــة 
ــائر  ــاح والخس ــى األرب ــه عل ــك بتحميل ــتهلكة، وذل ــة الُمس ــة التكلف ــه بطريق ــبة عن ــم المحاس ــذي يت ــى ال ــد المغط للبن

علــى مــدار الفتــرة  حتــى االســتحقاق. 

وتبقــى ضمــن حقــوق الملكيــة التعديــات التــي أجريــت علــى القيمــة الدفتريــة ألداة حقــوق الملكيــة المغطــاة حتــى 
يتــم اســتبعادها. 

ح/2 - تغطية التدفقات النقدية 

يتــم االعتــراف فــي حقــوق الملكيــة بالجزء الفعــال مــن التغيرات فــي القيمــة العادلة للمشــتقات المخصصــة المؤهلة 
لتغطيــات التدفقــات النقديــة. ويتــم االعتــراف علــى الفــور باألربــاح والخســائر المتعلقــة بالجــزء غيــر الفعــال فــي قائمــة 

الدخــل  "صافــي دخــل المتاجــرة " . 

ويتــم ترحيــل المبالــغ التــي تراكمــت فــي حقــوق الملكيــة إلــى قائمــة الدخــل فــي نفــس الفتــرات التــي يكــون للبنــد 
ــة  ــادالت العمل ــن مب ــال م ــزء الفع ــة بالج ــائر المتعلق ــاح أو الخس ــذ األرب ــائر. وتؤخ ــاح أو الخس ــى األرب ــر عل ــى تأثي المغط

ــرة".  ــل المتاج ــي دخ ــى "صاف ــارات إل والخي

وعندمــا تســتحق أو ُتبــاع أداة تغطيــة أو إذا لــم تعــد التغطيــة تفــي بشــروط محاســبة التغطية، تبقــى األرباح أو الخســائر 
التــي تراكمــت فــي حقــوق الملكيــة فــي ذلــك الوقــت ضمــن حقــوق الملكيــة، ويتــم االعتــراف بهــا فــي قائمــة الدخــل 

عندمــا يتــم االعتــراف أخيــرًا بالمعاملــة المتنبــأ بها. 

أمــا إذا لــم يعــد مــن المتوقــع أن تحــدث المعاملــة المتنبــأ بهــا ، عندهــا يتــم ترحيــل األربــاح أو الخســائر التــي تراكمــت 
فــي حقــوق الملكيــة علــى الفــور إلــى قائمــة الدخــل.

ح/3 - تغطية صافي االستثمار 

ــوق  ــن حق ــراف ضم ــم االعت ــة. ويت ــات النقدي ــات التدفق ــل تغطي ــتثمار مث ــي االس ــات صاف ــن تغطي ــبة ع ــم المحاس يت
ــة  ــي قائم ــراف ف ــم االعت ــا يت ــة؛ بينم ــال للتغطي ــزء الفع ــة بالج ــة المتعلق ــن أداة التغطي ــارة م ــح أو الخس ــة بالرب الملكي

ــال.   ــر الفع ــزء غي ــة بالج ــارة المتعلق ــح أو الخس ــور بالرب ــى الف ــل عل الدخ

ــات  ــتبعاد العملي ــد اس ــل عن ــة الدخ ــى قائم ــة إل ــوق الملكي ــي حق ــت ف ــي تراكم ــائر الت ــاح أو الخس ــل األرب ــم ترحي ويت
األجنبيــة. 

ح/4- المشتقات غير المؤهلة لمحاسبة التغطية 

ــر  ــتقات غي ــة للمش ــة العادل ــي القيم ــرات ف ــرة" بالتغي ــل المتاج ــي دخ ــن "صاف ــل ضم ــة الدخ ــي قائم ــراف ف ــم االعت يت
المؤهلــة لمحاســبة التغطيــة ، ويتــم االعتــراف فــي قائمــة الدخــل  " صافــي الدخــل مــن األدوات الماليــة المبوبــة عنــد 
ــة  ــي القيم ــرات ف ــن التغي ــة ع ــائر الناتج ــاح والخس ــك باألرب ــائر" وذل ــاح والخس ــال األرب ــن خ ــة م ــة العادل ــأتها بالقيم نش
العادلــة للمشــتقات التــي يتــم إدارتهــا باالرتبــاط مــع األصــول وااللتزامــات الماليــة المبوبــة عنــد نشــأتها بالقيمــة العادلــة 

مــن خــال األربــاح والخســائر.

المؤشرات المالية التقرير السنوي  2019 - 2020

ط - االعتراف بأرباح وخسائر اليوم األول المؤجلة

بالنســبة لــألدوات التــى ُتقــاس بالقيمــة العادلــة ُيعــد أفضــل دليــل علــى القيمــة العادلــة لــألداه فــى تاريــخ المعاملــة هو 
ســعر المعاملــة )أى القيمــة العادلــة للمقابــل الُمســلم أو الُمســتلم(، إال إذا كان االســتدالل علــى القيمــة العادلــة لــألداة 
فــى تاريــخ تلــك المعاملــة يســتند إلــى أســعار ُمعلنــة للمعامــات فــى األســواق أو بإســتخدام نمــاذج تقييــم. وعندمــا 
ــتخدام  ــا بإس ــة له ــة العادل ــد القيم ــم تحدي ــة ، يت ــرات طويل ــد فت ــا بع ــتحق بعضه ــات يس ــى معام ــك ف ــل البن يدخ
نمــاذج تقييــم قــد ال تعتمــد جميــع مدخاتهــا علــى أســعار أو معــدالت أســواق ُمعلنــة ولذلــك يتــم اإلعتــراف األولــى 
بتلــك األدوات الماليــة بالقيمــة العادلــة التــى يتــم الحصــول عليهــا مــن نمــوذج التقييــم والتــى قــد تختلــف عــن ســعر 

المعاملــة.

ــن  ــج م ــغ النات ــة والمبل ــعر المعامل ــن س ــرق بي ــائر بالف ــاح أو الخس ــن األرب ــورًا ضم ــراف ف ــم اإلعت ــة ال يت ــذه الحال ــى ه وف
ــات  ــن اإللتزام ــاح ضم ــرى واألرب ــول األخ ــن األص ــائر ضم ــدرج الخس ــل ت ــوم األول( ، ب ــائر الي ــاح وخس ــرف "بأرب ــوذج )ُتع النم
األخــرى. ويتحــدد توقيــت اإلعتــراف بالربــح والخســارة المؤجلــة لــكل حالــة علــى حــدى، وذلــك إمــا بإســتهاكها علــى 
عمــر األداة الماليــة المقتنــاة إذا كانــت ذات تاريــخ إســتحقاق ثابــت ، أو بــأن يؤجــل اإلعتــراف بهــا باألربــاح أو الخســائر لحيــن 
أن تتمكــن المنشــأة مــن تحديــد القيمــة العادلــة لــألداة بإســتخدام مدخــات أســواق معلنــة ، أو عنــد تســوية المعاملــة. 
وحينمــا تظهــر فيمــا بعــد أســعار معلنــة لــألداة عندئــٍذ يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة ، ويتــم اإلعتــراف فــورًا بقائمــة 

الدخــل بالتغيــرات الاحقــة فــى القيمــة العادلــة.

ى - إيرادات ومصروفات العائد 

ــف  ــع والتكالي ــة الودائ ــابهة" أو "تكلف ــرادات المش ــروض واإلي ــد الق ــد "عائ ــن بن ــل ضم ــة الدخ ــي قائم ــراف ف ــم االعت يت
ــل  ــي ُتحم ــة الت ــع األدوات المالي ــي لجمي ــد الفعل ــة العائ ــتخدام طريق ــد باس ــات العائ ــرادات ومصروف ــابهة" بإي المش
بعائــد فيمــا عــدا تلــك المبوبــة بغــرض المتاجــرة أو التــي تــم تبويبهــا عنــد نشــأتها بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح 

ــائر .  والخس

وطريقــة العائــد الفعلــي هــي طريقــة حســاب التكلفــة الُمســتهلكة ألصــل أو التــزام مالــي وتوزيــع إيــرادات العائــد أو 
مصاريــف العائــد علــى مــدار عمــر األداة المتعلقــة بهــا. ومعــدل العائــد الفعلــي هــو المعــدل الــذي يســتخدم لخصــم 
التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقــع ســدادها أو تحصيلهــا خــال العمــر المتوقــع لــألداة الماليــة، أو فتــرة زمنيــة 

أقــل إذا كان ذلــك مناســبًا وذلــك للوصــول بدقــة إلــى القيمــة الدفتريــة ألصــل أو التــزام مالــي. 

ــروط  ــع ش ــار جمي ــي االعتب ــذ ف ــة باألخ ــات النقدي ــر التدفق ــك بتقدي ــوم البن ــي ، يق ــد الفعل ــدل العائ ــاب مع ــد حس وعن
عقــد األداة الماليــة )مثــل خيــارات الســداد المبكــر( ولكــن ال يؤخــذ فــي االعتبــار خســائر االئتمــان المســتقبلية ، وتتضمــن 
ــد  ــدل العائ ــن مع ــزءًا م ــر ج ــي تعتب ــد الت ــراف العق ــن أط ــة بي ــة أو المقبوض ــاب المدفوع ــة األتع ــاب كاف ــة الحس طريق

الفعلــي ، كمــا تتضمــن تكلفــة المعاملــة أيــة عــاوات أو خصومــات. 

ــرادات  ــراف بإي ــم االعت ــة ال يت ــب الحال ــة بحس ــة أو مضمحل ــر منتظم ــا غي ــات بأنه ــروض أو المديوني ــف الق ــد تصني وعن
العائــد الخــاص بهــا ويتــم قيدهــا فــي ســجات هامشــية خــارج القوائــم الماليــة ، ويتــم االعتــراف بهــا ضمــن اإليــرادات 

وفقــا لألســاس النقــدي وذلــك وفقــًا لمــا يلــي:

- عندمــا يتــم تحصيلهـــا وذلــك بعــد اســترداد كامــل المتأخـــرات بالنســبة للقــروض االســتهاكية والعقاريــة لإلســكان 
الشــخصي والقــروض الصغيــرة لألنشــطة االقتصاديــة.

- بالنســبة للقــروض الممنوحــة للمؤسســات ُيتبــع األســاس النقــدي أيضــًا حيــث ُيعلــى العائــد المحســوب الحقــًا وفقــًا 
لشــروط عقــد الجدولــة علــى القــرض لحيــن ســداد 25% مــن أقســاط الجدولــة وبحــد أدنــى انتظــام لمــدة ســنة وفــى 
حالــة اســتمرار العميــل فــي االنتظــام يتــم إدراج العائــد المحســوب علــى رصيــد القــرض القائــم باإليــرادات )العائــد علــى 
رصيــد الجدولــة المنتظمــة( دون العائــد الُمهمــش قبــل الجدولــة الــذي ال ُيــدرج باإليــرادات إال بعــد ســداد كامــل رصيــد 

القــرض فــي المركــز المالــى قبــل الجدولــة.
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ك - إيرادات األتعاب والعموالت

يتــم االعتــراف باألتعــاب المســتحقة عــن خدمــة قــرض أو تســهيل ضمــن اإليــرادات عنــد تأديــة الخدمــة ويتــم إيقــاف 
االعتــراف بإيــرادات األتعــاب والعمــوالت المتعلقــة بالقــروض أو المديونيــات غيــر المنتظمــة أو المضمحلــة ، حيــث يتــم 
قيدهــا فــي ســجات هامشــية خــارج القوائــم الماليــة ، ويتــم االعتــراف بهــا ضمــن اإليــرادات وفقــا لألســاس النقــدي 
ــي  ــل المال ــي لألص ــد الفعل ــًا للعائ ــزءًا مكم ــل ج ــي تمث ــاب الت ــبة لألتع ــد وبالنس ــرادات العائ ــراف بإي ــم االعت ــا يت عندم

بصفــة عامــة يتــم معالجتهــا باعتبارهــا تعديــا لمعــدل العائــد الفعلــي. 

ــروض  ــذه الق ــحب ه ــم س ــوف يت ــه س ــح بأن ــال مرج ــاك احتم ــروض إذا كان هن ــى الق ــاط عل ــاب االرتب ــل أتع ــم تأجي ويت
ــاء األداة  ــار أن أتعــاب االرتبــاط التــي يحصــل عليهــا البنــك تعتبــر تعويضــا عــن التدخــل المســتمر القتن وذلــك علــي اعتب
الماليــة، ثــم يتــم االعتــراف بهــا بتعديــل معــدل العائــد الفعلــي علــى القــرض ، وفــي حالــة انتهــاء فتــرة االرتبــاط دون 

ــرادات عنــد انتهــاء فتــرة ســريان االرتبــاط. إصــدار البنــك للقــرض يتــم االعتــراف باألتعــاب ضمــن اإلي

ويتــم االعتــراف باألتعــاب المتعلقــة بــأدوات الديــن التــي يتــم قياســها بقيمتهــا العادلــة ضمــن اإليــراد عنــد االعتــراف 
ــدم  ــج وع ــة التروي ــتكمال عملي ــد اس ــرادات عن ــن اإلي ــتركة ضم ــروض المش ــج الق ــاب تروي ــراف بأتع ــم االعت ــي ويت األول
احتفــاظ البنــك بــأي جــزء مــن القــرض أو كان البنــك يحتفــظ بجــزء لــه ذات معــدل العائــد الفعلــي المتــاح للمشــاركين 

ــن.  اآلخري

ــى  ــاوض عل ــي التف ــاركة ف ــاوض أو المش ــن التف ــة ع ــوالت الناتج ــاب والعم ــل باألتع ــة الدخ ــي قائم ــراف ف ــم االعت ويت
معاملــة لصالــح طــرف آخــر - مثــل ترتيــب شــراء أســهم أو أدوات ماليــة أخــرى أو اقتنــاء أو بيــع المنشــآت - وذلــك عنــد 
ــاس  ــى أس ــادة عل ــرى ع ــات األخ ــة والخدم ــارات اإلداري ــاب االستش ــراف بأتع ــم االعت ــة. ويت ــة المعني ــتكمال المعامل اس

ــة. ــدار أداء الخدم ــى م ــبي عل ــي النس ــع الزمن التوزي

ويتــم االعتــراف بأتعــاب إدارة التخطيــط المالــي وخدمــات الحفــظ التــي يتــم تقديمهــا علــى فتــرات طويلــة مــن الزمــن 
علــى مــدار الفتــرة التــي يتــم أداء الخدمــة فيهــا.

ل - إيرادات توزيعات األرباح 

يتم االعتراف في قائمة الدخل بتوزيعات األرباح عند صدور الحق في تحصيلها.

م - اتفاقيات الشراء وإعادة البيع واتفاقيات البيع وإعادة الشراء

يتــم عــرض األدوات الماليــة المباعــة بموجــب اتفاقيــات إلعــادة شــرائها ضمــن األصــول مضافة إلــى أرصــدة أذون الخزانة 
وأوراق حكوميــة أخــرى بالمركــز المالــى ويتــم عــرض االلتــزام ) اتفاقيــات الشــراء وإعــادة البيــع( مخصوًمــا مــن أرصــدة 
ــراف بالفــرق بيــن ســعر البيــع وســعر إعــادة الشــراء  ــة وأوراق حكوميــة أخــرى بالمركــز المالــى0 ويتــم االعت أذون الخزان

علــى أنــه عائــد يســتحق علــى مــدار مــدة االتفاقيــات باســتخدام طريقــة معــدل العائــد الفعلــي.

ن - اضمحالل األصول المالية قبل 1 يوليو 2019  

ن/1 - األصول المالية المثبتة بالتكلفة الُمستهلكة

يقــوم البنــك فــي تاريــخ كل ميزانيــة بتقديــر مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى اضمحــال أحــد األصــول الماليــة 
أو مجموعــة مــن األصــول الماليــة. وُيعــد األصــل المالــي أو المجموعــة مــن األصــول الماليــة مضمحلــة ويتــم تحمــل 
خســائر االضمحــال ، عندمــا يكــون هنــاك دليــل موضوعــي علــى االضمحــال نتيجــة لحــدث أو أكثــر مــن األحــداث التــي 
وقعــت بعــد االعتــراف األولــي لألصــل )حــدث الخســارة( وكان حــدث الخســارة يؤثر علــى التدفقــات النقدية المســتقبلية 

لألصــل المالــي أو لمجموعــة األصــول الماليــة التــي يمكــن تقديرهــا بدرجــة يعتمــد عليهــا. 
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وتتضمن المؤشرات التي يستخدمها البنك لتحديد وجود دليل موضوعي على خسائر االضمحال أيًا مما يلي:

- صعوبات مالية كبيره تواجه المقترض أو المدين. 

- مخالفة شروط اتفاقية القرض مثل عدم السداد.

- توقع إفاس المقترض أو دخول في دعوى تصفية أو إعادة هيكل التمويل الممنوح له. 

- تدهور الوضع التنافسي للمقترض.

- قيــام البنــك ألســباب اقتصاديــة أو قانونيــة تتعلــق بالصعوبــات الماليــة للمقتــرض بمنحــه امتيــازات أو تنــازالت قــد ال 
يوافــق البنــك علــى منحهــا فــي الظــروف العاديــة. 

- اضمحال قيمة الضمان.

- تدهور الحالة االئتمانية. 

ــى  ــير إل ــة تش ــات واضح ــود بيان ــة وج ــول المالي ــن األص ــة م ــال مجموع ــائر اضمح ــى خس ــة عل ــة الموضوعي ــن األدل وم
انخفــاض يمكــن قياســه فــي التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة مــن هــذه المجموعــة منــذ االعتــراف األولــى 
علــى الرغــم مــن عــدم إمكانيــة تحديــد هــذا االنخفــاض لــكل أصــل علــى حــدة ، ومثــال ذلك زيــادة عــدد حــاالت اإلخفاق 
فــي الســداد بالنســبة ألحــد المنتجــات المصرفيــة ويقــوم البنــك بتقديــر الســنة مــا بيــن وقــوع الخســارة والتعــرف عليها 

لــكل محفظــة محــددة وتتــراوح هــذه الفتــره بصفــة عامــة بيــن ثاثــة إلــى أثنــى عشــر شــهرًا. 

كمــا يقــوم البنــك أوال بتقديــر مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى االضمحــال لــكل أصــل مالــي علــى حــده إذا كان 
ذو أهميــة منفــردًا، ويتــم التقديــر علــى مســتوى إجمالــي أو فــردى لألصــول الماليــة التــي ليــس لهــا أهميــة منفــردة ، 

وفــى هــذا المجــال ُيراعــى مــا يلــي: 

إذا حــدد البنــك أنــه ال يوجــد دليــل موضوعــي علــى اضمحــال  أصــل مالــي تــم دراســته منفــردًا ، ســواء كان هامــًا بذاتــه 
ــم  ــم يت ــابهة ث ــي مش ــر ائتمان ــص خط ــا خصائ ــي له ــة الت ــول المالي ــع األص ــل م ــذا األص ــة ه ــم إضاف ــا يت أم ال ، عنده

تقييمهــا معــًا لتقديــر االضمحــال وفقــًا لمعــدالت اإلخفــاق التاريخيــة .

إذا حــدد البنــك أنــه يوجــد دليــل موضوعــي علــى اضمحــال أصــل مالــي، عندهــا يتــم دراســته منفــردًا لتقديــر 
االضمحــال، وإذا نتــج عــن الدراســة وجــود خســائر اضمحــال ، ال يتــم ضــم األصــل إلــى المجموعــة التــي يتــم حســاب 
خســائر اضمحــال لهــا علــى أســاس مجمــع. إذا نتــج عــن الدراســة الســابقة عــدم وجــود خســائر اضمحــال يتــم عندئــذ 

ــة.  ــى المجموع ــل إل ــم األص ض

ويتــم قيــاس مبلــغ مخصــص خســائر االضمحــال بالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لألصــل وبيــن القيمــة الحاليــة 
للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة، وال يدخــل فــي ذلــك خســائر االئتمــان المســتقبلية التــي لــم يتــم َتحملهــا 

ــي. ــل المال ــي لألص ــي األصل ــد الفعل ــدل العائ ــتخدام مع ــة باس ــد، مخصوم بع

ــبء  ــراف بع ــم االعت ــال ويت ــائر االضمح ــص خس ــاب مخص ــتخدام حس ــل باس ــة لألص ــة الدفتري ــض القيم ــم تخفي ويت
ــل.  ــة الدخ ــي قائم ــان ف ــائر االئتم ــن خس ــال ع االضمح

وإذا كان القــرض أو االســتثمار المحتفــظ بــه حتــى تاريــخ االســتحقاق يحمــل معــدل عائــد متغيــر، عندهــا يكــون ســعر 
ــود  ــد وج ــد تحدي ــد عن ــًا للعق ــي وفق ــد الفعل ــدل العائ ــو مع ــال ه ــائر اضمح ــة خس ــاس أي ــتخدم لقي ــم المس الخص

دليــل موضوعــي علــى اضمحــال األصــل. 
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ولألغــراض العمليــة، قــد يقــوم البنــك بقيــاس خســائر اضمحــال القيمــة على أســاس القيمــة العادلــة لألداة باســتخدام 
أســعار ســوق معلنــة، وبالنســبة لألصــول الماليــة المضمونــة، يراعــى إضافــة القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة 
ــد  ــان بع ــع الضم ــى وبي ــذ عل ــن التنفي ــج م ــد تنت ــي ق ــات الت ــك التدفق ــي ، وتل ــل المال ــن األص ــة م ــتقبلية المتوقع المس
خصــم المصاريــف المتعلقــة بذلــك وألغــراض تقديــر االضمحــال علــى مســتوى إجمالــي ، يتــم تجميــع األصــول الماليــة 
ــا  ــي يجريه ــف الت ــة التصني ــاس عملي ــى أس ــي، أي عل ــر االئتمان ــص الخط ــة خصائ ــن ناحي ــابهة م ــات متش ــي مجموع ف
ــار نــوع األصــل والصناعــة والموقــع الجغرافــي ونــوع الضمــان وموقــف المتأخــرات والعوامــل  البنــك أخــذًا فــي االعتب

األخــرى ذات الصلــة. 

وترتبــط تلــك الخصائــص بتقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية للمجموعــات مــن تلــك األصــول لكونهــا مؤشــرًا لقدرة 
المدينيــن علــى دفــع المبالــغ المســتحقة وفقــًا للشــروط التعاقديــة لألصــول محل الدراســة.

ــر  ــم تقدي ــة ، يت ــاق التاريخي ــدالت اإلخف ــاس مع ــى أس ــة عل ــول المالي ــن األص ــة م ــال لمجموع ــر االضمح ــد تقدي وعن
التدفقــات النقديــة المســتقبلية للمجموعــة علــى أســاس التدفقــات النقديــة التعاقديــة لألصــول فــي البنــك ومقــدار 
ــل  ــم تعدي ــك  ويت ــا البن ــي يحوزه ــول الت ــابهة لألص ــان المش ــر االئتم ــص خط ــول ذات خصائ ــة لألص ــائر التاريخي الخس
مقــدار الخســائر التاريخيــة علــى أســاس البيانــات المعلنــة الحاليــة بحيــث تعكــس أثــر األحــوال الحاليــة التــي لــم تتوافــر 
فــي الفتــره التــي تــم خالهــا تحديــد مقــدار الخســائر التاريخيــة وكذلــك إللغــاء آثــار األحــوال التــي كانــت موجــودة فــي 

الفتــرات التاريخيــة ولــم تعــد موجــودة حاليــًا.

ــع  ــة م ــول المالي ــن األص ــة م ــة لمجموع ــات النقدي ــي التدفق ــرات ف ــات التغي ــس توقع ــى أن تعك ــك عل ــل البن  ويعم
التغيــرات فــي البيانــات الموثــوق بهــا ذات العاقــة مــن فتــرة إلــى أخــرى ، مثــال لذلــك التغيــرات فــي معــدالت البطالــة، 
وأســعار العقــارات ، وموقــف التســديدات وأيــة عوامــل أخــرى تشــير إلــى التغيــرات فــي احتمــاالت الخســارة فــي 
المجموعــة ومقدارهــا ، ويقــوم البنــك بإجــراء مراجعــة دوريــة للطريقــة واالفتراضــات المســتخدمة لتقديــر التدفقــات 

ــتقبلية. ــة المس النقدي

ن/2 - االستثمارات المالية المتاحة للبيع والمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

يقــوم البنــك فــي تاريــخ كل مركــز مالــى بتقديــر مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى اضمحــال أحــد أو مجموعــة 
ــخ  ــى تاري ــا حت ــظ به ــة محتف ــتثمارات مالي ــع أو اس ــة للبي ــة متاح ــتثمارات مالي ــن اس ــة ضم ــة المبوب ــول المالي ــن األص م
االســتحقاق ، وفــي حالــة االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة المبوبــة متاحــة للبيــع، ُيؤخــذ فــي االعتبــار االنخفــاض 
الكبيــر أو الممتــد فــي القيمــة العادلــة لــألداة ألقــل مــن قيمتهــا الدفتريــة ، وذلــك عنــد تقديــر مــا إذا كان هنــاك 

اضمحــال فــي األصــل.

ــد  ــرة تزي ــتمر لفت ــدًا إذا اس ــاض ممت ــد االنخف ــة ، وُيع ــة الدفتري ــة القيم ــن  تكلف ــغ 10 % م ــرًا إذا بل ــاض كبي ــد االنخف ويع
عــن تســعة أشــهر ، وإذا توافــرت األدلــة المشــار إليهــا يتــم ترحيــل الخســارة المتراكمــة مــن حقــوق الملكيــة وُيعتــرف 
بهــا فــي قائمــة الدخــل ،  وال يتــم رد اضمحــال القيمــة الــذي ُيعتــرف بــه بقائمــة الدخــل فيمــا يتعلــق بــأدوات حقــوق 
الملكيــة إذا حــدث ارتفــاع فــي القيمــة العادلــة الحقــًا أمــا إذا ارتفعــت القيمــة العادلــة ألدوات الديــن المبوبــة متاحــة 
للبيــع، وكان مــن الممكــن ربــط ذلــك االرتفــاع بموضوعيــة بحــدث وقــع بعــد االعتــراف باالضمحــال فــي قائمــة الدخــل، 

يتــم رد االضمحــال مــن خــال قائمــة الدخــل.

س - االستثمارات العقارية

تتمثــل االســتثمارات العقاريــة فــي األراضــي والمبانــي المملوكــة للبنــك مــن أجــل الحصــول علــى عوائــد إيجاريــه أو زيــادة 
ــاًء  ــه وف ــت إلي ــي آل ــك الت ــا أو تل ــن خاله ــه م ــك أعمال ــارس البن ــي يم ــة الت ــول العقاري ــمل األص ــي ال تش ــمالية وبالتال رأس

لديــون ويتــم المحاســبة عــن االســتثمارات العقاريــة بــذات الطريقــة المحاســبية المطبقــة بالنســبة لألصــول الثابتــة.
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ع - األصول غير الملموسة

ع/1 برامج الحاسب اآللي 

ــد  ــل عن ــة الدخ ــي قائم ــروف ف ــي كمص ــب اآلل ــج الحاس ــة برام ــر أو صيان ــة بتطوي ــات المرتبط ــراف بالمصروف ــم االعت يت
تكبدهــا ويتــم االعتــراف كأصــل غيــر ملمــوس بالمصروفــات المرتبطــة مباشــرة ببرامــج محــددة وتحــت ســيطرة البنــك 
ومــن المتوقــع أن يتولــد عنهــا منافــع اقتصاديــة تتجــاوز تكلفتهــا ألكثــر مــن ســنة وتتضمــن المصروفــات المباشــرة 

تكلفــة العامليــن فــي فريــق تطويــر البرامــج باإلضافــة إلــى نصيــب مناســب مــن المصروفــات العامــة ذات العاقــة. 

يتــم االعتــراف كتكلفــة تطويــر بالمصروفــات التــي تــؤدى إلــى الزيــادة أو التوســع فــي أداء برامــج الحاســب اآللــي عــن 
المواصفــات األصليــة لهــا ، وتضــاف إلــى تكلفــة البرامــج األصليــة، يتــم اســتهاك تكلفــة برامــج الحاســب اآللــي المعترف 

بهــا كأصــل علــى مــدار الفتــره المتوقــع االســتفادة منهــا فيمــا ال يزيــد عــن ثــاث ســنوات.  

ع/2 األصول غير الملموسة األخرى 

وتتمثــل فــي األصــول غيــر الملموســة بخــاف برامــج الحاســب اآللــي فــي التراخيــص و منافــع عقــود اإليجــار إن وجــدت 
وتثبــت األصــول غيــر الملموســة األخــرى بتكلفــة اقتنائهــا ويتــم اســتهاكها بطريقــة القســط الثابــت أو علــى أســاس 
المنافــع االقتصاديــة المتوقــع تحققهــا منهــا ، وذلــك علــى مــدار األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة لهــا ، وبالنســبة لألصــول 
التــي ليــس لهــا عمــر إنتاجــي محــدد ، فــا يتــم اســتهاكها ، إال أنــه يتــم اختبــار االضمحــال فــي قيمتهــا ســنويًا وُتحمــل 

قيمــة االضمحــال )إن وجــد( علــى قائمــة الدخــل.

ف - األصول الثابتة 

ــول  ــع األص ــر جمي ــب وتظه ــروع والمكات ــي والف ــز الرئيس ــار المرك ــي مق ــية ف ــة أساس ــي بصف ــي والمبان ــل األراض تتمث
ــة  ــات المرتبط ــة النفق ــة التاريخي ــن التكلف ــال. وتتضم ــائر االضمح ــاك وخس ــًا اإله ــة ناقص ــة التاريخي ــة بالتكلف الثابت

ــة.  ــول الثابت ــود األص ــاء بن ــرة باقتن مباش

ويتــم االعتــراف بالنفقــات الاحقــة ضمــن القيمــة الدفتريــة لألصــل القائــم أو باعتبارهــا أصــًا مســتقًا، حســبما يكــون 
ــن  ــك وكان م ــى البن ــل إل ــة باألص ــتقبلية مرتبط ــة مس ــع اقتصادي ــق مناف ــًا تدف ــون محتم ــا يك ــك عندم ــًا، وذل مائم

الممكــن تحديــد هــذه التكلفــة بدرجــة موثــوق بهــا.

ويتم تحميل مصروفات الصيانة واإلصاح في الفتره المالية التي يتم تحملها ضمن مصروفات التشغيل األخرى. 

ــع  ــت لتوزي ــط الثاب ــة القس ــتخدام طريق ــرى باس ــة األخ ــول الثابت ــاك لألص ــاب اإله ــم حس ــي ، ويت ــاك األراض ــم إه ال يت
ــي: ــة ، كالتال ــار اإلنتاجي ــدار األعم ــى م ــة عل ــة التخريدي ــى القيم ــل إل ــث تص ــة بحي التكلف
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المباني واإلنشاءات
أعمال تجهيزات وتكييفات

خزائن حديدية
آالت تصوير وفاكس
سيارات ووسائل نقل

أجهزة ومعدات
أجهزة ومعدات ) تليفون محمول (

أجهزة الحاسب اآللي
أثاث

40 سنة
5 سنة
20 سنة
8 سنة
5 سنة
10 سنة
3 سنة
3 سنة
10 سنة
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ويتــم مراجعــة القيمــة التخريديــة واألعمــار اإلنتاجيــة لألصــول الثابتــة فــي تاريــخ كل قوائــم ماليــة، وتعــدل كلمــا كان 
ذلــك ضروريــًا.  

ويتــم مراجعــة األصــول التــي يتــم إهاكهــا بغــرض تحديــد االضمحــال عنــد وقــوع أحــداث أو تغيــرات فــي الظــروف 
تشــير إلــى أن القيمــة الدفتريــة قــد ال تكــون قابلــة لاســترداد.  ويتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة لألصــل علــى الفــور إلــى 

القيمــة االســتردادية إذا زادت القيمــة الدفتريــة عــن القيمــة االســتردادية.  

ــم  ــى ، ويت ــا أعل ــل أيهم ــتخدامية لألص ــة االس ــل أو القيم ــة لألص ــة البيعي ــى القيم ــتردادية صاف ــة االس ــل القيم وتمث
تحديــد أربــاح وخســائر اإلســتبعادات مــن األصــول الثابتــة بمقارنــة صافــى المتحصــات بالقيمــة الدفتريــة. ويتــم إدراج 

ــرادات )مصروفــات( تشــغيل أخــرى فــي قائمــة الدخــل. ــاح ) الخســائر ( ضمــن إي األرب

ص - أصول أخرى

يشــمل هــذا البنــد األصــول األخــرى التــي لــم تبــوب ضمــن أصــول محــددة بقائمــة المركــز المالــى ومــن أمثلتها اإليــرادات 
المســتحقة ، والمصروفــات المقدمــة بمــا فــى ذلــك الضرائــب المســددة بالزيادة )مســتبعدًا منهــا اإللتزامــات الضريبية(، 
والدفعــات المســددة مقدمــًا تحــت حســاب شــراء أصــول ثابتــة ، والرصيــد المؤجــل لخســائر اليــوم األول الــذى لــم يتــم 
إســتهاكه بعــد ، واألصــول المتداولــة وغيــر المتداولــة التــي آلــت للبنــك وفــاًء لديــون )بعــد خصــم مخصــص خســائر 
ــة ،  ــوية المدين ــت التس ــابات تح ــة ، والحس ــات التذكاري ــة ، والعم ــبائك الذهبي ــد ، والس ــات والُعه ــال(، والتأمين اإلضمح

واألرصــدة التــى ال يتــم تبويبهــا ضمــن أى مــن األصــول المحــددة.

ــائر  ــدوث خس ــى ح ــة عل ــة موضوعي ــود أدل ــة وج ــى حال ــة ، وف ــرى بالتكلف ــول األخ ــر األص ــم عناص ــاس معظ ــم قي ويت
إضمحــال فــى قيمــة تلــك األصــول عندئــٍذ تقــاس قيمــة الخســارة لــكل أصــل علــى حــدى بالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة 
ــدل  ــة بمع ــدرة المخصوم ــتقبلية الُمق ــة المس ــات النقدي ــة للتدفق ــة الحالي ــة أو القيم ــه البيعي ــى قيمت ــل وصاف لألص
ــة  ــراف بقيم ــرًة واإلعت ــل مباش ــة لألص ــة الدفتري ــض القيم ــم تخفي ــى. ويت ــا أعل ــابهة أيهم ــول مش ــى ألص ــوق الحال الس

الخســارة بقائمــة الدخــل ضمــن بنــد إيــرادات )مصروفــات( تشــغيل أخــرى. 

ــع  ــى م ــكل موضوع ــاض بش ــك اإلنخف ــط ذل ــن رب ــة وأمك ــرة الحق ــة فت ــى أي ــال ف ــارة اإلضمح ــت خس ــا إنخفض ٕواذا م
حــدث وقــع بعــد اإلعتــراف بخســارة اإلضمحــال عندئــٍذ يتــم رد خســارة اإلضمحــال المعتــرف بهــا مــن قبــل إلــى قائمــة 
الدخــل بشــرط أال ينشــأ عــن هــذا اإللغــاء قيمــة دفتريــة لألصــل فــى تاريــخ رد خســائر اإلضمحــال تتجــاوز القيمــة التــى 

كان يمكــن أن يصــل إليهــا األصــل لــو لــم يكــن قــد تــم اإلعتــراف بخســائر اإلضمحــال هــذه.

ق - اضمحالل األصول غير المالية 

ال يتــم اســتهاك األصــول التــي ليــس لهــا عمــر إنتاجــي محــدد ويتــم اختبــار اضمحالها ســنويًا.  ويتــم دراســة اضمحال 
األصــول التــي يتــم اســتهاكها كلمــا كان هنــاك أحــداث أو تغيــرات فــي الظــروف تشــير إلــى أن القيمــة الدفتريــة قــد ال 

تكــون قابلة لاســترداد. 

ــن  ــل ع ــة لألص ــة الدفتري ــه القيم ــد ب ــذي تزي ــغ ال ــل بالمبل ــة األص ــض قيم ــال وتخفي ــارة االضمح ــراف بخس ــم االعت ويت
القيمــة االســتردادية.

 وتمثل القيمة االستردادية صافى القيمة البيعية لألصل أو القيمة االستخدامية لألصل ، أيهما أعلى. 

ولغــرض تقديــر االضمحــال، يتــم إلحــاق األصــل بأصغــر وحــدة توليــد نقــد ممكنــة ويتــم مراجعــة األصــول غيــر الماليــة 
التــي ُوجــد فيهــا اضمحــال لبحــث مــا إذا كان هنــاك رد لاضمحــال إلــي قائمــة الدخــل وذلــك فــي تاريــخ إعــداد كل 

قوائــم ماليــة.
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ر - اإليجارات 

ر/1 االستئجـار 

ويتــم االعتــراف بالمدفوعــات تحــت حســاب اإليجــار التشــغيلي ناقصــًا أيــة خصومــات تــم الحصــول عليهــا مــن المؤجــر 
ضمــن المصروفــات فــي قائمــة الدخــل بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدار فتــرة العقــد. 

ر/2 التأجير

بالنســبة لألصــول المؤجــرة إيجــارًا تشــغيليًا تظهــر ضمــن األصــول الثابتــة فــي المركــز المالــى وُتهلــك علــى مــدار العمــر 
اإلنتاجــي المتوقــع لألصــل بــذات الطريقــة المطبقــة علــى األصــول الُمماثلــة ، ويثبــت إيــراد اإليجــار ناقصــًا أيــة خصومــات 

ُتمنــح للمســتأجر بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدار فتــرة العقــد. 

ش - النقدية وما في حكمها 

ألغــراض عــرض قائمــة التدفقــات النقديــة، تتضمــن النقديــة ومــا فــي حكمهــا األرصــدة التــي ال تتجــاوز اســتحقاقاتها 
ــي  ــب االحتياط ــار نس ــارج إط ــة خ ــوك المركزي ــدي البن ــدة ل ــة ، واألرص ــن النقدي ــاء، وتتضم ــخ االقتن ــن تاري ــهر م ــة أش ثاث

ــرى. ــة أخ ــة وأوراق حكومي ــوك ، وأذون الخزان ــدى البن ــدة ل ــي ، واألرص اإللزام

ت - المخصصات األخرى 

يتــم االعتــراف بمخصــص تكاليــف إعــادة الهيكلــة والمطالبــات القانونيــة عندمــا يكــون هنــاك التــزام قانونــي أو 
اســتداللي حالــي نتيجــة ألحــداث ســابقة ويكــون مــن المرجــح أن يتطلــب ذلــك اســتخدام مــوارد البنــك لتســوية هــذه 

ــزام. ــذا االلت ــة ه ــه لقيم ــاد علي ــل لاعتم ــر قاب ــراء تقدي ــة إج ــع إمكاني ــات ، م االلتزام

وعندمــا يكــون هنــاك التزامــات متشــابهة فإنــه يتــم تحديــد التدفــق النقــدي الخــارج الــذي يمكــن اســتخدامه للتســوية 
باألخــذ فــي االعتبــار هــذه المجموعــة مــن االلتزامــات.

ــن  ــد م ــبة لبن ــارج بالنس ــدي خ ــق نق ــود تدف ــي وج ــل ف ــال ضئي ــاك احتم ــى إذا كان هن ــص حت ــراف بالمخص ــم االعت  ويت
ــة. ــذه المجموع ــل ه داخ

ويتم رد المخصصات التي انتفى الغرض منها كليًا أو جزئيًا ضمن بند إيرادات ) مصروفات ( تشغيل أخرى.

ويتــم قيــاس القيمــة الحاليــة للمدفوعــات المقــدر الوفــاء بهــا لســداد االلتزامــات المحــدد لســدادها أجــل بعــد ســنة 
مــن تاريــخ المركــز المالــى باســتخدام معــدل عائــد مناســب لــذات أجــل ســداد االلتــزام ـ دون تأثــره بمعــدل الضرائــب 
الســاري ـ الــذي يعكــس القيمــة الزمنيــة للنقــود ، وإذا كان األجــل أقــل مــن ســنة تحســب القيمــة المقــدرة لالتــزام مــا 

لــم يكــن أثرهــا جوهريــًا فتحســب بالقيمــة الحاليــة. 

ث - عقود الضمانات المالية 

ــًا لقــروض أو حســابات جاريــة مدينــة ُمقــدم  ــات الماليــة هــي تلــك العقــود التــي يصدرهــا البنــك ضمان عقــود الضمان
ــه مــن جهــات أخــرى ، وهــى تتطلــب مــن البنــك أن يقــوم بتســديدات معينــة لتعويــض المســتفيد منهــا عــن  لعمائ

خســارة َتحملهــا بســبب عــدم وفــاء مديــن عندمــا يســتحق الســداد وفقــًا لشــروط أداة الديــن . 

ويتم تقديم تلك الضمانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية وجهات أخرى نيابة عن عماء البنك.



222223

المؤشرات المالية التقرير السنوي  2019 - 2020

ــاب  ــس أتع ــد تعك ــي ق ــان الت ــح الضم ــخ من ــي تاري ــة ف ــة العادل ــة بالقيم ــم المالي ــي القوائ ــي ف ــراف األول ــم االعت ويت
الضمــان ، الحقــًا لذلــك ، يتــم قيــاس التــزام البنــك بموجــب الضمــان على أســاس مبلــغ القيــاس األول ، ناقصًا االســتهاك 
المحســوب لاعتــراف بأتعــاب الضمــان فــي قائمــة الدخــل بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدار عمــر الضمــان ، أو أفضــل 
ــا  ــى أيهم ــز المال ــخ المرك ــي تاري ــة ف ــة المالي ــن الضمان ــج ع ــي نات ــزام مال ــوية أي الت ــة لتس ــات المطلوب ــر للمدفوع تقدي

أعلــى . 

ويتــم تحديــد تلــك التقديــرات وفقــًا للخبــرة فــي معامــات مشــابهة والخســائر التاريخيــة، معــززة بحكــم اإلدارة ويتــم 
االعتــراف فــي قائمــة الدخــل بأيــة زيــادة فــي االلتزامــات الناتجــة عــن الضمانــة الماليــة ضمــن بنــد إيــرادات )مصروفــات( 

تشــغيل أخــرى .

خ - مزايا العاملين

خ/1 - إلتزامات المعاشات 

ــون 54  ــكام القان ــع ألح ــو 2000 وخاض ــي 1 يولي ــس ف ــك تأس ــن بالبن ــاص للعاملي ــن خ ــدوق تأمي ــك صن ــدى البن ــد ل - يوج
لســنة1975 والئحتــه التنفيذيــة بغــرض منــح مزايــا تأمينيــة وتعويضيــة لألعضــاء وتســرى أحــكام هــذا الصنــدوق و 

ــة. ــر العربي ــة مص ــه بجمهوري ــك وفروع ــي للبن ــز الرئيس ــن بالمرك ــع العاملي ــى جمي ــا عل تعدياته

ــا، وال  ــدوق وتعدياته ــة الصن ــا لائح ــنوية طبق ــهرية والس ــتراكات الش ــدوق االش ــى الصن ــؤدى إل ــأن ي ــك ب ــزم البن ويلت
يوجــد علــي البنــك أى التزامــات إضافيــة تلــي ســداد االشــتراكات. ويتــم االعتــراف باالشــتراكات ضمــن مصروفــات مزايــا 
العامليــن عنــد اســتحقاقها. ويتــم االعتــراف باالشــتراكات المدفوعــة مقدمــا ضمــن األصــول إلــى الحــد الــذي تــؤدي بــه 

الدفعــة المقدمــة إلــي تخفيــض الدفعــات المســتقبلية أو إلــى اســترداد نقــدي. 

-  كمــا تتمثــل مزايــا المعــاش فــي حصــة البنــك فــي الـــتأمينات االجتماعيــة لموظفيــه والتــي يقــوم بســدادها للهيئــة 
العامــة للتأمينــات االجتماعيــة طبقــًا لقانــون التأميــن اإلجتماعــى رقــم 79 لســنة 1975 وتعدياتــه ، ويقوم البنك بســداد 
حصتــه إلــى الهيئــة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة عــن كل فتــرة ويتــم تحميــل تلــك الحصــة علــى قائمــة الدخــل ضمــن 

األجــور والمرتبــات ببنــد المصروفــات اإلداريــة وذلــك عــن الفتــرة التــي يقــدم فيهــا موظفــي البنــك خدماتهــم . 

ويتــم المحاســبة عــن إلتزامــات البنــك بســداد مزايــا المعــاش بإعتبارهــا نظــم إشــتراكات محــددة وبالتالــي فــا ينشــأ 
إلتــزام إضافــى علــى البنــك فيمــا يتعلــق بمزايــا المعــاش لموظفيــه.

خ/2 - إلتزامات مزايا ما بعد إنتهاء الخدمة األخرى - الرعاية الصحية

يقــوم البنــك بتقديــم مزايــا رعايــة صحيــة للمتقاعديــن فيمــا بعــد إنتهــاء الخدمــة وعــادة مــا يكــون إســتحقاق هــذه 
ــم  ــة ويت ــرة الخدم ــن فت ــى م ــد أدن ــتكمال ح ــد وإس ــن التقاع ــى س ــة حت ــي الخدم ــل ف ــاء العام ــروطًا ببق ــا مش المزاي

ــا محــددة. ــاره نظــم مزاي المحاســبة عــن إلتــزام الرعايــة الصحيــة بإعتب

ويتــم حســاب التــزام نظــام الرعايــة الصحيــة للمتقاعديــن ســنوًيا ) التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقــع دفعهــا ( 
 ،)Projected Unit Credit Method( عــن طريــق خبيــر اكتواري مســتقل باســتخدام طريقــة الوحــدة اإلضافيــة المقــدرة
ويتــم تحديــد القيمــة الحاليــة اللتــزام نظــام الرعايــة الصحيــة للمتقاعديــن عــن طريــق خصــم هــذه التدفقــات النقدية 
المســتقبلية المتوقــع دفعهــا وذلــك باســتخدام ســعر عائــد ســندات شــركات ذات جــودة عاليــة أو ســعر العائــد علــى 

ســندات حكوميــة بــذات عملــة ســداد المزايــا ولهــا ذات أجــل اســتحقاق التــزام مزايــا المعــاش المتعلــق بهــا تقريًبــا.

ويتــم حســاب األربــاح )الخســائر( الناجمــة عــن التعديــات والتغيــرات فــى التقديــرات واالفتراضــات االكتواريــة وتخصــم 
تلــك األربــاح ) وتضــاف الخســائر ( علــى قائمــة الدخــل اذا لــم تــزد عــن 10 % مــن قيمــة أصــول الائحــة أو 10 % مــن التزامــات 
المزايــا المحــددة ، أيهمــا أعلــى ، وفــى حالــة زيــادة األربــاح )الخســائر( عــن هــذه النســبة يتــم خصــم )اضافــة( الزيــادة 

وذلــك فــي قوائــم الدخــل علــى مــدار متوســط المتبقــي مــن ســنوات العمــل.
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ــن  ــم تك ــا ل ــة ، م ــات اإلداري ــد المصروف ــل ببن ــة الدخ ــى قائم ــرة ف ــابقة مباش ــة الس ــف الخدم ــراف بتكالي ــم االعت ويت
التغييــرات التــي ُأدخلــت علــى الئحــة المعاشــات مشــروطة ببقــاء العامليــن فــي الخدمــة لفتــرة زمنيــة محــددة 
)Vesting period فتــرة اإلســتحقاق( وفــي هــذه الحالــة، يتــم اســتهاك تكاليــف الخدمــة الســابقة باســتخدام طريقــة 

ــتحقاق. ــرة االس ــدار فت ــي م ــت عل ــط الثاب القس

ذ - ضرائب الدخل

تتضمــن ضريبــة الدخــل علــى ربــح أو خســارة الســنة الماليــة  كل مــن ضريبــة الســنة والضريبــة المؤجلــة، ويتــم االعتــراف 
بهــا بقائمــة الدخــل باســتثناء ضريبــة الدخــل المتعلقــة ببنــود حقــوق الملكيــة التــي يتــم االعتــراف بهــا مباشــرة ضمــن 

حقــوق الملكيــة. 

ويتــم االعتــراف بضريبــة الدخــل علــى أســاس صافــى الربــح الخاضــع للضريبــة باســتخدام أســعار الضريبــة الســارية فــي 
تاريــخ إعــداد الميزانيــة باإلضافــة إلــى التســويات الضريبيــة الخاصــة بالســنوات الســابقة.

ويتــم االعتــراف بالضرائــب المؤجلــة الناشــئة عن فــروق زمنية مؤقتة بيــن القيمة الدفترية لألصــول وااللتزامات طبقًا لألســس 
المحاســبية وقيمتهــا طبقــًا لألســس الضريبيــة ، هــذا ويتــم تحديــد قيمــة الضريبــة المؤجلــة بنــاء علــى الطريقــة المتوقعــة 

لتحقــق أو تســوية قيــم األصــول وااللتزامــات باســتخدام أســعار الضريبــة الســارية فــي تاريــخ إعــداد المركــز المالى . 

ويتــم االعتــراف باألصــول الضريبيــة المؤجلــة للبنــك عندمــا يكــون هنــاك احتمــال مرجــح بإمكانيــة تحقيــق أربــاح تخضــع 
للضريبــة فــي المســتقبل يمكــن مــن خالهــا االنتفــاع بهــذا األصــل ، ويتــم تخفيــض قيمــة األصــول الضريبيــة المؤجلــة 
بقيمــة الجــزء الــذي لــن يتحقــق منــه المنفعــة الضريبيــة المتوقعــة خــال الســنوات التاليــة ، علــى أنــه فــي حالــة ارتفــاع 

المنفعــة الضريبيــة المتوقعــة يتــم زيــادة األصــول الضريبيــة المؤجلــة وذلــك فــي حــدود مــا ســبق تخفيضــه.

ض - االقتــراض 

يتــم االعتــراف بالقــروض التــي يحصــل عليهــا البنــك أواًل بالقيمــة العادلــة ناقصــًا تكلفــة الحصول علــى القــرض. ويقاس 
القــرض الحقــًا بالتكلفــة الُمســتهلكة ، ويتــم تحميــل قائمــة الدخــل بالفــرق بيــن صافــي المتحصــات وبيــن القيمــة 

التــي ســيتم الوفــاء بهــا علــى مــدار فتــرة االقتــراض باســتخدام طريقــة العائــد الفعلــي.

ظ - رأس المـال 

ظ/1 - تكلفة رأس المال 

يتــم عــرض مصاريــف اإلصــدار التــي ترتبــط بصــورة مباشــرة بإصــدار أســهم جديــدة أو أســهم مقابــل اقتنــاء كيــان أو 
إصــدار خيــارات خصمــًا مــن حقــوق الملكيــة وبصافــي المتحصــات بعــد الضرائــب. 

ظ/2 - توزيعات األرباح   

تثبــت توزيعــات األربــاح خصمــًا علــى حقــوق الملكيــة فــي الفتــره المالية التــي تقر فيهــا الجمعيــة العامة للمســاهمين هذه 
التوزيعــات. وتشــمل تلــك التوزيعات حصة العاملين فــي األرباح ومكافأة مجلــس اإلدارة المقررة بالنظام األساســي والقانون، 

وال يعتــرف بــأى إلتــزام علــى البنــك تجــاه العاملين وأعضــاء مجلــس اإلدارة فى االربــاح المحتجــزة إال عندما يتقــرر توزيعها .

ظ/3 -  أسهم الخزينة

فــي حالــة قيــام البنــك بشــراء اســهم راس المــال يتــم خصــم مبلــغ الشــراء مــن اجمالــي حقــوق الملكيــة - حيــث 
يمثــل تكلفــة اســهم خزينــة وذلــك حتــي يتــم الغاؤهــا ، وفــي حالــة بيــع تلــك االســهم أو اعــادة اصدارهــا فــي فتــرة 

الحقــة يتــم اضافــة كل المبالــغ المحصلــة الــي حقــوق الملكيــة .
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غ -  أنشطة األمانة

يقــوم البنــك بمزاولــة أنشــطة األمانــة ممــا ينتــج عنــه امتــاك أو إدارة أصــول خاصــة بأفــراد أو أمانــات ، أو صناديــق مزايــا 
مــا بعــد انتهــاء الخدمــة ويتــم اســتبعاد هــذه األصــول واألربــاح الناتجــة عنهــا مــن القوائــم الماليــة للبنــك حيــث أنهــا 

ليســت أصــوال للبنــك. 

ال - أرقام المقارنة 

ُيعاد تبويب أرقام المقارنة كلما كان ذلك ضروريًا لتتوافق مع التغيرات في العرض المستخدم في العام الحالى.

2. إدارة المخاطر المالية 

يتعــرض البنــك نتيجــة األنشــطة التــي يزاولهــا إلــى مخاطــر ماليــة متنوعة ، وقبــول المخاطــر هو أســاس النشــاط المالي، 
ويتــم تحليــل وتقييــم وإدارة بعــض المخاطــر أو مجموعــة مــن المخاطــر مجتمعــة معــًا ، ولذلــك يهــدف البنــك إلــي 
تحقيــق التــوازن المائــم بيــن الخطــر والعائــد وإلــى تقليــل اآلثــار الســلبية المحتملــة علــى األداء المالــي للبنــك ، وُيعــد 
ــواع المخاطــر خطــر االئتمــان وخطــر الســوق وخطــر الســيولة واألخطــار التشــغيلية األخــرى. ويتضمــن خطــر  أهــم أن

الســوق خطــر أســعار صــرف العمــات األجنبيــة وخطــر ســعر العائــد ومخاطــر الســعر األخــرى. 

وقــد تــم وضــع سياســات إدارة المخاطــر لتحديــد المخاطــر وتحليلهــا ولوضــع حــدود للخطــر والرقابــة عليــه، ولمراقبــة 
ــك  ــوم البن ــأول. ويق ــة أواًل ب ــات ٌمحدث ــم معلوم ــا ونظ ــد عليه ــاليب ُيعتم ــال أس ــن خ ــدود م ــزام بالح ــر وااللت المخاط
بمراجعــة دوريــة لسياســات ونظــم إدارة المخاطــر وتعديلهــا بحيــث تعكــس التغيــرات فــي األســواق والمنتجــات 

ــة. ــات الحديث ــل التطبيق ــات وأفض والخدم

ــوم إدارة  ــس اإلدارة.  وتق ــن مجل ــدة م ــات المعتم ــوء السياس ــي ض ــر ف ــق إدارة المخاط ــن طري ــر ع ــم إدارة المخاط وتت
المخاطــر بتحديــد وتقييــم وتغطيــة المخاطــر الماليــة بالتعــاون الوثيــق مــع الوحــدات التشــغيلية المختلفــة بالبنــك 
، ويوفــر مجلــس اإلدارة مبــادئ مكتوبــة إلدارة المخاطــر ككل ، باإلضافــة إلــى سياســات مكتوبــة تغطــى مناطــق 
خطــر محــددة مثــل خطــر االئتمــان وخطــر أســعار صــرف العمــات األجنبيــة، وخطــر أســعار العائــد ، واســتخدام أدوات 
المشــتقات وغيــر المشــتقات الماليــة. باإلضافــة إلــي ذلــك، فــإن إدارة المخاطــر ُتعــد مســئولة عــن المراجعــة الدوريــة 

ــتقل. ــكل مس ــة بش ــة الرقاب ــر وبيئ إلدارة المخاط

 أ - خطر االئتمان 

ــر  ــد خط ــه، وُيع ــاء بتعهدات ــدم الوف ــراف بع ــد األط ــام أح ــن قي ــج ع ــر النات ــو الخط ــان وه ــر االئتم ــك لخط ــرض البن يتع
االئتمــان أهــم األخطــار بالنســبة للبنــك، لذلــك تقــوم اإلدارة بحــرص بــإدارة التعــرض لذلــك الخطــر. ويتمثل خطــر االئتمان 
بصفــة أساســية فــي أنشــطة اإلقــراض التــي ينشــأ عنهــا القــروض والتســهيات وأنشــطة االســتثمار التــي يترتــب عليهــا 
أن تشــتمل أصــول البنــك علــى أدوات الديــن. كمــا يوجــد خطــر االئتمــان أيضــا فــي األدوات الماليــة خــارج المركــز المالــى 

مثــل ارتباطــات القــروض. 

وتتركــز عمليــات اإلدارة والرقابــة علــى خطــر االئتمــان لــدى فريــق إدارة خطــر االئتمــان فــي إدارة المخاطــر الــذي يرفــع 
تقاريــره إلــي مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا ورؤســاء وحــدات النشــاط بصفــة دوريــة . 

أ/1 قياس خطر االئتمان 

ــاء ،  ــوك والعم ــهيات للبن ــروض والتس ــق بالق ــان المتعل ــر االئتم ــاس خط ــاء لقي ــوك والعم ــهيات للبن ــروض والتس الق
ينظــر البنــك فــي ثاثــة مكونــات كمــا يلــي : 

- احتماالت اإلخفاق )التأخر( من ِقبل العميل أو الغير في الوفاء بالتزاماته التعاقدية .

- المركز الحالي والتطور المستقبلي الُمرجح له الذي يستنتج منه البنك الرصيد المعرض لإلخفاق .

- خطر اإلخفاق االفتراضي. 

وتنطــوي أعمــال اإلدارة اليوميــة لنشــاط البنــك علــى تلــك المقاييــس لخطــر االئتمــان التــي تعكــس الخســارة المتوقعــة  
ــذي  ــم 26 ال ــري رق ــبة المص ــار المحاس ــا لمعي ــال وفق ــبء االضمح ــع ع ــغيلية م ــس التش ــارض المقايي ــن أن تتع ويمك
يعتمــد علــي الخســائر التــي تحققــت فــي تاريخ المركــز المالــى )نموذج الخســائر المحققــة( وليــس الخســائر المتوقعة.

 
يقــوم البنــك بتقييــم احتمــال التأخــر علــي مســتوي كل عميــل باســتخدام أســاليب تقييــم داخليــة لتصنيــف الجــدارة 
مفصلــة لمختلــف فئــات العمــاء.  وقــد تــم تطويــر تلــك األســاليب للتقييــم داخليــًا وتراعــى التحليــات اإلحصائيــة مــع 

الحكــم الشــخصي لمســئولي االئتمــان للوصــول إلــى تصنيــف الجــدارة المائــم. 

ــو  ــا ه ــك كم ــتخدم بالبن ــدارة المس ــكل الج ــس هي ــدارة. ويعك ــات للج ــع فئ ــي أرب ــك إل ــاء البن ــيم عم ــم تقس ــد ت وق
مبيــن فــي الجــدول التالــي مــدي احتمــال التأخــر لــكل فئــة مــن فئــات الجــدارة، ممــا يعنــي بصفــة أساســية أن المراكــز 
االئتمانيــة تنتقــل بيــن فئــات الجــدارة تبعــًا للتغيــر فــي تقييــم مــدي احتمــال التأخــر. ويتــم مراجعــة وتطويــر أســاليب 

ــا.  التقييــم كلمــا كان ذلــك ضروري

ويقوم البنك دوريًا بتقييم أداء أساليب تصنيف الجدارة ومدى قدرتها علي التنبؤ بحاالت التأخر

فئات التصنيف الداخلي للبنك

يعتمد المركز المعرض لإلخفاق علي المبالغ التي يتوقع البنك أن تكون قائمة عند وقوع التأخر.

ــك  ــدرج البن ــات، ي ــبة لارتباط ــمية. وبالنس ــة االس ــو القيم ــز ه ــذا المرك ــون ه ــرض، يك ــبة للق ــال، بالنس ــبيل المث ــي س عل
كافــة المبالــغ المســحوبة فعــًا باإلضافــة إلــي المبالــغ األخــرى التــي يتوقــع أن تكــون قــد ُســحبت حتــى تاريــخ التأخــر، 

إن حــدث. 

وتمثــل الخســارة االفتراضيــة أو الخســارة الحــادة توقعــات البنــك لمــدى الخســارة عنــد المطالبــة بالديــن إن حــدث التأخر. 
ــة،  ــة المطالب ــن، وأولوي ــوع المدي ــب ن ــك بحس ــف ذل ــد يختل ــن وبالتأكي ــارة للدي ــبة الخس ــك بنس ــن ذل ــر ع ــم التعبي ويت

ومــدي توافــر الضمانــات أو وســائل تغطيــة االئتمــان األخــرى. 

أدوات الدين وأذون الخزانة واألذون األخرى

ــا  ــور أو م ــد ب ــتاندرد آن ــف س ــل تصني ــة مث ــات الخارجي ــتخدام التصنيف ــك باس ــوم البن ــن واألذون، يق ــبة ألدوات الدي بالنس
يعادلــه إلدارة خطــر االئتمــان، وإن لــم تكــن مثــل هــذه التقييمــات متاحــة، يتــم اســتخدام طــرق مماثلــة لتلــك المطبقة 

علــى عمــاء االئتمــان.  

ــة  ــودة ائتماني ــي ج ــول عل ــة للحص ــا طريق ــي أنه ــة واألذون عل ــي األوراق المالي ــتثمارات ف ــك االس ــي تل ــر إل ــم النظ ويت
ــل.  ــات التموي ــة متطلب ــاح لمقابل ــدر مت ــر مص ــت توف ــس الوق ــي نف ــل وف أفض

مدلول التصنيف
ديون جيدة

المتابعة العادية
المتابعة الخاصة

ديون غير منتظمة

التصنيف
1
2
3
4
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أ/2 سياسات الحد من وتجنب المخاطر 

يقوم البنك بإدارة والحد والتحكم في تركز خطر االئتمان علي مستوي المدين والمجموعات والصناعات والدول. 

ويقــوم بتنظيــم مســتويات خطــر االئتمــان الــذي يقبلــه وذلــك بوضــع حــدود لمقــدار الخطــر الــذي ســيتم قبولــه علــى 
مســتوي كل مقتــرض، أو مجموعــة مقترضيــن، وعلــى مســتوي األنشــطة االقتصاديــة والقطاعــات الجغرافيــة. ويتــم 
مراقبــة تلــك المخاطــر بصفــة مســتمرة وتكــون خاضعــة للمراجعــة الســنوية أو بصــورة متكــررة إذا دعــت الحاجــة إلــي 
ذلــك. ويتــم اعتمــاد الحــدود للخطــر االئتمانــي علــي مســتوي المقتــرض / المجموعــة والُمنتــج والقطــاع والدولــة مــن 

ِقبــل مجلــس اإلدارة بصفــة ربــع ســنوية.

ويتــم تقســيم حــدود االئتمــان ألي مقتــرض بمــا فــي ذلــك البنــوك وذلــك بحــدود فرعيــة تشــمل المبالــغ داخــل وخــارج 
المركــز المالــى ، وحــد المخاطــر اليومــي المتعلــق ببنــود المتاجــرة مثــل عقــود الصــرف األجنبــي اآلجلــة.  ويتــم مقارنــة 

المبالــغ الفعليــة مــع الحــدود يوميــا. 

يتــم أيضــا إدارة مخاطــر التعــرض لخطــر االئتمــان عــن طريــق التحليــل الــدوري لقــدرة المقترضيــن والمقترضيــن 
المحتمليــن علــى مقابلــة ســداد التزاماتهــم وكذلــك بتعديــل حــدود اإلقــراض كلمــا كان ذلــك مناســبًا. 

وفيما يلي بعض وسائل الحد من الخطر: 

الضمانات

يضــع البنــك العديــد مــن السياســات والضوابــط للحــد مــن خطــر االئتمــان. ومــن هــذه الوســائل الحصــول علــى ضمانــات 
مقابــل األمــوال المقدمــة . ويقــوم البنــك بوضــع قواعــد استرشــادية لفئــات محــددة مــن الضمانــات المقبولــة ومــن 

األنــواع الرئيســية لضمانــات القــروض والتســهيات :

- الرهن العقاري.

- رهن أصول النشاط مثل اآلالت والبضائع .

- رهن أدوات مالية مثل أدوات الدين وحقوق الملكية .

ــة  ــهيات االئتماني ــون التس ــا تك ــًا بينم ــركات مضمون ــراض للش ــول واإلق ــدى األط ــي الم ــل عل ــون التموي ــا يك ــًا م وغالب
ــان.  ــدون ضم ــراد ب لألف

ولتخفيــض خســارة االئتمــان إلــي الحــد األدنــى ، يســعي البنــك للحصــول علــي ضمانــات إضافيــة مــن األطــراف المعنيــة 
بمجــرد ظهــور مؤشــرات االضمحــال ألحــد القــروض أو التســهيات. 

ــادة  ــة األداة وع ــب طبيع ــهيات بحس ــروض والتس ــاف الق ــرى بخ ــول أخ ــا ألص ــذة ضمان ــات المتخ ــد الضمان ــم تحدي يت
مــا تكــون أدوات الديــن وأذون الخزانــة بــدون ضمــان فيمــا عــدا مجموعــات األدوات الماليــة المغطــاة بأصــول واألدوات 

المثيلــة التــي تكــون مضمونــة بمحفظــة مــن األدوات الماليــة.

المشتقات 

ــع  ــود البي ــن عق ــرق بي ــتقات أي الف ــة للمش ــز المفتوح ــي المراك ــي صاف ــة عل ــة حصيف ــراءات رقابي ــك بإج ــظ البن  يحتف
والشــراء علــي مســتوى كل مــن القيمــة والمــدة. ويكــون المبلــغ المعــرض لخطــر االئتمــان فــي أي وقــت مــن األوقــات 
محــدد بالقيمــة العادلــة لــألداة التــي تحقــق منفعــة لصالــح البنــك أي أصــل ذو قيمــة عادلــة موجبــة الــذي يمثــل جــزءًا 

ضئيــًا مــن القيمــة التعاقديــة / االفتراضيــة المســتخدمة للتعبيــر عــن حجــم األدوات القائمــة. 

ــع  ــر المتوق ــع الخط ــك م ــل وذل ــوح للعمي ــي الممن ــراض الكل ــد اإلق ــن ح ــزء م ــي كج ــر االئتمان ــذا الخط ــم إدارة ه ويت
نتيجــة للتغيــرات فــي الســوق. وال يتــم عــادة الحصــول علــي ضمانــات فــي مقابــل الخطــر االئتمانــي علــي تلــك األدوات 

فيمــا عــدا المبالــغ التــي يطلبهــا البنــك كإيداعــات هامشــية مــن األطــراف األخــرى. 

وينشــأ خطــر التســوية فــي المواقــف التــي يكــون فيهــا الســداد عــن طريــق النقديــة أو أدوات حقــوق ملكيــة أو أوراق 
ماليــة أخــرى أو مقابــل توقــع الحصــول علــي نقديــة أو أدوات حقــوق ملكيــة أو أوراق ماليــة أخــري ويتــم وضــع حــدود 
تســوية يوميــة لــكل مــن األطــراف األخــرى لتغطيــة مخاطــر التســوية المجمعــة الناتجــة عــن تعامــات البنــك فــي أي 

يــوم .

ترتيبات المقاصة الرئيسية 

يقــوم البنــك بالحــد مــن مخاطــر االئتمــان عــن طريــق الدخــول فــي اتفاقيــات تصفيــة رئيســية مــع األطــراف التــي تمثــل 
ــن  ــة بي ــراء مقاص ــم إج ــية أن يت ــة الرئيس ــات التصفي ــن اتفاقي ــة ع ــة عام ــج بصف ــات. وال ينت ــن المعام ــام م ــم ه حج
ــم  ــه يت ــي، إال أن ــاس إجمال ــي أس ــم عل ــا تت ــادة م ــوية ع ــك ألن التس ــى وذل ــز المال ــرة بالمرك ــات الظاه ــول وااللتزام األص
تخفيــض خطــر االئتمــان الُمصاحــب للعقــود التــي فــي صالــح البنــك عــن طريــق اتفاقيــات التصفيــة الرئيســية وذلــك 

ألنــه إذا مــا حــدث تعثــر، يتــم إنهــاء وتســوية جميــع المبالــغ مــع الطــرف اآلخــر بإجــراء المقاصــة.

ــات  ــة التفاقي ــتقات الخاضع ــن أدوات المش ــج ع ــي النات ــر االئتمان ــك  للخط ــرض البن ــدار تع ــر مق ــن أن يتغي ــن الممك  وم
ــات.  ــك االتفاقي ــع لتل ــة تخض ــكل معامل ــر ب ــه يتأث ــرًا ألن ــرة نظ ــرة قصي ــال فت ــك  خ ــية وذل ــة الرئيس التصفي

االرتباطات المتعلقة باالئتمان 

ــب.   ــد الطل ــل عن ــوال للعمي ــة األم ــن إتاح ــد م ــي التأك ــان ف ــة باالئتم ــات المتعلق ــن االرتباط ــي م ــرض الرئيس ــل الغ يتمث
ــروض.  ــق بالق ــان المتعل ــر االئتم ــة ذات خط ــات المالي ــود الضمان ــل عق وتحم

وتكــون االعتمــادات المســتندية والتجاريــة التــي يصدرهــا البنــك بالنيابــة عــن العميــل لمنــح طــرف ثالــث حــق الســحب 
مــن البنــك فــي حــدود مبالــغ معينــة وبموجــب أحــكام وشــروط محــددة غالبــًا مضمونــة بموجــب البضائــع التــي يتــم 

شــحنها وبالتالــي تحمــل درجــة مخاطــر أقــل مــن القــرض المباشــر. 

ــادات  ــات، أو االعتم ــروض ، أو الضمان ــح الق ــه لمن ــرح ب ــن المص ــتخدم م ــر المس ــزء غي ــان الج ــح االئتم ــات من ــل ارتباط وتمث
المســتندية. ويتعــرض البنــك لخســارة محتملــة بمبلــغ يســاوي إجمالــي االرتباطــات غيــر المســتخدمة وذلــك بالنســبة 

لخطــر االئتمــان الناتــج عــن ارتباطــات منــح االئتمــان.

ــب  ــرا ألن أغل ــك نظ ــتخدمة وذل ــر المس ــات غي ــن االرتباط ــل ع ــع يق ــي الواق ــا ف ــح حدوثه ــارة المرج ــغ الخس  إال أن مبل
االرتباطــات المتعلقــة بمنــح االئتمــان تمثــل التزامــات محتملــة لعمــاء يتمتعــون بمواصفــات ائتمانيــة محــددة. ويراقــب 
البنــك المــدة حتــى تاريــخ االســتحقاق الخاصــة بارتباطــات االئتمــان حيــث أن االرتباطــات طويلــة األجــل عــادة مــا تحمــل 

درجــة أعلــي مــن خطــر االئتمــان بالمقارنــة باالرتباطــات قصيــرة األجــل. 

أ/3 سياسات االضمحالل والمخصصات 

تركــز النظــم الداخليــة للتقييــم الســابق ذكرهــا )إيضــاح أ/1( بدرجــة كبيــرة علــي تخطيــط الجــودة االئتمانيــة وذلــك مــن 
بدايــة إثبــات أنشــطة اإلقــراض واالســتثمار. وبخــاف ذلــك ، يتــم االعتــراف فقــط بخســائر االضمحــال التــي وقعــت فــي 
تاريــخ المركــز المالــى ألغــراض التقاريــر الماليــة بنــاء علــي أدلــة موضوعيــة تشــير إلــي االضمحــال وفقــًا لمــا ســيرد ذكــره 
بهــذا اإليضــاح ونظــرا الختــاف الطــرق المطبقــة، تقــل عــادة خســائر االئتمــان الُمحملــة علــي القوائــم الماليــة عــن مبلــغ 

الخســارة المقــدر باســتخدام نمــوذج الجــدارة االئتمانيــة المســتخدم ألغــراض قواعــد البنــك المركــزي المصــري.
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تقييــــم البنك

ديون جيدة

المتابعة العادية

المتابعة الخاصة

ديون غير منتظمة

30 يونيو 2020

مخصص خسائر 
االضمحالل

%19.70

%9.98

%9.88

%60.45

%100

قروض 
وتسهيالت

%88.79

%7.68

%1.19

%2.33

%100

30 يونيو 2019

%100 %100

%86.90

%7.62

%2.56

%2.92

قروض 
وتسهيالت

%29.60

%7.30

%8.16

%54.94

مخصص خسائر 
االضمحالل
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ــم  ــات التقيي ــن درج ــتمد م ــة مس ــنة المالي ــة الس ــي نهاي ــى ف ــز المال ــي المرك ــوارد ف ــال ال ــائر االضمح ــص خس مخص
ــة.  ــة األربع الداخلي

ويبيــن الجــدول التالــي النســبة للبنــود داخــل المركــز المالــى المتعلقــة بالقــروض والتســهيات واالضمحــال المرتبــط 
بهــا لــكل مــن فئــات التقييــم الداخلــي للبنــك: 

تســاعد أدوات التقييــم الداخليــة اإلدارة علــى تحديــد مــا إذا كانــت هنــاك أدلــة موضوعيــة تشــير إلــى وجــود اضمحــال 
طبقــًا لمعيــار المحاســبة المصــري رقــم )26(، واســتنادًا إلــى المؤشــرات التاليــة التــي حددهــا البنــك: 

• صعوبات مالية كبيرة تواجه المقترض أو المدين. 

• مخالفة شروط اتفاقية القرض مثل عدم السداد. 

• توقع إفاس المقترض أو دخول في دعوى تصفية أو إعادة هيكل التمويل الممنوح له.

• تدهور الوضع التنافسي للمقترض .

• قيــام البنــك ألســباب اقتصاديــة أو قانونيــة تتعلــق بالصعوبــات الماليــة للمقتــرض بمنحــه امتيــازات أو تنــازالت قــد ال 
يوافــق البنــك علــى منحهــا فــي الظــروف العاديــة . 

• اضمحال قيمة الضمان. 

• تدهور الحالة االئتمانية. 

تتطلــب سياســات البنــك مراجعــة كل األصــول الماليــة التــي تتجــاوز أهميــة نســبية محــددة علــى األقــل ســنويا أو أكثــر 
عندمــا تقتضــي الظــروف ذلــك ويتــم تحديــد عــبء االضمحــال علــى الحســابات التــي تــم تقييمهــا علــى أســاس فــردى 
وذلــك بتقييــم الخســارة المحققــة فــي تاريــخ المركــز المالــى علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة ، ويجــرى تطبيقهــا 

علــى جميــع الحســابات التــي لهــا أهميــة نســبية بصفــة منفــردة. 

ــات  ــان والتحصي ــى الضم ــذ عل ــة التنفي ــد إمكاني ــادة تأكي ــك إع ــي ذل ــا ف ــم، بم ــان القائ ــادة الضم ــم ع ــمل التقيي ويش
ــابات.    ــك الحس ــن تل ــة م المتوقع

ــرة  ــتخدام الخب ــة باس ــول المتجانس ــن األص ــة م ــاس المجموع ــى أس ــال عل ــائر االضمح ــص خس ــن مخص ــم تكوي ويت
ــة.  ــاليب اإلحصائي ــخصي واألس ــم الش ــة والحك ــة المتاح التاريخي

أ/4 نموذج قياس المخاطر البنكية العام 

باإلضافــة إلــى فئــات تصنيــف الجــدارة األربعــة المبينــة فــي إيضــاح أ/1، تقــوم اإلدارة بتصنيفــات فــي شــكل مجموعــات 
فرعيــة أكثــر تفصيــًا بحيــث تتفــق مــع متطلبــات البنــك المركــزي المصــري. 

ــد  ــة تعتم ــروط تفصيلي ــد وش ــًا لقواع ــات وفق ــذه المجموع ــي ه ــان ف ــر االئتم ــة لخط ــول المعرض ــف األص ــم تصني ويت
ــداد.  ــي الس ــه ف ــدى انتظام ــي وم ــه المال ــاطه ووضع ــل ونش ــة بالعمي ــات المتعلق ــى المعلوم ــر عل ــكل كبي بش

ويقــوم البنــك بحســاب المخصصــات المطلوبــة الضمحــال األصــول المعرضــة لخطــر االئتمــان، بما فــي ذلــك االرتباطات 
ــص  ــادة مخص ــة زي ــي حال ــري. وف ــزي المص ــك المرك ــل البن ــن ِقب ــددة م ــب مح ــاس نس ــى أس ــان، عل ــة باالئتم المتعلق
خســائر االضمحــال المطلــوب وفقــًا لقواعــد البنــك المركــزي المصــري عــن ذلــك المطلــوب ألغــراض إعــداد القوائــم 
الماليــة وفقــًا لمعاييــر المحاســبة المصريــة، يتــم تجنيــب احتياطــي المخاطــر البنكيــة العــام ضمــن حقــوق الملكيــة 

خصمــًا علــى األربــاح المحتجــزة بمقــدار تلــك الزيــادة . 

ويتــم تعديــل ذلــك االحتياطــي بصفــة دوريــة بالزيــادة والنقــص بحيــث يعــادل دائمــًا مبلــغ الزيــادة بيــن المخصصيــن. 
وُيعــد هــذا االحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع. 

ــري  ــزي المص ــك المرك ــم البن ــس تقيي ــة بأس ــي مقارن ــم الداخل ــس التقيي ــًا ألس ــدارة وفق ــات الج ــان فئ ــي بي ــا يل وفيم
ــان. ــر االئتم ــة لخط ــول الُمعرض ــال األص ــة الضمح ــات المطلوب ــب المخصص ونس

أوال: أسس تقييم الجدارة االئتمانية للمؤسسات:

تصنيف البنك المركزي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

نسبة المخصص

صفر

%1
%1
%2
%2
%3
%5
%20
%50
%100

التصنيف الداخلي

1
1
1
1
1
2
3
4
4
4

مدلول التصنيف الداخلي

ديون جيدة

ديون جيدة

ديون جيدة

ديون جيدة

ديون جيدة

المتابعة العادية

المتابعة الخاصة

ديون غير منتظمة

ديون غير منتظمة

ديون غير منتظمة

مدلول التصنيف

مخاطر منخفضة

مخاطر معتدلة

مخاطر مرضية

مخاطر مناسبة

مخاطر مقبولة

مخاطر مقبولة حديًا

مخاطر تحتاج لعناية خاصة

دون المستوى

مشكوك في تحصيلها

رديئة

رديئة

اثنا عشر شهراً

%100

مشكوك في
تحصيلها

تسعة أشهر

%50

ثانيا: أسس تصنيف القروض الصغيرة وفقا لألنشطة االقتصادية :

شروط التصنيف

مدة التأخر في السداد

المخصص

قروض منتظمة

-

%3

قروض غير منتظمة

دون المستوى

ستة أشهر

%20
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أ/5 - الحد األقصى لخطر االئتمان قبل الضمانات

  اإلجمـــــــالي

قروض الفراد:
قروض وتسهيالت للعمالء 

قروض لمؤسسات:

بطاقات ائتمان

حسابات جارية مدينة

قروض مباشرة
 حسابات جارية مدينة

 قروض عقارية

قروض شخصية

يخصم : إيرادات تحت التسوية

قروض مشتركة

قروض وتسهيات للبنوك 

يخصم منه : مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

استثمارات مالية: أدوات دين من خال الدخل الشامل و بالتكلفة المستهلكة

يخصم منه : مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

 أصول أخرى )إيرادات مستحقة(

يخصم منه : مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

54,280,178 

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

48,638,523 

البنود المعرضة لخطر االئتمان في الميزانية

يخصم منه : مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

نقدية و ارصدة لدى البنك المركزى المصري

أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى

ارصدة لدى البنوك

أصول مالية بالقيمة العادلة من خال األرباح و الخسائر: أدوات دين

يخصم منه : مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

26,868 

251,485 

40,013 

995,438 

17,637 

176,574 

26,303 

189,244 

7,346,500 

18,501,778 

)15,831(

5,195,661 

29,607 

)1,044,075(

5,164,538 

)534(

722,459 

)11,233(

5,299,645 

15,050,688 

)6,267(

5,488,269 

85,605 

)1,145,844(

2,925,033 

)819(

448,852 

-

)12,550(

3,879,673 

8,584,332 

4,661,524 

-
)35,475(

-
3,670,442 

9,555,725 

6,841,392 

16,044 

-

البنود المعرضة لخطر االئتمان خارج المركز المالى

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

5,239,2103,621,363 الصافى

9,136,1996,852,096إجمالي

1,360,2191,240,153االعتمادات المستندية ) استيراد ( 

3,741,8782,194,700خطابات ضمان

3,896,9893,230,733ارتباطات غير قابلة لالغاء عن تسهيات ائتمانية

586,739628,243اوراق مقبوله الدفع

293,604129,007االعتمادات المستندية ) تصدير معززة ( 

)570,740()743,230(يخصم  : غطاءات نقدية

32,357,742 

31,297,837 

5,159 

31,597,089 

)15,831(

755,495 

)1,044,075(

26,248,359 

25,096,248 

185,144 

25,294,352 

)6,267(

768,863 

)1,145,844(

قروض وتسهيالت للبنوك والعمالء 

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

26,248,359 32,357,742 إجمالي

25,096,248 31,297,837  الصافى

 متأخرات ليست محل اضمحال   

 ال يوجد عليها متأخرات أو اضمحال   

يخصم: إيرادات تحت التسوية 

 متأخرات ليست محل اضمحال   

يخصم منه : مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة   



232233

المؤشرات المالية المؤشرات الماليةالتقرير السنوي  2019 - 2020 التقرير السنوي  2019 - 2020

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

افراد
ت

سا
س

مؤ

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

افراد
ت

سا
س

مؤ

المتابعة العادية

المتابعة العادية

إجمالي

إجمالي

جيدة

جيدة

حسابات جارية مدينة 

حسابات جارية مدينة 

بطاقات ائتمان

قروض مباشرة

قروض شخصية

قروض مشتركة

قروض عقارية

التقييـم

إجمالى القروض والتسهيالت 
للعمالء

حسابات جارية مدينة 

حسابات جارية مدينة 

بطاقات ائتمان

قروض مباشرة

قروض شخصية

قروض مشتركة

قروض عقارية

التقييـم

قروض وتسهيالت للبنوك والعمالء 

قروض وتسهيالت اليوجد عليها متاخرات وليست محل  إضمحالل.

ويتــم تقييــم الجــودة االئتمانيــة لمحفظــة القــروض والتســهيات التــى اليوجــد عليهــا متاخــرات وليســت محــل 
إضمحــال وذلــك بالرجــوع الــى التقييــم الداخلــى المســتخدم بواســطة البنــك.

إجمالى القروض والتسهيالت 
للعمالء

251,485 

26,088 

993,853 

40,013

-

941,816 

-

1,691,775 

-

495,810 

-

3,129,401 

-

577,822 

-

960,814 

-

464,522 

-

2,003,158 

251,485 

18,197,455 

26,088 

7,115,270 

993,853 

4,972,925 

40,013

31,597,089 

176,585 

14,683,994 

17,580

4,990,176 

187,516

2,003,158 

23,387

25,294,352 

قروض وتسهيالت للعمالء توجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل 

هــي القــروض والتســهيات التــي توجــد عليهــا متأخــرات ولكنهــا ليســت محــل اضمحــال, إال إذا توافــرت معلومــات 
أخــرى تفيــد العكــس , وتتمثــل القــروض والتســهيات للعمــاء التــي يوجــد عليهــا متأخــرات وليســت محــل اضمحــال 

والقيمة العادلة للضمانات المتعلقة بها فيما يلي :        

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

إجمالي

5,159

-

-

-

-

5,159

إجمالي

139,428

42,588

2,916

165

47

185,144

متاخرات حتى 30 
يوم

5,159

-

-

-

-

5,159

80,145

42,588

2,916

165

-

125,814

متاخرات حتى 30 
يوم

متاخرات من 30 الى 
60 يوم

-

-

-

-

-

-

22,457

-

-

-

32

22,489

متاخرات من 30 الى 
60 يوم

متاخرات من 60الى 
90 يوم

-

-

-

-

-

-

36,826

-

-

-

15

36,841

متاخرات من 60الى 
90 يوم

افراد
ت

سا
س

مؤ
افراد

ت
سا

س
مؤ

التقييـم

إجمالى القروض 
والتسهيالت

للعمالء

قروض مباشرة

قروض مشتركة

قروض عقارية

قروض شخصية

بطاقات ائتمان

التقييـم

إجمالى القروض 
والتسهيالت

للعمالء

قروض مباشرة

قروض مشتركة

قروض عقارية

قروض شخصية

بطاقات ائتمان

17,255,639 

5,423,495 

4,477,114 

28,467,688 

176,585 

14,106,172 

17,580

4,029,362 

187,516

4,750,592 

23,387

23,291,194 
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قروض وتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة 

بلغ رصيد القروض والتسهيات محل اضمحال بصفة منفردة قبل األخذ في االعتبار التدفقات النقدية من الضمانات 
مبلغ  755٬495 الف جنيه مصري فى 30 يونيو 2020 مقابل مبلغ 768.863 الف جنيه مصري في 30 يونيو 2019 وفيما يلي 

تحليل بالقيمة اإلجمالية للقروض والتسهيات محل اضمحال بصفة منفردة:

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

افراد
ت

سا
س

مؤ

التقييـم

قروض مباشرة

حسابات جارية مدينة 

قروض شخصية

بطاقات ائتمان

قروض مشتركة

إجمالى القروض والتسهيالت 
للعمالء

افراد
ت

سا
س

مؤ

التقييـم

إجمالى القروض والتسهيالت 
للعمالء

إجمالي

226,070

222,736

304,323

1,585

780

755,495

إجمالي

87,338

230,566

449,396

1,563

-

768,863

قروض محل اضمحالل بصفة منفردة

226,070

304,323

1,585

780

222,736

755,495

87,338

449,396

1,563

-

230,566

768,863

قروض محل اضمحالل بصفة منفردة

قروض مباشرة

حسابات جارية مدينة 

قروض شخصية

بطاقات ائتمان

قروض مشتركة

أ/6-   أدوات دين وأذون الخزانة واألوراق الحكومية األخرى

يمثــل الجــدول التالــي تحليــل أدوات الديــن واذون الخزانــة واألوراق الحكوميــة األخــرى وفقــا لــوكاالت التقييــم فــي آخــر 
الســنة الماليــة , بنــاء علــي تقييــم ســتاندرد أنــد بــورز ومــا يعادلــه.

قروض وتسهيالت تم إعادة هيكلتها

ــداد.  ــل الس ــل وتأجي ــة ، وتعدي ــج اإلدارة الجبري ــذ برام ــداد ، وتنفي ــات الس ــد ترتيب ــة تمدي ــادة الهيكل ــطة إع ــن أنش تتضم
ــاك احتمــاالت عاليــة الســتمرار  ــي أن هن ــير إل ــر تش ــق إعــادة الهيكلــة علــي مؤشــرات  أو معايي وتعتمــد سياســات تطبي

ــاء علــي الحكــم الشــخصي لــإلدارة.  الســداد وذلــك بن

وتخضع تلك السياسات للمراجعة  المستمرة.

ومن الُمعتاد تطبيق إعادة الهيكلة علي القروض طويلة األجل، خاصة قروض تمويل العماء .

 وقــد بلغــت القــروض والتســهيات للعمــاء التــى تم إعــادة التفــاوض بشــأنها )هو رصيــد صــــافي المديونية للعمــــــاء 
الذين تــم تســــوية مديونياتهم(0

مبلغ 98٬965 مليون جنيـــه مصــــري  فى 30 يونيو 2020      
         

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

98,965 قروض مباشرة

القروض والسلف للعمالء من الشركات

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

استثمارات في 
اوراق مالية

)ادوات دين(

استثمارات في 
اوراق مالية

)ادوات دين(

أذون خزانة وأوراق
حكومية أخرى

 استثمارات في أوراق
مالية

B تقييم

إجمالي

أذون خزانة وأوراق
حكومية أخرى

2,941,077 

2,941,077 

9,555,725 

9,555,725 

5,153,305 

5,153,305 

8,548,857 

8,548,857 
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-
15,644

-

-

-

651
9,159

-
52,637

10,904

223,682

-
26,199

-

-

1,314

-

336,631

-
)3,559(

-

)12,550(

3,879,672

8,584,332

4,661,524 

)35,475(

26,868

251,485

40,013

995,438

7,346,500

18,501,778 

)15,831(

5,195,661

)11,233(

4,076,799

722,459 

1,087,740

54,280,178 

29,607

)1,044,075(

)534(

)12,550(

3,772,142

8,584,332 

4,661,524 

)35,475(

21,018

156,300

31,966

604,088

6,934,554

14,153,830 

)13,935(

5,159,208

)11,233(

4,076,799

708,582 

1,087,740

49,014,687 

29,607

)893,278(

)534(

-
91,887

-

-

-

5,199

86,025

8,047

338,713

401,042

4,124,265

)1,896(

10,254

-

-

12,562

-

4,928,860

-
)147,237(

-
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أ/8 -  تركز مخاطر األصول المالية المعرضة لخطر االئتمان

القطاعات الجغرافية

يمثــل الجــدول التالــي تحليــل بأهــم حــدود خطــر االئتمــان للبنــك بالقيمــة الدفتريــة، موزعــة حســب القطــاع الجغرافــي 
فــي آخــر الفتــرة الحاليــة، عنــد اعــداد هــذا الجــدول ،

تم توزيع المخاطر على القطاعات الجغرافية وفقا للمناطق المرتبطة بعماء البنك.     
   

قروض الفراد
قروض وتسهيالت للعمالء :

قروض لمؤسسات

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة

يخصم منه : مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

نقدية و ارصدة لدى البنك المركزى المصري

أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى

ارصدة لدى البنوك

يخصم منه : مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

بطاقات ائتمان

حسابات جارية مدينة

قروض عقارية

قروض شخصية

قروض مباشرة

حسابات جارية مدينة

يخصم : إيرادات تحت التسوية

قروض مشتركة

يخصم منه : مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

أدوات دين 

  أصول أخرى )إيرادات مستحقة(

أدوات دين 

إجمالي

قروض و تسهيات للبنوك

يخصم منه : مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

يخصم منه : مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

إجماليالوجـه القبلـي اإلسكندريـةالقاهرة الكبرى
والدلتـا وسينـاء

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

قروض وتسهيالت للعمالء :
قروض الفراد

قروض لمؤسسات

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة

30 يونيو 2020  -     الف جنيه مصرى

اإلجمالىأنشطة أخرى قطاع عام 
خارجى

نقدية و ارصدة لدى البنك 
المركزى المصري

يخصم منه : مخصص 
الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

أذون خزانة وأوراق حكومية 
أخرى

يخصم منه : مخصص 
الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

ارصدة لدى البنوك

يخصم منه : مخصص 
الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

  أصول أخرى )إيرادات 
مستحقة(

يخصم منه : مخصص 
الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

قروض و تسهيات للبنوك

يخصم منه : مخصص 
الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

 أدوات دين

 أدوات دين

بطاقات ائتمان

حسابات جارية مدينة

قروض عقارية

قروض شخصية

قروض مباشرة

حسابات جارية مدينة

يخصم : إيرادات تحت التسوية

قروض مشتركة

إجمالي

قطاع خاص  قطاع حكومى

أ - قطاعات النشاط

ــذي  ــاط ال ــب النش ــة حس ــة، موزع ــة الدفتري ــك بالقيم ــان للبن ــر االئتم ــدود خط ــم ح ــل بأه ــي تحلي ــدول التال ــل الج يمث
ــك. ــاء البن ــه عم يزاول

-

722,459 

)15,169(

-

-

-

-

26,868 

251,485 

40,013 

995,438 

-
228,375 

-

-

2,249,470 

-

-

-

-

-

)11,233(

722,459 

)1,044,075(

29,607

)534(

4,076,799

1,087,740 

26,868 

251,485 

40,013 

995,438 

7,346,500

18,501,778 

)15,831(

5,195,661

54,280,178 

3,879,673

)12,550(

8,584,332 

)35,475(

4,661,524 

-

-

)989,288(

-

-

-

-

-

-

-

-

7,338,704

17,910,171 

)15,831(

2,208,527

26,668,051 

-

-

-

-

215,768

-

-

-

29,607 

)534(

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

926,851 

-

-

-

-

897,778

)11,233(

-

)39,618(

-

-

4,076,799

1,087,740

-

-

-

-

7,796

363,231

-
2,987,134

24,435,806 

3,879,673

)12,550(

8,584,332 

)35,475(

3,547,978 
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ب - خطــر الســوق

ــز  ــو المرك ــامة ونم ــم س ــة ودع ــم ربحي ــن تعظي ــا بي ــوازن م ــق الت ــى تحقي ــدف إل ــج يه ــاع منه ــى إتب ــك عل ــوم البن يق
ــر. ــول للمخاط ــتوى المقب ــدود المس ــي ح ــك ف ــي للبن المال

ــات  ــول وتدفق ــم األص ــة قي ــدف حماي ــوق به ــر الس ــواع مخاط ــف أن ــة ،  وإدارة مختل ــد، ومتابع ــم تحدي ــم يت ــن ث وم
الدخــل، بمــا يحمــي مصالــح مودعــي البنــك والمســاهمين ،  مــع العمــل علــى تعظيــم عائــدات المســاهمين فــي إطــار 
ــادته  ــري وإرش ــزي المص ــك المرك ــات البن ــع تعليم ــاقًا م ــة واتس ــات المرتبط ــة السياس ــدة بكاف ــك المعتم ــر البن معايي

ــازل. ــررات ب ــًا لمق ــر وفق ــة المخاط ــال لمقابل ــات رأس الم ــأن متطلب بش

ــم  ــى قي ــلبا عل ــر س ــد تؤث ــي ق ــوق الت ــل الس ــي عوام ــات ف ــن التقلب ــة ع ــر الناتج ــي المخاط ــوق ف ــر الس ــل مخاط وتتمث
ــاح  اســتثمارات البنــك المحتفــظ بهــا ســواء بغــرض المتاجــرة أو لغيــر أغــراض المتاجــرة ممــا ينعكــس بــدوره علــى األرب

ــك. ــي للبن ــز المال والمرك

ب /1 - أساليب قياس خطر السوق 

وفيما يلي أهم وسائل القياس المستخدمة للسيطرة على خطر السوق  :

ــعار  ــي وأس ــرف األجنب ــعار الص ــد وأس ــعار العائ ــي أس ــات ف ــن التقلب ــة ع ــوق الناجم ــر الس ــإدارة مخاط ــك ب ــوم البن - يق
ــات  ــك، ومعام ــوارد البن ــات م ــة، توظيف ــتثمارات المالي ــال االس ــن خ ــي م ــكل أساس ــأ بش ــي تنش ــة ،  والت االوراق المالي
التغيــر فــي الظــروف االقتصاديــة والســوقية وإحتماليــة  ،  وذلــك مــن خــال متابعــة وتقييــم   الصــرف األجنبــي 
تأثيرهــا علــى مركــز البنــك المالــي وأرباحــه، وكــذا ســيناريوهات توقــع اتجاهــات األســعار والعوامــل المؤثــرة التــي تزيــد 

تعــرض البنــك لمخاطــر الســوق.

ــة  ــوق لمحفظ ــر الس ــة مخاط ــازم لمقابل ــال ال ــب رأس الم ــاب متطل ــد حس ــاري عن ــلوب المعي ــك االس ــق البن - ويطب
المتاجــرة مــن خــال البنــاء التراكمــي أي حســاب المتطلــب الرأســمالي لــكل نــوع مــن أنــواع مخاطــر الســوق علــي حــدة 
 ثــم جمعهــا للوصــول إلــي المتطلــب الرأســمالي اإلجمالي وذلك وفقــا للضوابــط الصادرة مــن البنك المركــزي المصري.

ــة  ــال الرقاب ــن خ ــرة م ــراض المتاج ــر أغ ــة لغي ــد للمحفظ ــعار العائ ــر أس ــم مخاط ــة وتقيي ــك بمتابع ــوم البن ــا يق - كم
علــى حــدود فجــوات إعــادة التســعير ذات الحساســية للتغيــر فــي ســعر العائــد والمعتمــدة مــن قبــل لجنــة األصــول 
 Economic والتغيــر فــي القيمــة األقتصاديــة Earning at Risk والخصــوم وكــذا إحتســاب العائــد المعــرض للمخاطــر

Value فــي ضــوء ضوابــط البنــك المركــزي المصــري الصــادرة فــي هــذا الشــأن

  )Stress Testing( إختبارات الضغوط

تعطــي اختبــارات الضغــط مؤشــًرا عــن حجــم الخســارة المتوقعــة التــي قــد تنشــأ عــن ظــروف غيــر مواتيــة بشــكل حــاد 
ويتــم تصميــم اختبــارات الضغــط بمــا يــاءم نشــاط البنــك باســتخدام ســيناريوهات محــددة.

وتتضمــن اختبــارات الضغــط التــي تســتخدم فــي إدارة مخاطــر الســوق بالبنــك، اختبــار حساســية ســعر العائــد ، وتقــوم 
اإلدارة العليــا بمتابعــة  نتائــج اختبــارات الضغــوط مــن خــال لجنــة األصــول والخصــوم دوريــًا.

ب /2 - خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية

يتعــرض البنــك لخطــر التقلبــات فــي أســعار صــرف العمــات األجنبيــة علــى المركــز المالــى والتدفقــات النقديــة وقــد 
قــام مجلــس اإلدارة بوضــع حــدود للعمــات األجنبيــة وذلــك بالقيمــة اإلجماليــة لــكل مــن المراكــز فــي نهايــة اليــوم 
وكذلــك خــال اليــوم التــي يتــم مراقبتهــا لحظيــا ويلخــص الجــدول التالــي مــدى تعــرض البنــك لخطــر تقلبــات ســعر 
صــرف العمــات األجنبيــة فــي نهايــة الســنة الماليــة. ويتضمــن الجــدول التالــي القيمــة الدفتريــة لــألدوات الماليــة ُموزعة 

بالعمــات المكونــة لهــا.
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ب /3 - خطر سعر العائد

يتعــرض البنــك ألثــار التقلبــات فــي مســتويات أســعار العائــد الســائدة فــي الســوق وهــو خطــر التدفقــات النقدية لســعر 
العائــد المتمثــل فــي تذبــذب التدفقــات النقديةالمســتقبلية ألداة ماليــة بســبب التغيــرات فــي ســعر عائــد األداة، وخطــر 
القيمــة العادلــة لســعر العائــد وهــو خطــر تقلبــات قيمــة األداء الماليــة نتيجــة للتغيــر فــي أســعار العائــد فــي الســوق، 
وقــد يزيــد هامــش العائــد نتيجــة لتلــك التغيــرات ولكــن قــد تنخفــض األربــاح فــي حالــة حــدوث تحــركات غيــر متوقعــة، 
ويقــوم مجلــس إدارة البنــك بوضــع حــدود لمســتوى االختــاف فــي إعــادة تســعير العائــد الــذي يمكــن أن يحتفــظ بــه 

البنــك، ويتــم مراقبــة ذلــك يوميــا بواســطة إدارة األمــوال بالبنــك. 

ج - خطر السيولة

خطــر الســيولة هــو خطــر تعــرض البنــك لصعوبــات فــي الوفــاء بتعهداتــه المرتبطــة بالتزاماتــه الماليــة عند اإلســتحقاق 
واســتبدال المبالــغ التــي يتــم ســحبها  ويمكــن  أن ينتــج عــن ذلــك اإلخفــاق فــي الوفــاء بااللتزامــات الخاصــة بالســداد 

للمودعيــن والوفــاء بارتباطــات اإلقــراض.

د -  إدارة رأس المال

تتمثــل أهــداف البنــك عنــد إدارة رأس المــال، الــذي يشــمل عناصــر أخــرى باإلضافــة إلــى حقــوق الملكيــة الظاهــرة بالمركز 
المالــي، فيمــا يلي: -

- االلتزام بالمتطلبات القانونية لرأس المال في جمهورية مصر العربية.

- حمايــة قــدرة البنــك علــى االســتمرارية وتمكينــه مــن االســتمرار فــي توليــد عائــد للمســاهمين واألطــراف األخــرى التــي 
تتعامــل مــع البنــك.

- الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو في النشاط. 

يتــم مراجعــة كفايــة رأس المــال واســتخدامات رأس المــال وفقــا لمتطلبــات الجهــة الرقابيــة ) البنــك المركــزي المصرى 
فــي جمهوريــة مصــر العربيــة ( يوميــا بواســطة إدارة البنــك، مــن خــال نمــاذج تعتمــد علــى إرشــادات لجنــة بــازل للرقابــة 

المصرفيــة ويتــم تقديــم البيانــات المطلوبــة وإيداعهــا لــدى البنــك المركــزي المصــرى علــى أســاس ربــع ســنوي.

ويطلب البنك المركزي المصرى أن يقوم البنك بما يلي:

- االحتفاظ بمبلغ 500 مليون جنيه مصري حدا أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع.

- االحتفــاظ بنســبة بيــن عناصــر رأس المــال وبيــن عناصــر األصــول وااللتزامــات العرضيــة المرجحــة بــأوزان المخاطــر تعادل 
أو تزيــد عــن %12.5.
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ويتكون بسط معيار كفاية رأس المال من الشريحتين التاليتين:

الشريحة األولى:

ــة (  ــهم الخزين ــة ألس ــة الدفتري ــم القيم ــد خص ــوع ) بع ــال المدف ــن رأس الم ــون م ــي ويتك ــال األساس ــى رأس الم  وه
واألربــاح المحتجــزة واالحتياطيــات الناتجــة عــن توزيــع األربــاح فيمــا عــدا احتياطــي المخاطــر البنكيــة العــام، ويخصــم 

ــر الملموســة واألصــول الضريبيــة المؤجلــة. منــه أيــة شــهرة ســبق االعتــراف بهــا وأيــة خســائر مرحلــة واألصــول غي

الشريحة الثانية : 

وهــى رأس المــال المســاند، ويتكــون ممــا يعــادل مخصــص المخاطــر العــام وفقــا ألســس الجــدارة االئتمانيــة الصــادرة 
عــن البنــك المركــزي المصــرى بمــا ال يزيــد عــن 1.25% مــن إجمالــي األصــول وااللتزامــات العرضيــة المرجحــة بــأوزان 
المخاطــر، والقــروض / الودائــع المســاندة التــي تزيــد آجالهــا عــن خمــس ســنوات )مــع إســتهاك 20% مــن قيمتهــا فــي 
كل ســنة مــن الســنوات الخمــس األخيــرة مــن أجلهــا ( و45% مــن الزيــادة بيــن القيمــة العادلــة والقيمــة الدفتريــة لــكل 

مــن  االســتثمارات الماليــة المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ اإلســتحقاق وفــى شــركات تابعــة وشــقيقة.

وعنــد حســاب إجمالــي بســط معيــار كفايــة رأس المــال، يراعــى إال يزيــد رأس المــال المســاند عــن رأس المــال األساســي 
وأال تزيــد القــروض ) الودائــع ( المســاند عــن نصــف  رأس المــال األساســي. 

ويتــم ترجيــح األصــول بــأوزان مخاطــر تتــراوح مــن صفــر إلــى 100 % مبوبــة بحســب طبيعــة الطــرف المديــن بــكل أصــل بمــا 
يعكــس مخاطــر االئتمــان المرتبطــة بــه، ومــع اخــذ الضمانــات النقديــة فــي االعتبــار، ويتــم اســتخدام ذات المعالجــة 

للمبالــغ خــارج الميزانيــة بعــد إجــراء التعديــات لتعكــس الطبيعــة العرضيــة والخســائر المحتملــة لتلــك المبالــغ.

ويلخص الجدول التالي مكونات رأس المال األساسى و المساند ونسب معيار كفاية رأس المال 30 يونيو 2020.

اجمالى الشريحة االولى   

اجمالي الشريحة الثانية

إجمالي

معيار كفاية رأس المال متضمنة الدعامة التحوطية -مع االخذ في 
االعتبار تاثير اكبر 50 عميل)%(

الشريحة األولى )رأس المال األساسي(

الشريحة الثانية )رأس المال المساند(

االصول وااللتزامات العرضية مرجحة باوزان مخاطر :

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

5,779,682

447,452

42,713,989

%14.59

6,229,982

705,845
2,728,000

-
10,098

-

39,248,242

1,334,844

-

445,551

-

3,135,250
330,497

861,667
257,404

)8,197(

)108,114(

36

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

5,099,240

442,735

37,358,557

%14.83

5,541,975

449,890
2,728,000

9,117
10,098

591,494

33,780,062

923,671
271,230

422,251
11,599

2,580,853
406,148

840,591
-

)10,331(

)114,201(

59

رأس المال

االحتياطيات

رأس المـــــال المصدر والمدفوع

45% من احتياطي فروق ترجمة العمات األجنبية الموجبة

45% من قيمة االحتياطي الخاص

قيمة التجاوز الكبر 50 عميل عن الحدود المقررة
مرجحة بأوزان المخاطر

إجمالي مخاطر االئتمان

االرباح المحتجزة
IFRS9 احتياطي مخاطر معيار

مخصص خسائر االضمحال للقروض و التسهيات و اإللتزامات العرضية المنتظمة 

45% من احتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات المالية المتاحة للبيع

إجمالي مخاطر التشغيل

إجمالي مخاطر السوق

األرباح المرحلية - ربع سنوية

اجمالى رصيد بنود الدخل الشامل االخر المتراكم بعد التعديات الرقابية

إجمالي االستبعادات من الشريحة الثانية

إجمالي االستبعادات من الشريحة األولى

حقوق األقلية

معيار كفاية راس المال وفقا لمقررات بازل 2

ــي 24  ــادرة ف ــرى الص ــزى المص ــك المرك ــات البن ــا لتعليم ــك ووفق ــة للبن ــة المجمع ــم المالي ــدة القوائ ــى أرص ــاءا عل  بن
ديســمبر 2012. 

تــم بــدء تطبيــق قــرار البنــك المركــزى المصــرى بخصــوص األخــذ فــي اإلعتبــار تأثيــر أكبــر 50 عميــل علــى معيــار كفايــة 
رأس المــال بــدءًا مــن ينايــر 2017.
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و -  الرافعة المالية 

ــار كفايــة راس المــال المرتبــط بالمخاطــر بمقيــاس مكمــل  إن قيــاس نســبة الرافعــة الماليــة يدعــم مــن قيــاس معي
بســيط ومباشــر ال يتــم حســابه وفقــًا ألوزان المخاطــر ، وتعــزى فعاليتهــا إلــى قدرتهــا علــى الحــد مــن الضغــوط علــى 
الجهــاز المصرفــي ، وتشــير نســبة الرافعــة الماليــة الــى قيــاس مــدى كفايــة الشــريحة األولــى مــن القاعــدة الرأســمالية 
ــي  ــدول التال ــص الج ــن 3%، ويلخ ــل ع ــب أال تق ــي يج ــر والت ــأوزان مخاط ــة ب ــر مرجح ــك غي ــول البن ــى أص ــة بإجمال مقارن

مكونــات نســبة الرافعــة الماليــة فــى 30 يونيــو 2020 .

4 - التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 

يقــوم البنــك باســتخدام تقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى مبالــغ األصــول وااللتزامــات التي يتــم اإلفصاح عنها خال الســنة 
الماليــة التاليــة ويتــم تقييــم التقديــرات واالفتراضــات باســتمرار علــى أســاس الخبــرة التاريخيــة وغيرهــا مــن العوامــل بمــا 

فــي ذلــك التوقعــات لألحــداث المســتقبلية التــي يعتقــد أنهــا معقولــة فــي ظــل الظــروف والمعلومــات المتاحة.

)أ( القيمة العادلة للمشتقات

يتــم تحديــد القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة غيــر المقيــدة فــي أســواق نشــطة باســتخدام أســاليب تقييــم وعندمــا 
يتــم اســتخدام هــذه األســاليب لتحديــد القيــم العادلــة، يتــم اختبارهــا ومراجعتهــا دوريــا باســتخدام أفــراد مؤهليــن 

ومســتقلين عــن الجهــة التــي قامــت بإعدادهــا

)ب( ضرائب الدخل

خضــع البنــك لضرائــب الدخــل ويتــم محاســبته مــن خــال المركــز الضريبــي لكبــار المموليــن ممــا يســتدعي اســتخدام 
تقديــرات هامــة لتحديــد المخصــص اإلجمالــي للضريبــة علــى الدخــل. وهنــاك عــدد مــن العمليــات والحســابات التــي 
يصعــب تحديــد الضريبــة النهائيــة عنهــا بشــكل مؤكــد. ويقــوم البنــك بإثبــات  االلتزامــات عــن النتائــج المتوقعــة عــن 
الفحــص الضريبــي وفقــًا لتقديــرات مــدي احتمــال نشــأة ضرائــب إضافيــة وعندمــا يكــون هنــاك اختــاف بيــن النتيجــة 

ــص  ــل ومخص ــة الدخ ــى ضريب ــر عل ــوف تؤث ــات س ــذه االختاف ــإن ه ــجيلها، ف ــابق تس ــغ الس ــب والمبال ــة للضرائ النهائي
ــا. ــاف فيه ــد االخت ــم تحدي ــي يت ــرة الت ــي الفت ــة ف ــة المؤجل الضريب

اجمالي الشريحة األولى

إجمالي التعرضات داخل وخارج الميزانية

نسبة الرافعة المالية )%(

الشريحة االولي )راس المال االساسي(

التعرضات داخل وخارج الميزانية :

رأس المـــــال المصدر والمدفوع

اجمالى رصيد بنود الدخل الشامل االخر المتراكم بعد التعديات الرقابية

االحتياطيات

إجمالي التعرضات خارج الميزانية

إجمالي التعرضات داخل الميزانية وعمليات المشتقات المالية وتمويل األوراق المالية

IFRS9 احتياطي مخاطر معيار

االرباح المحتجزة

حقوق األقلية

األرباح المرحلية - ربع سنوبة

إجمالي االستبعادات من رأس المال األساسي

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

 5,779,682

 62,570,480

%9.24

 2,728,000

 257,404
 705,845

 5,447,544
 57,122,936

 1,334,844

-

 36
 861,667

)108,114(

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

 5,099,240

 56,121,973

%9.09

 2,728,000

-
 449,890

 4,770,092
 51,351,880

 923,671
 271,230

 59
 840,591

)114,201(
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5 - صافى الدخل من العائد

6 - صافى الدخل من االتعاب والعموالت

قروض وتسهيات للعماء:

- أذون الخزانة

- سندات الخزانة

- ودائع وحسابات جارية

الثالثة أشهر 
المنتهية فى 
30 يونيو 2020

الف جنيه
مصرى

- سندات الشركات

- أخرى

اإلجمالي

اإلجمالي

- للبنوك

- للعماء

- قروض أخرى

- عمليات بيع أذون خزانة مع االلتزام بإعادة الشراء

الصافى

تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة من :
ودائع وحسابات جارية:

عائد القروض وااليرادات المشابهة من :

السنة المالية 
المنتهية فى
 30 يونيو 2020

الف جنيه
مصرى

الثالثة أشهر 
المنتهية فى 
30 يونيو 2019

الف جنيه
مصرى

السنة المالية 
المنتهية فى 
30 يونيو 2019

الف جنيه
مصرى

مصروفات االتعاب والعموالت :

ايرادات االتعاب والعموالت :
- األتعاب والعموالت المرتبطة باالئتمان

- أتعاب أعمال األمانة والحفظ

- أتعاب أخرى

الصافى

اإلجمالي

- أتعاب أخرى مدفوعة

اإلجمالي

الثالثة أشهر 
المنتهية فى 
30 يونيو 2020

الف جنيه
مصرى

السنة المالية 
المنتهية فى
 30 يونيو 2020

الف جنيه
مصرى

الثالثة أشهر 
المنتهية فى 
30 يونيو 2019

الف جنيه
مصرى

السنة المالية 
المنتهية فى 
30 يونيو 2019

الف جنيه
مصرى

77,988 
235 

24,470 

94,884 

102,693 

)7,809(

)7,809(

1,457,265 

862,647 

291,728 

2,483 

113,805 
12 

186,590 

)985,003(

)103,426(

)863,681(

)11,232(

)6,664(

472,262 

316,458 

1,849 

58,812 

339,556 

377,119 

)37,563(

)37,563(

5,552,545 

3,210,787 

978,113 

4,420 

572,181 
-

787,044 

)3,587,187(

)326,311(

)3,201,481(

)50,228(

)9,167(

1,965,358 

69,149 
470 

22,125 

86,500 

91,744 

)5,244(

)5,244(

1,141,391 

737,733 

220,162 

)10,256(

171,427 
-

22,325 

)745,915(

)54,226(

)678,622(

)10,864(

)2,203(

395,476 

319,507 
711 

61,564 

344,236 

381,782 

)37,546(

)37,546(

5,524,212 

3,152,736 

1,141,520 

16,860 

449,832 
246 

763,018 

)3,720,992(

)399,606(

)3,244,337(

)69,913(

)7,136(

1,803,220 

7 - توزيعات أرباح

استثمارات مالية من خال الدخل الشامل االخر

الثالثة أشهر 
المنتهية فى 
30 يونيو 2020

الف جنيه
مصرى

السنة المالية 
المنتهية فى
 30 يونيو 2020

الف جنيه
مصرى

الثالثة أشهر 
المنتهية فى 
30 يونيو 2019

الف جنيه
مصرى

السنة المالية 
المنتهية فى 
30 يونيو 2019

الف جنيه
مصرى

8 - صافي دخل المتاجرة

استثمارات مالية من خال الدخل الشامل االخر

أرباح )خسائر( تقييم عقود صرف أجلة

فروق تقييم استثمارات مالية بغرض المتاجرة

أرباح بيع استثمارات مالية بغرض المتاجرة

 أرباح )خسائر( تقييم عقود مبادلة عمات

اجمالى دخل المتاجرة

الثالثة أشهر 
المنتهية فى 
30 يونيو 2020

الف جنيه
مصرى

السنة المالية 
المنتهية فى
 30 يونيو 2020

الف جنيه
مصرى

الثالثة أشهر 
المنتهية فى 
30 يونيو 2019

الف جنيه
مصرى

السنة المالية 
المنتهية فى 
30 يونيو 2019

الف جنيه
مصرى

32,791 
-

400 

635 

68 

33,894 

86,368 

)15,399(

677
5,211 

)266(

76,591

28,654 
-

1,463

4,874 

155

35,146 

119,684 
-

1,110 

16,535 

)337(

136,992 

 22,196 11,252)7,368( 3,059اجمالى
3,059 22,196 )7,368(11,252 
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االجمالى  

الخسائر االئتمانية المتوقعة لقروض و تسهيات العماء

الخسائر االئتمانية المتوقعة الذون الخزانة الحكومية

الخسائر االئتمانية المتوقعة  لسندات الخزانة الحكومية

الخسائر االئتمانية المتوقعة  لقروض و تسهيات البنوك

الخسائر االئتمانية المتوقعة ألرصدة  لدى البنوك

الخسائر االئتمانية المتوقعة لألرصدة المدينة األخرى

9 - عبء اإلضمحالل عن خسائر االئتمان

الثالثة أشهر 
المنتهية فى 
30 يونيو 2020

الف جنيه
مصرى

السنة المالية 
المنتهية فى
 30 يونيو 2020

الف جنيه
مصرى

الثالثة أشهر 
المنتهية فى 
30 يونيو 2019

الف جنيه
مصرى

السنة المالية 
المنتهية فى 
30 يونيو 2019

الف جنيه
مصرى

)115,891(

)115,891(
-

-

-

-

-

)215,420(

)90,242(

)4,359(

)6,103(

)8,363(

)11,739(

)5,749(

)13,635(

)1,507(

)49,320(

)24,403(

)193,315(

)193,315(
-

-

-

-

-

)793,064(

)328,766(

)15,435(

)22,808(

)38,491(

)95,060(

)18,751(

)50,441(

)6,685(

)133,190(

)83,437(

)27,991(

)22,749(
- 

)4,057(
)644(

)558(

18 

)279,774(

)133,307(

)5,139(

)8,182(

)10,996(

)49,123(
)560(

)12,298(

2,385 

)31,540(

)31,014(

71,372 

74,936 

7,138 

)9,649(
)491(

)558(

)4(

)1,055,477(

)463,260(

)19,845(

)28,425(

)50,197(

)149,881(

)17,631(

)70,115(

)5,744(

)139,862(

)110,517(

10 - مصروفات ادارية

تكاليف الموظفين

تكاليف التقاعد

مصاريف إدارية أخرى

االجمالى

أجور ومرتبات

تأمينات اجتماعية

نظم االشتراكات المحددة

نظم المزايا المحددة

مصروفات العمليات

مصروفات االتصاالت

مصروفات االعمال

مصروفات االدوات الكتابية والمطبوعات

مصروفات الخدمات

مصروف اهاك االصول

الثالثة أشهر 
المنتهية فى 
30 يونيو 2020

الف جنيه
مصرى

السنة المالية 
المنتهية فى
 30 يونيو 2020

الف جنيه
مصرى

الثالثة أشهر 
المنتهية فى 
30 يونيو 2019

الف جنيه
مصرى

السنة المالية 
المنتهية فى 
30 يونيو 2019

الف جنيه
مصرى

 المتوســط الشــهرى إلجمالــى المرتبــات والمكافــات التــى تقاضاهــا اكبــر عشــرون موظــف بالبنــك عــن الســنة المالية من 
1 يوليــو 2019 حتــى 30 يونيــو 2020 يبلــغ 3,167 ألــف جنيــه مصــري .

11 - إيرادات ) مصروفات ( تشغيل أخرى

االجمالى

إيرادات خدمات قانونية

)عبء( رد مخصصات اخرى

ــاح تقييــم أرصــدة األصــول وااللتزامــات بالعمــات األجنبيــة  أرب
ــرة  ــرض المتاج ــي بغ ــك الت ــاف تل ــة  بخ ــة النقدي ذات الطبيع
ــاح  ــال األرب ــن خ ــة م ــة العادل ــأتها بالقيم ــد نش ــة عن أو المبوب

ــائر والخس

)عبء( رد مخصص إلتزامات مزايا التقاعد

أرباح )خسائر(  رأسمالية

إيرادات متنوعة

مصروفات متنوعة

إيرادات تلكس وسويفت وبريد ومطبوعات وتصوير

الثالثة أشهر 
المنتهية فى 
30 يونيو 2020

الف جنيه
مصرى

السنة المالية 
المنتهية فى
 30 يونيو 2020

الف جنيه
مصرى

الثالثة أشهر 
المنتهية فى 
30 يونيو 2019

الف جنيه
مصرى

السنة المالية 
المنتهية فى 
30 يونيو 2019

الف جنيه
مصرى

38,193 

14 

10,701 

977

-

-

13,757 

)1,826(

14,570 

219,103 

95 

)56,489(

25,066 

-

166,358 

29,095 

)3,733(

58,711 

5,161 

20 

17,444 

)11,402(

)13,010(
45 

300 

1,026 

10,738 

37,325 

73 

20,757 

)28,276(

)15,549(
436 

14,099 

)5,547(

51,334 

12 - نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي المصري

 تتضمــن األرصــدة لــدى البنــك المركــزى المصــري الوديعــة الدوالريــة فــي إطــار نســبة اإلحتياطــى اإللزامــى لــدى البنــك 
الـــــــمركزى المصــري )10%( ، والتــي يتــم تسويتهــــــا فــي تــــاريخ اإلستحقــــــــــاق )20 أغســطس 2020(

االجمالى  

االجمالى  

 نقدية

أرصدة لدى البنك المركزي المصري في إطار نسبة االحتياطي

أرصده ذات عائد

أرصده بدون عائد

يخصم منه : مخصص خسائر اضمحال:

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

3,670,442 

3,670,442 

277,551

3,392,891

1,139,479 

2,530,963 

-

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

3,867,123 

3,867,123 

219,217 

3,660,456 

1,135,714 

2,731,409 

)12,550(
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13 - أرصدة لدى البنوك

االجمالى  

حسابات جارية

ودائع

أرصدة متداولة
االجمالى 

أرصدة بدون عائد

أرصدة ذات عائد متغير

االجمالى  

البنك المركزى المصري بخاف نسبة االحتياطي االلزامى

بنوك محلية

بنوك خارجية 

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

المؤشرات المالية المؤشرات الماليةالتقرير السنوي  2019 - 2020 التقرير السنوي  2019 - 2020

6,841,392 

257,997 

6,583,395 

6,841,392 
6,841,392 

257,997 

6,583,395 

6,841,392 

5,256,983 

602,840 

981,569 

4,661,524 

379,371 

4,282,153 

4,661,524 
4,661,524 

379,371 

4,282,153 

4,661,524 

3,547,978 

215,768 

897,778 

14 - أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى

االجمالى 
وتتمثل أذون الخزانة في :

االجمالى 

االجمالى 

االجمالى 

أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى

عمليات بيع أذون خزانة مع إلتزام بإعادة الشراء

أذون خزانة استحقاق 273 يوم

أذون خزانة استحقاق 364 يوم

أذون خزانة مباعة مع االلتزام بإعادة الشراء 

يخصم منه : مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

أذون خزانة استحقاق 91 يوم

أذون خزانة استحقاق 182 يوم

يخصم منه: عوائد لم تستحق بعد

يخصم منه : مخصص خسائر اضمحال:

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

 * ضمــن بنــد أذون الخزانــة مبلــغ 24,775 الــف جنيــه مصــرى مرهــون للبنــك المركــزى المصــرى  مقابــل التمويــل 
العقــارى ومبلــغ 287,400 الــف جنيــه مصــري مرهــون مقابــل  مبــادرة البنــك المركــزى المصــرى للمشــروعات الصغيــرة 

والمتوســطة 7% فــى 30 يونيــو 2020.

9,555,725 

9,966,724 

9,555,725 

9,579,055 

9,555,725 
-

2,330,025 

7,580,924 

)23,330(
-

47,475 

8,300 

)387,669(

-

8,548,857 

8,908,183 

8,548,857 

8,607,238 

8,607,238 

)22,906(

4,511,075 

3,595,783 

)22,906(

)35,475(

506,675 

294,650 

)300,945(

)35,475(

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

15 - أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح و الخسائر

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

 36,030 46٬511االجمالى 

أدوات دين :
- 16,044سندات خزانة استحقاق 2023

وثائق صناديق االستثمار:
30,467صندوق البنك المصرى لتنمية الصادرات - ذات العائد التراكمي  36٬030 

16 - قروض وتسهيالت للعمالء

 قروض وتسهيالت للبنوك

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

الصافي

إجمالي قروض و تسهيالت العمالء

قروض الفراد :

قروض لمؤسسات :

يخصم : إيرادات تحت التسوية

يخصم منه : مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

قروض شخصية

قروض عقارية

حسابات جارية مدينة

بطاقات ائتمان

قروض مشتركة

يخصم منه : مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

حسابات جارية مدينة

قروض مباشرة

الصافي

االجمالى 

أوراق تجارية مخصومة

قروض للبنوك

يخصم منه : مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

25,096,248 

26,248,359 
)6,267(

)1,145,844(

189,244 

26,303 

176,574 

17,637 

5,488,269 
-

15,050,687 

5,299,645 

84,786 

85,605 

2,076 

83,529 

)819(

31,297,836 

32,357,742 
)15,831(

)1,044,075(

995,438 

40,013 

251,485 

26,868 

5,195,661 
-

18,501,777 

7,346,500 

29,073 

29,607 

29,607 
-

)534(
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مخصص خسائر اإلضمحالل للقروض والتسهيالت للعمالء وفقا لألنواع

تحليل حركة مخصص خسائر اإلضمحال للقروض والتسهيات للعماء وفقا لألنواع

مخصص خسائر اإلضمحالل لقروض و تسهيالت البنوك 

تحليل حركة مخصص خسائر اإلضمحال للقروض والتسهيات للعماء وفقا لألنواع 

الف جنيه مصرى

االجمالى 

1,044,075 

1,265,420 

-

)139,340(

)95,367(

21,684 

-

16,730 

)25,052(

الف جنيه مصرى

االجمالى 

534 

913 

)44(

)335(

مدى الحياة

الف جنيه مصرى

620,071 

621,391 

-

)139,299(

)11,747(

-

160,127 

-

)10,400(

الف جنيه مصرى

-

-

-

-

الف جنيه مصرى

مدى الحياة

183,990 

401,223 

39,916 

-

)83,620(

-

)160,127(

-

)13,401(

الف جنيه مصرى

534 

-

43 

491

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

12 شهر

الف جنيه مصرى

240,014 

242,807 

)39,916(

)41(

-

21,684 

-

16,730 

)1,250(

الف جنيه مصرى

0 

913 

)87(

)826(

الرصيد في نهاية السنة المالية

الرصيد في أول العام

المحول من المرحلة األولى  للمرحلة الثانية

المستخدم من المخصصات خال السنة

رد عبء  اإلضمحال                                         

عبء اإلضمحال                                         

المحول من المرحلة الثانية للمرحلة الثالثة

متحصات من ديون سبق اعدامها

فروق تقييم عمات أجنبية )+/-(

الرصيد في نهاية السنة المالية

الرصيد في أول العام

فروق تقييم عمات أجنبية )+/-(

عبء اإلضمحال                                         

30 يونيو 2019

االجمالى 

1,146,663 

1,264,762 

6,628 

)38,187(

193,315 

)12,906(

)266,949(

منتظم

519,832 

331,606 

6,628 

)9,413(

193,315 

)2,304(

-

غير منتظم

626,831 

933,156 

-

)28,774(

-

)10,602(

)266,949(
رصيد المخصص في آخر السنة المالية

رصيد المخصص في أول السنة المالية

متحصات من قروض سبق إعدامها وتسويتها

فروق إعادة تقييم األرصدة بالعملة األجنبية

المكون خال السنة المالية

إعادة التبويب بين المخصصات

المستخدم من المخصص

*  تــم تعديــل ارقــام األرصــدة االفتتاحيــة لمخصــص قــروض و تســهيات العمــاء و البنــوك بمبلــغ 119,670 الــف جنيــه 
IFRS9 ــار ــر تطبيــق معي مصــري قيمــة اث

مدى الحياة مدى الحياة

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

12 شهر

المؤشرات المالية المؤشرات الماليةالتقرير السنوي  2019 - 2020 التقرير السنوي  2019 - 2020

205 -

األصول

الف جنيه مصرىالف جنيه مصرى

اإللتزامات

القيم العادلة

-205

40,346 

 المبلغ التعاقدي/
االفتراضي

الف جنيه مصرى

40,346 
إجمالي أصول )التزامات( المشتقات المالية

عقود مبادلة عمات

17 - المشتقات المالية 

تمثل عقود مبادلة العملة / أو العائد إرتباطات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. 

وينتــج عــن تلــك العقــود تبــادل العمــات أو معــدالت العائــد )معــدل ثابــت بمعــدل متغيــر مثــا( أو كل ذلــك مــع )أى 
عقــود مبادلــة عوائــد وعمــات(. 

وال يتــم التبــادل الفعلــى للمبالــغ التعاقديــة إال فــى بعــض عقــود مبادلــة العمــات ويتمثــل خطــر اإلئتمــان للبنــك فــى 
التكلفة المحتملة إلستبدال عقود المبادالت إذا أخفقت األطراف األخرى فى أداء إلتزاماتها. 

ويتــم مراقبــة ذلــك الخطــر بصفــة مســتمرة بالمقارنــة بالقيمــة العادلــة وبنســبة مــن المبالــغ التعاقديــة وللرقابــة على 
خطــر اإلئتمــان القائــم يقــوم البنــك بتقييــم األطــراف األخــرى بــذات األســاليب المســتخدمة فــى أنشــطة اإلقراض.
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30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

إجمالي استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر )1(

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل:

استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة:

أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة : 

- غير مدرجة فى السوق

- وثائق صناديق االستثمار المنشأة طبقًا للنسب المقررة

أدوات دين ذات عائد ثابت

إجمالي استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة )2(

إجمالي استثمارات مالية  )2+1(

وثائق صناديق االستثمار:

أرصدة متداولة

- وثائق صناديق االستثمار المنشأة طبقًا للنسب المقررة

أرصدة غير متداولة

أدوات دين ـ بالقيمة العادلة 

أدوات دين :

- شهادات استثمار قناة السويس

- مدرجة في السوق

- مدرجة فى السوق

18 - استثمارات مالية 

* تــم تقيــم اإلســتثمارات الماليــة مــن خــال الدخــل الشــامل االخــر )اســهم شــركات( و الغيــر مســجلة بالبورصــة المالية 
و ال يوجــد عليهــا تعامــل نشــط بأحــد الطــرق الفنيــة المقبولــة و ذلــك لتحديــد قيمتهــا العادلة.

* بتاريــخ 5\5\2016 تــم إعــادة تبويــب أدوات ديــن متاحــة للبيــع )ســندات حكوميــة( بلغــت بالقيمــة العادلــة فــي ذلــك 
التاريــخ  701٬321٬624 جنيــه مصــري مــن بنــد إســتثمارات ماليــة متاحــة للبيــع الــى بنــد إســتثمارات ماليــة محتفــظ بهــا حتــى 

تاريخ اإلستحقاق حيث أن البنك لديه النية والقدرة على اإلحتفاظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق. 

* بتاريــخ 3\7\2016 تــم إعــادة تبويــب أدوات ديــن متاحــة للبيــع )ســندات حكوميــة( بلغــت بالقيمــة العادلــة فــي ذلــك 
ــا  ــظ به ــة محتف ــتثمارات مالي ــد إس ــى بن ــع ال ــة للبي ــة متاح ــتثمارات مالي ــد إس ــن بن ــري م ــه مص ــخ  883٬543٬119 جني التاري

حتى تاريخ اإلستحقاق حيث أن البنك لديه النية والقدرة على اإلحتفاظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق. 

* بتاريــخ 23\10\2016 تــم إعــادة تبويــب أدوات ديــن متاحــة للبيــع )ســندات حكوميــة( بلغــت بالقيمــة العادلــة فــي ذلــك 
ــا  ــظ به ــة محتف ــتثمارات مالي ــد إس ــى بن ــع ال ــة للبي ــة متاح ــتثمارات مالي ــد إس ــن بن ــري م ــه مص ــخ  1٬650٬410٬085 جني التاري

حتى تاريخ اإلستحقاق حيث أن البنك لديه النية والقدرة على اإلحتفاظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق. 

ــك  ــي ذل ــة ف ــة العادل ــت بالقيم ــركات( بلغ ــندات ش ــع )س ــة للبي ــن متاح ــب أدوات دي ــادة تبوي ــم إع ــخ 3\11\2016 ت * بتاري
ــا  ــظ به ــة محتف ــتثمارات مالي ــد إس ــى بن ــع ال ــة للبي ــة متاح ــتثمارات مالي ــد إس ــن بن ــري م ــه مص ــخ  54٬458٬133 جني التاري

حتى تاريخ اإلستحقاق حيث أن البنك لديه النية والقدرة على اإلحتفاظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق. 
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1,586,573 
388,421 

45,000 

2,970,033 

1,786,882 
3,373,454 

2,925,033 

3,373,454 

2,970,033 

448,421 

1,198,152 

1,726,881 

15,000 

4,567,761 
472,854 

-

29,341 

5,153,305 

1,087,740 
5,655,501 

5,182,646 

5,655,500 

5,153,305 

472,854 

4,065,566 

1,087,740 

-

والجــدول التالــي يوضــح القيمــة الدفتريــة والقيمــة العادلــة فــي 30 يونيــو 2020 للســندات الحكوميــة التــي تــم 
ــادة تبويبها إع

ــب  ــادة تبوي ــم إع ــد ت ــن ق ــم يك ــو ل ــة ل ــوق الملكي ــي حق ــا ف ــيعترف به ــي كان س ــة الت ــة العادل ــب القيم ــغ مكاس تبل
ــب. ــادة التبوي ــخ إع ــن تاري ــك م ــري، وذل ــه مص ــف جني ــغ 34,285 ال ــة مبل ــندات الحكومي الس

 1,087,740سندات حكومية 

القيمة الدفترية
1,122,025 

القيمة العادلة

الرصيد في اول السنة المالية )2018/07/01(

إضافات

استبعادات ) بيع / استرداد(

التغير فى عوائد لم تستحق عن سندات الخزانه الصفريه

فروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية بالعمات األجنبية

أرباح ) خسائر( التغير في القيمة العادلة

 عبء خسائر االضمحال

الرصيد في آخر السنة المالية )2019/06/30(
الرصيد في اول السنة المالية )2019/07/01(

IFRS 9 اثر  إعادة التبويب عند التطبيق األولى لمعيار

IFRS 9 اثر الخسائر االئتمانية  المتوقعة عند التطبيق األولى لمعيار
الرصيدبعد التعديل في 1 يوليو 2019

إضافات

إستبعادات )بيع / استرداد(

التغير فى عوائد لم تستحق عن سندات الخزانه الصفريه

فروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية بالعمات األجنبية

أرباح )خسائر( التغير في القيمة العادلة

استهاك عاوة الخصم و اإلصدار

)عبء( الخسائر االئتمانية المتوقعة

الرصيد في آخر السنة المالية 30 يونيو 2020

االجمالى 
استثمارات مالية 
بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل 

الشامل االخر

استثمارات 
مالية بالتكلفة 

المستهلكة

الف جنيه مصرى

2,139,790 
8,639 

)413,866(
-

-

7,319 
-

1,786,881 
1,786,881 

)15,000(
-

1,771,881 
-

)695,867(
-

-

7,881 

3,843 
-

1,087,740 

1,461,991 
414,403 

)197,725(

)4,565(

)9,372(

)18,606(

)59,553(

1,586,573 
1,586,573 

31,321 

)1,442(

1,616,452 

2,930,562 

)186,889(

5,074 

14,898 

192,698 

4,760 

)9,794(

4,567,761 

3,646,781 
423,041 

)611,591(

)4,565(

)9,372(

)11,287(

)59,553(

3,373,454 
3,373,454 

16,321 

)1,442(

3,388,333 

2,930,562 

)882,756(

5,074 

14,898 

200,580 

8,603 

)9,794(

5,655,500 
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أرباح ) خسائر( استثمارات مالية

االجمالى 

أربــاح بيــع اســتثمارات ماليــة مــن خــال الدخــل الشــامل 
االخــر

خــال  مــن  ملكيــة  حقــوق  أدوات  إضمحــال  )خســائر( 
االخــر الشــامل  الدخــل 

ارباح بيع سندات حكومية

9,910 

3,809 

6,101 

-

)54,650(

4,903 

)59,553(

-

-

-

-

-

3,424 

-

-

3,424 

الثالثة أشهر 
المنتهية فى 
30 يونيو 2020

الف جنيه
مصرى

السنة المالية 
المنتهية فى
 30 يونيو 2020

الف جنيه
مصرى

الثالثة أشهر 
المنتهية فى 
30 يونيو 2019

الف جنيه
مصرى

السنة المالية 
المنتهية فى 
30 يونيو 2019

الف جنيه
مصرى

19 - استثمارات مالية في شركات تابعة وشقيقة :

 6,875االجمالى 

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

6,875 

6,875 

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

28.94%28.94%شركة فيلة للفنادق العائمة 6,875

نسبة 
المساهمة

نسبة 
المساهمة

%28.94%28.94

شــركة فيلــة للفنــادق العائمــة هــي احــدى الشــريكات الشــقيقة لشــركة كابيتــال القلبضــة و ال يتــم تجميعهــا نظــرا 
لعــدم وجــود ســيطرة للبنــك عليهــا بــأى صــورة التــي تتطلبهــا أســس تجميــع القوائــم 

20 - أصول غير ملموسة  

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

68,363 

19,009 

39,782 

28,581 

35,935 

13,419 
-

49,354 

-

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

101,919

37,670 

68,363 

33,935

49,354 

15,274 
)379(

64,249

)379(

صافي القيمة الدفترية اخر السنة المالية )1(

صافي القيمة الدفترية لالصول غير الملموسة
 فى اخر السنة المالية )2-1(

القيمة الدفترية في اول السنة المالية

االضافات 

مجمع االستهاك اول السنة المالية

استهاك السنة المالية

مجمع استهاك االستبعادات

مجمع االستهالك في اخر السنة المالية )2(

االستبعادات

ُتثبــت األصــول التــى آلــت ملكيتهــا للبنــك وفــاًء لديــون بالقيمــة التــى آلــت بهــا للبنــك التــى تتمثــل فــى قيمــة الديــون 
التــى قــررت إدارة البنــك التنــازل عنهــا مقابــل هــذه األصــول. وفــى حالــة وجــود أدلــة موضوعيــة علــى حــدوث خســائر 
إضمحــال فــى قيمــة تلــك األصــول فــى تاريــٍخ الحــق لأليلولــة عندئــٍذ تقــاس قيمــة الخســــارة لــكل أصــل علــى حــدى 
ــتقبلية  ــة المس ــات النقدي ــة للتدفق ــة الحالي ــة أو القيم ــه البيعي ــى قيمت ــل وصاف ــة لألص ــة الدفتري ــن القيم ــرق بي بالف

المقــدرة  مــن إســتخدام األصــل والمخصومــة بمعــدل الســوق الحــــالى ألصـــــول مشــابهة أيهمــا أعلــى. 

ــارة  ــاب لإلضمحــــال واإلعتــراف بقيمــة الخســـ ويتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة لألصــل مــن خــال إســتخدام حســــ
ــرة  ــة فت ــى أي ــال ف ــارة اإلضمح ــت خس ــا إنخفض ــرى". واذا م ــغيل أخ ــات( تش ــرادات )مصروف ــد "إي ــل ببن ــائمة الدخ بقــ
الحقــة وأمكــن ربــط ذلــك اإلنخفــاض بشــكل موضوعــى مــع حــدث وقــع بعــد اإلعتــراف بخســارة اإلضمحــال عندئــٍذ 
يتــم رد خســــارة اإلضمحــال المعتــرف بهــا مــن قبــل إلــى قـــــائمة الدخــل بشــرط أال ينشــأ عــن هــذا الــرد فــي تاريــخ رد 
خســائر اإلضمحــال قيمــة ألصــل تتجــــاوز القيمــة التــى كان يمكــن لألصــل أن يصــل إليهــا لــو لــم يكــن قــد تــم اإلعتراف 
بخســائر اإلضمحــال هــذه ،  علــى أن يراعــى التخلــص مــن تلــك األصــول خــال المــدة الزمنيــة المحــددة وفقــًا ألحــكام 
القانــون. ٕواذا لــم يتــم التصــرف فــى هــذه األصــول خــال المــدة المحــددة وفقــًا ألحــكام المــادة 60 مــن القانــون 88 
ــدرج  ــنويًا، وُت ــول س ــذه األص ــة ه ــن قيم ــادل 10 % م ــا يع ــام بم ــة الع ــر البنكي ــى المخاط ــم إحتياط ــم تدعي ــنة 2003 يت لس
صافــى إيــرادات ومصروفــات األصــول التــى آلــت ملكيتهــا للبنــك وفــاًء لديــون خــال فتــرة إحتفــاظ البنــك بهــا بقائمــة 

الدخــل ضمــن بنــد "إيــرادات )مصروفــات( تشــغيل أخــرى.

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

1,168,259 

448,853 

25,137 

533,854 

43,325 

5,403 

99,596 

6,809 

5,282 

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

2,100,633 

722,457 

27,901 

835,187 

378,761 

7,842 

127,662 
140 

683 

االجمالى

عوائد مستحقة

مصروفات مقدمة

دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة

أصول آلت ملكيتها للبنك )بالصافي(*

تأمينات وعهد

أصول تحت التسوية

عموالت تحت التحصيل

استهاك سندات

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

448,853 

118,278 

74,333 

256,242 

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

722,457 

471,490 

31,810 

219,157 
االجمالى

عوائد مستحقة عن قروض متوسطة األجل

عوائد مستحقة عن أرصدة لدى البنوك

عوائد مستحقة عن استثمارات مالية

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

533,855 

409,340 

394,956 

)270,441(

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

835,187 

533,856 

350,285 

)48,954(
الرصيد في نهاية السنة

الرصيد في بداية السنة 

اإلضافات خال السنة

المحول إلى األصول الثابتة

21 - أصول أخرى

المشروعات تحت التنفيذ
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22 - األصول الثابتة   

المؤشرات المالية المؤشرات الماليةالتقرير السنوي  2019 - 2020 التقرير السنوي  2019 - 2020

الف جنيه مصرى

التكلفة في أول السنة المالية )3(

اإلستبعادات خالل السنة المالية

مجمع اإلهالك في أول السنة المالية )4(

مجمع إهالك اإلستبعادات

صافى األصول في آخر السنة المالية )2-1(

اإلضافات خالل السنة المالية

التكلفة في آخر السنة المالية )1(

إهالك السنة المالية

مجمع اإلهالك في اخر السنة المالية )2(

صافي االصول في اول السنة المالية )4-3(

نظم اليةمبانى و انشاءاتاراضى
تجهيزات و وسائل نقلمتكاملة

تركيبات
اإلجـمـالـيأخرىاثاتأجهزة و معدات

113,333 

-

-

-

113,333 

-

113,333 

-

-

113,333 

364,645 

)574(

73,267 

220 

314,711 

35,182 

399,253 

11,054 

84,542 

291,378 

118,520 

)4,495(

76,394 

)4,488(

49,585 

35,601 

149,626 

28,136 

100,042 

42,126 

13,550 

-

7,934 

60

5,825 

1,790 

15,340 

1,521 

9,515 

5,616 

302,944 

)270(

142,819 

)260(

147,683 

34,549 

337,223 

46,982 

189,540 

160,125 

56,708 

)1,136(

32,831 

1,995 

27,559 

10,592 

66,163 

3,779 

38,605 

23,877 

38,450 

)332(

21,205 

)1,469(

20,939 

5,373 

43,491 

2,815 

22,551 

17,245 

34,593 

)120(

25,242 

)111(

13,272 

7,090 

41,564 

3,160 

28,292 

9,351 

1,042,743 

)6,927(

379,692 

)4,053(

692,907 

130,177 

1,165,993 

97,447 

473,086 

663,051 
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23 - استثمارات عقارية  

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

220,021 

220,021 

-

-

-

-

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

220,021 

220,021 

-

-

-

-

 القيمة الدفترية اخر السنة المالية )1(

-
220,021 

-
220,021 

مجمع االهالك في اخر السنة المالية )2(
صافي االستثمارات العقارية فى اخر السنة المالية  )2-1(

القيمة الدفترية في اول السنة المالية

االستبعادات

اإلضافات

مجمع االهاك اول السنة المالية

اهاك السنة

- - مجمع اهاك اإلستبعادات

24 - المخزون

قيمــة األرض المملوكــة لشــركة المصــرى لإلســتثمارات العقاريــة أحــدى الشــركات التابعــة للبنــك بشــارع النزهــة و التــي 
تــم تحويلهــا مــن اإلســتثمارات العقاريــة إلــى بنــد المخــزون بنــاءاً علــى مــا ورد فــي معاييــر المحاســبة المصريــة فــي 

معيــار رقــم )34( لإلســتثمار العقــارى الفقــرة رقــم 57 ب.

25 - أصول / إلتزامات  ضريبية مؤجلة    

تــم حســاب ضرائــب الدخــل المؤجلــة بالكامــل علــى الفــروق الضريبيــة المؤجلــة وفقــًا لطريقــة االلتزامــات باســتخدام 
ــائر  ــن الخس ــة ع ــة الناتج ــة المؤجل ــول الضريبي ــرف باألص ــة. الُيعت ــة الحالي ــنة المالي ــن الس ــي ع ــة الفعل ــدل الضريب مع
ــاح ضريبيــة مســتقبلية يمكــن مــن خالهــا االســتفادة بالخســائر  الضريبيــة المرحلــة إال إذا كان مــن المرجــح وجــود أرب
الضريبيــة المرحلــة، يتــم إجــراء مقاصــة بيــن األصــول وااللتزامــات الضريبيــة المؤجلــة إذا كان هنــاك مبــرر قانونــي لعمــل 
ــب  ــون ضرائ ــا تك ــا عندم ــات وأيض ــي االلتزام ــة عل ــة الحالي ــل الضريب ــول مقاب ــي األص ــة عل ــة الحالي ــن الضريب ــة بي مقاص

الدخــل المؤجلــة تابعــة لــذات الدائــرة الضريبيــة.

 وفيما يلي أرصدة األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة :

الف جنيه مصرى

30 يونيو 2019

إلتزام أصل

الف جنيه مصرى

30 يونيو 2020

إلتزام أصل

المخصصات األخرى )بخاف مخصص القروض وااللتزامات 
- 744العرضية ومطالبات الضرائب( 1,806 

فــروق تقييــم العمــات األجنبيــة لاســتثمارات الماليــة مــن 
خــال الدخــل الشــامل

االثــر الضريبــى للفــرق بيــن االهــاك المحاســبى واالهــاك 
الضريبــى

-

8,776 

)4,512(

-

-

-

إجمالى الضريبة التى ينشأ عنها أصل/ )إلتزام(
صافى الضريبة التى ينشأ عنها ) التزام( / اصل

9,520 
5,008 

)4,512(
-

1,806 
-

)4,587(
)2,781(

)2,210(

)2,377(

-

البنك

الف جنيه مصرى

30 يونيو 2019

الف جنيه مصرى

30 يونيو 2020

 أصول / إلتزامات  ضريبية مؤجلة 
الشركات

إجمالى الضريبة التى ينشأ عنها أصل/ )إلتزام(
262 

5,270 
)10,382(
)10,382(

95 
95 

)9,732(
) 12,513(

قــام البنــك بإعــداد دراســة ضريبيــة لتحديــد حجــم الضريبــة المؤجلــة وقــد اســفرت الدراســة عــن الغــاء األصــول 
الضريبيــة المؤجلــة والخاصــة باألصــول الثابتــة و تكويــن التــزام ضريبــي كمــا تــم إعــادة تبويــب ارقــام المقارنــة لتتفــق 
ــالية الصــادرة مــن البنــك المـــــــركزي المصــري و التــي تنــص علــى ضــرورة   مــع قواعــد اعــداد و تصويــر القوائــم المــــــ

ــة ــة المؤجل ــات الضريبي ــول و االلتزام ــن األص ــة بي ــراء مقاص اج

26 -  أرصدة مستحقة للبنوك 

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

2,250,668 

28 

2,334,197 

83,529 

28 

2,334,197 

2,334,197 

2,334,169 

2,334,197 

2,334,169 

2,334,197 

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

3,689,315 

28 

3,931,391 

242,076 

28 

3,931,391 

3,931,391 

3,931,363 

3,931,391 

3,931,363 

3,931,391 

حسابات جارية

األجمالى

بنوك خارجية

أرصدة بدون عائد 

األجمالى

األجمالى

ودائع

األجمالى

أرصدة ذات عائد 

أرصدة متداولة

بنوك محلية
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27 - ودائع العمالء

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

االجمالى

االجمالى

االجمالى

ودائع تحت الطلب

ودائع ألجل وبإخطار

حسابات التوفير وشهادات االدخار

ودائع أخرى

ودائع افراد

ودائع مؤسسات

ذات عائد ثابت

بدون عائد

ذات عائد متغير

المؤشرات المالية المؤشرات الماليةالتقرير السنوي  2019 - 2020 التقرير السنوي  2019 - 2020

40,072,588 

40,072,588 

40,072,588 

16,055,820 

17,396,327 

5,953,876 

666,565 

8,815,717 

31,256,871 

4,142,756 

34,305,858 

1,623,974 

43,947,042 

43,947,042 

43,947,042 

21,320,737 

14,560,494 

7,103,638 

962,173 

9,952,253 

33,994,789 

2,287,834 

33,867,440 

1,791,768 

28 - أدوات دين مصدرة :

قامــت الشــركة المصريــة لضمــان الصــادرات بأصــدار ســندات بمبلــغ 50 مليــون جنيــه مصــري و اكتتــب بنــك االســتثمار 
القومــى فــي هــذه الســندات بالكامــل عنــد التأســيس بعائــد ســنوي مقــداره 5% و تســتهلك هــذه الســندات عنــد نهايــة 

الشركة بعد الوفاء بإلتزاماتها.       

29 - قروض أخرى

قرض برنامج تمويل التجارة العربية

 قرض برنامج التنمية الزراعية 

قرض بنك االستثمار األوروبي    

سعر
الفائدة 

%2.61

%4.30

%2.70

28 ديسمبر 2020

26 ابريل 2022

15 سبتمبر 2023

تاريخ 
االستحقاق

417,643 

220,083 

391,722 

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

381,139 

299,478 

GREEN FOR GROWTH FUND قرض
قرض صندوق سند 

قرض مبادرة البنك المركزى المصرى للمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة %7

%5.45

%4,28

%3.00

15 مارس 2026

5 يناير 2025

1 يوليه 2025

167,057 

167,057 

262,353 

161,384 

308,097 

265,216 

االجمالى

االجمالى

أرصدة متداولة

أرصدة غير متداولة

11.00%قرض جهاز تنمية المشروعات 1 أكتوبر 2026

1,627,371 

1,627,371 

419,099 

1,208,272 

0 

1,712,838 

1,712,838 

381,139 

1,331,699 

3,000 

287,524 
1.75%اتفاقية االلتزام البيئي تحت إدارة البنك االهلى المصرى   7,000 201,456 نوفمبر 2024

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

30 - التزامات أخرى

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

عوائد مستحقة

مصروفات مستحقة

دائنو توزيعات

االجمالى

إيرادات محصلة مقدمًا

ضرائب وتأمينات مستحقة

خصوم تحت التسوية

347,491 250,824 

510,060 65,506 

- 200 

1,189,564 1,242,521 

8,798 11,484 

66,975 61,965 

256,240 852,542 
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31 - مخصصات أخرى :

- بند مخصص التزامات عرضية يشمل اإللتزامات العرضية الغير مباشرة.

-  يتــم مراجعــة المخصصــات األخــرى فــي تاريــخ المركــز المالــى ويتــم تعديلهــا عنــد الضــرورة إلظهــار أفضــل تقديــر 
حــال لهــا.

IFRS9 تم تعديل ارقام األرصدة االفتتاحية بمبلغ 105,179 الف جنيه مصري قيمة اثر تطبيق معيار 

مخصص مطالبات محتملة ) ضرائب (

مخصص التزامات عرضية -مرحلة أولى

مخصص التزامات عرضية -مرحلة ثالثة

مخصص ارتباطات -مرحلة ثانية

مخصص قضايا

مخصص التزامات عرضية -مرحلة ثانية

مخصص ارتباطات -مرحلة أولى

المخصصات الفنية لتأمين الممتلكات والمسئوليات

االجمالى

مخصص مطالبات محتملة ) ضرائب (

مخصص التزامات عرضية جيدة

المخصصات الفنية لتأمين الممتلكات والمسئوليات

مخصص قضايا

مخصص التزامات عرضية رديئة

االجمالى

90,858 

14,389 

3,096 

22,787 

3,304 

70 

100,108 

31,743 

266,354 

76,881 

22,509 

32,330 

3,226 

1,129 

136,075 

54,308 

29,112 

249 

499 

4,731 

223 

23,315 

10,164 

122,602 

56,453 

-

3,047 

78 

-

59,578 

104,479 

19,086 

2,581 

1,162 

7,873 

0

83,023 

35,749 

253,953 

90,858 

31,857 

31,742 

3,304 

3,416 

161,178 

)40,687(

-

-

-

-

-

-

-

)40,687(

)42,476(

-

)3,511(

-

-

)45,987(

-

)24,605(

)751(

)22,123(

-

)293(

)40,400(

)6,155(

)94,329(

-

-

-

-

-

-

-

162 

)13(

-

)162(

-

-

-

)13(

-

10,619 

-

-

2,287 

12,906 

-

28 

-

-

-

-

-

)3(

25 

-

)1,271(

)123(

-

-

)1,394(

الف جنيه مصرى

المكون خالل 
السنة المالية

الف جنيه مصرى

الرصيد في أول 
السنة المالية 30 يونيو 2020

الف جنيه مصرى

الرصيد في آخر 
السنة المالية

الف جنيه مصرى

المستخدم من 
المخصص

الف جنيه مصرى

رد عبء مخصص 
انتفى الغرض منه

الف جنيه مصرى

اعادة التبويب بين 
المخصصات

الف جنيه مصرى

فروق إعادة تقييم 
األرصدة بالعملة 

األجنبية

الف جنيه مصرى

المكون خالل 
السنة المالية

الف جنيه مصرى

الرصيد في أول 
السنة المالية 30 يونيو 2019

الف جنيه مصرى

الرصيد في آخر 
السنة المالية

الف جنيه مصرى

المستخدم من 
المخصص

الف جنيه مصرى

رد عبء مخصص 
انتفى الغرض منه

الف جنيه مصرى

اعادة التبويب بين 
المخصصات

الف جنيه مصرى

فروق إعادة تقييم 
األرصدة بالعملة 

األجنبية
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32 - إلتزامات مزايا التقاعد :

33 - رأس المال واالحتياطيات :

)أ( رأس المال :

ــه  ــوع 2,728,000,000 جني ــدر والمدف ــال المص ــغ رأس الم ــا بل ــري، كم ــه مص ــه 5,000,000,000 جني ــص ب ــال المرخ ــغ رأس الم بل
ــة. ــات مصري ــهم 10 جنيه ــكل س ــمية ل ــة االس ــادي ، القيم ــهم ع ــى 272,800,000 س ــوزع عل ــو 2020 م ــي 30 يوني ــري ف مص

تتمثل الحركة على االلتزمات خالل السنة فيما يلى:

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

21,800 

21,799 

11,800 
-

-

-

11,799 
-

10,000 

10,000 
-

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

33,991 

33,991 

21,800 

11,896 

16.75%

)3,356(

21,800 

11,896 

3,651 

3,651 

)3,356(
تقدير االلتزمات في نهاية الفترة

تقدير االلتزمات في نهاية السنة

تقدير االلتزمات في بداية العام

خسائر اكتوارية

االفتراضات االكتوارية الرئيسية )األساسية(

معدل العائد المستخدم فى الخصم المزايا العالجية 

المزايا المدفوعة

تسوية الميزانية العمومية

التزامات الميزانية العمومية

خسائر اكتوارية

حساب مزايا التقاعد المعترف به في حساب األرباح و الخسائر

تكلفة العائد

مزايا مدفوعة

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

21,800 

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

1,068 

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

33,991 

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

15,547 

المزايا العاجية بعد التقاعد

إلتزامات مدرجة بالميزانية عن :

المزايا العاجية بعد التقاعد

المبالغ المعترف بها في قائمة 
الدخل :

)ب( اإلحتياطيات :

تتمثل االحتياطيات في 30 يونيو 2020 فيما يلي :

1- احتياطي المخاطر البنكية العام :

يمثــل المتبقــى مــن اثــر تطبيــق معيــار IFRS9 حيــث تــم دمــج أرصــدة احتياطــى المخاطــر البنكيــة العــام و احتياطــى 
IFRS9  واإلحتياطــي الخــاص باالئتمــان و تــم اســتخدام الجــزء األكبــر مــن هــذا االحتياطــي لمجابهــة خســائر االئتمــان 

المتوقعــة عنــد التطبيــق األولــى للمعيــار الدولــى  ) 1 يوليــو 2019 (.

2- أحتياطى المخاطر البنكية – أصول آلت ملكيتها :

إذا لــم يتــم التصــرف فــي األصــول التــي آلــت ملكيتهــا للبنــك وفــاء لديــون خــال المــدة المحــددة وفًقــا ألحــكام المادة 
60 مــن القانــون 88 لســنة 2003 يتــم تدعيــم احتياطــى المخاطــر البنكيــة العــام بمــا يعــادل 10 % مــن قيمــة هــذه األصــول 

ســنوًيا خــال فتــرة احتفــاظ البنــك بهــا.

3- االحتياطي القانونى :

ــوز  ــي ويج ــي القانون ــن االحتياط ــنويًا لتكوي ــاح س ــن األرب ــوازى 10% م ــغ ي ــع مبل ــك يقتط ــى بالبن ــام األساس ــا للنظ وفق
للجمعيــة العامــة وقــف هــذا االقتطــاع متــى بلــغ مجمــوع االحتياطــي قــدراً يــوازى 50% مــن رأس مــال البنــك المصــدر 

ــاع. ــى االقتط ــودة ال ــن الع ــد يتعي ــذا الح ــن ه ــي ع ــص االحتياط ــى نق ومت

4- احتياطي القيمة العادلة - إستثمارات من خالل الدخل الشامل االخر :

يمثل فروق إعادة التقييم الناتجة عن تغير القيمة العادلة لاستثمارات المالية من خال الدخل الشامل االخر.

5- احتياطي رأسمالى:

تمثل أرباح بيع أصول ثابتة

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

االجمالى

احتياطي المخاطر البنكية العام )1(

احتياطي المخاطر البنكية- أصول ألت ملكيتها للبنك )2(

احتياطي خاص

احتياطي رأسمالي )5(

IFRS9 احتياطي

احتياطي قانوني )3(

احتياطي عام

احتياطي القيمة العادلة – استثمارات من خال الدخل الشامل االخر )4(

الضريبــة المؤجلــة - فــروق القيمــة العادلــة لاســتثمارات الماليــة مــن خــال الدخــل 
الشــامل االخــر بالعملــة األجنبيــة

621,684 

-

20,661 

38,904 

28,954 

271,230 

221,183 

22,881 

22,382 

)4,512(

819,001

909 

16,394 

25,766 

195,312 
-

319,438 

24,998 

238,394 

)2,210(
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34 - توزيعات األرباح :

ــاح المرحلــة بهــا اال عندمــا  يتــم إعتمادهــا مــن قبــل  ــزام  مالــى و تخفــض األرب ــاح كإلت ــراف بتوزيعــات األرب ال يتــم االعت
الجمعيــة العامــة للمســاهمين ،و ســوف يتــم فــي نهايــة الســنة الماليــة اقتــراح توزيعــات األربــاح علــى المســاهمين و 
كذلــك حصــة العامليــن فــي األربــاح  ومكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة و عرضهــا علــى الجمعيــة العامــة للمســاهمين 
ــاهمين و  ــى المس ــاح عل ــات األرب ــات توزيع ــم اثب ــوف يت ــذ س ــة وعندئ ــة الختامي ــم المالي ــاد القوائ ــتنعقد العتم ــي س الت
كذلــك حصــة العامليــن و مكافــأة أعضــاء مجلــس األدارة توزيعــًا مــن األربــاح المحتجــزة  ضمــن حقــوق الملكيــة عــن 

الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 30 يونيــو 2020.

35 - النقدية وما في حكمها :

ألغــراض عــرض قائمــة التدفقــات النقديــة، تتضمــن النقديــة ومــا فــي حكمهــا األرصــدة التاليــة التــي ال تتجــاوز تواريــخ 
استحقاقها ثاثة أشهر من تاريخ االقتناء.      

36 - التزامات عرضية وارتباطات :

)أ( مطالبات قضائية :

يوجــد عــدد مــن القضايــا القائمــة ضــد البنــك فــى 30 يونيــو 2020 وتــم تكويــن مخصــص لبعــض منهــا ولــم يتــم تكويــن 
مخصص لبعض القضايا حيث انه من غير المتوقع تحقق خسائر عنها.     

)ب( ارتباطات رأسمالية :

ــغ  ــى مبل ــز المال ــخ المرك ــى تاري ــدادها حت ــب س ــم يطل ــة ول ــتثمارات المالي ــة باالس ــات المتعلق ــة االرتباط ــت قيم  بلغ
754٬518 ألف جنيه مصري وذلك طبقا لما يلي     

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

277,552 

47,473 

6,516,417 

6,191,392

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

219,216 

506,675 

5,387,415 

4,661,523 

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي المصري 

أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى

أرصدة لدى البنوك

-إرتباطات عن عقود التأجير التشغيلى

390,436 

-

518,672 

-إرتباطات رأسمالية أصول ثابتة -594,082 

-استثمارات مالية في شركات تابعة --

32,200 

754,518 

استثمارات مالية من خال الدخل الشامل األخر

المبلغ المسدد

390,436 518,672 

قيمة المساهمة

128,236 

المتبقي ولم يطلب بعد

المؤشرات المالية المؤشرات الماليةالتقرير السنوي  2019 - 2020 التقرير السنوي  2019 - 2020

)ج( ارتباطات عن قروض وضمانات وتسهيالت :

30 يونيو 2019
الف جنيه مصرى

3,621,363 

6,852,096 

2,194,700 

1,240,153 

129,007 

628,243 

)570,740(

3,230,733 

30 يونيو 2020
الف جنيه مصرى

5,239,210 

9,136,199 

3,741,878 

1,360,219 

293,604 

586,739 

)743,230(

3,896,989 
الصافى

إجمالي

خطابات ضمان

االعتمادات المستندية ) استيراد ( 

االعتمادات المستندية ) تصدير معززة ( 

اوراق مقبوله الدفع

يخصم  : غطاءات نقدية

ارتباطات غير قابلة لالغاء عن تسهيات ائتمانية
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37 - الموقف الضريبي :

بالنسبة للموقف الضريبي للبنك :

ــس  ــدة خم ــي لم ــاء ضريب ــع بإعف ــه يتمت ــذا فإن ــه ل ــنة 1983 وتعديات ــم 95 لس ــون رق ــكام القان ــك ألح ــع البن - يخض
ســنوات تبــدأ مــن الفتــرة التاليــة لتاريــخ بــدء النشــاط ، وقــد بــدأ البنــك نشــاطه فــي 3 فبرايــر 1985 وبذلــك يخضــع البنــك 

ــة 1991/1990. ــرة المالي ــن الفت ــداء م ــوال ابت ــركات األم ــة ش لضريب

ــة  ــى موافق ــل عل ــام 1989 / 1990 وحص ــال ع ــاطه خ ــة نش ــان مزاول ــن رمض ــر م ــك بالعاش ــرع البن ــدأ ف ــد ب ــذا وق - ه
مأموريــة ضرائــب الشــركات المســاهمة بإعفائــه لمــدة عشــر ســنوات تبــدأ مــن أول ينايــر 1990. 

- وقــد بــدأ فــرع البنــك بالســادس مــن أكتوبــر مزاولة نشــاطه خــال عــام 1997، وحصــل على موافقــة ضرائب الشــركات 
المســاهمة أول القاهــرة بإعفائــه لمــدة عشــر ســنوات تبــدأ مــن أول يوليــو 1997 وتنتهي فــي 30 يونيه2007.

ــات  ــكل المنازع ــة ب ــوية النهائي ــى التس ــن ( عل ــار الممولي ــز كب ــب ) مرك ــة الضرائ ــع مصلح ــع م ــك بالتوقي ــام البن - ق
الضريبيــة عــن ضريبــة شــركات األمــوال والقيــم المنقولــة حتــى 2005/6/30، وقــام البنــك بالســداد وتــم الحصــول علــى 

ــة.  ــة النهائي المخالص

ــض  ــة بع ــم إحال ــيء وت ــوال ال ش ــركات أم ــة ش ــن ضريب ــص ع ــفر الفح ــنوات 2006/2005، 2007/2006 وأس ــص الس ــم فح وت
ــن  ــنوات م ــص الس ــم فح ــا ت ــتحقات، كم ــة المس ــداد كاف ــمها وس ــم حس ــة وت ــة الداخلي ــى اللجن ــرى إل ــة األخ األوعي
2008/2007 الــي 2010/وتــم طلــب تحويــل الملــف الــي اللجنــة الداخليــة وتــم حســم بعــض البنــود وتحويــل بعــض البنــود 
األخــرى إلــى اللجنــة الداخليــة المتخصصــة ، و تــم تحويــل بعــض النقــاط الخافيــة الــى لجنــة الطعــن و التــي قامــت 
بدروهــا بتأييــد المأموريــة و مــن ثــم تــم الطعــن علــى قــرار لجنــة الطعــن و الملــف حاليــا منظــور امــام القضــاء هــذا 
ويقــوم البنــك بتقديــم االقــرارات الضريبيــة الســنوية بصــورة منتظمــة وســداد أي ضرائــب مســتحقة مــن واقــع هــذه 

ــرارات . االق

- تم فحص السنوات من 2012/2011 وحتى 2016/2015 وجارى عمل اللجان الداخلية.

ــاوة  ــى ع ــوال عل ــركات األم ــة ش ــوع ضريب ــدم خض ــك بع ــة البن ــة بأحقي ــات الضريبي ــض المنازع ــة ف ــرار لجن ــدر ق - ص
اإلصــدار ألســهم رأس المــال للبنــك عــن عــام 1997 . 

- فيمــا يتعلــق بضريبــة الدمغــة فقــد تــم فحــص معظــم فــروع البنــك حتــى 2015/9/30 وجــارى فحــص باقــي الفــروع، 
وتــم ســداد االلتزامــات الضريبيــة بنــاءاً علــى المطالبــات الــواردة ، ويلتــزم البنــك بســداد الضريبــة وفقــا للمواعيــد 

ــة.  القانوني

- أمــا بالنســبة لضريبــة كســب العمــل فقــد تمــت المحاســبة والربــط  حتــى عــام 2000 وتــم ســداد الضريبــة بالكامــل، 
ــذه  ــاص به ــن الخ ــة الطع ــرار لجن ــدر ق ــد ص ــى 2004/12/31 ، وق ــن 2001/1/1 حت ــرة م ــن الفت ــص ع ــة بالفح ــت المأموري وقام

ــح البنــك.  الفتــرة وأســفر عــن حســم نقــاط الخــاف الرئيســية لصال

ــراءات  ــاذ اإلج ــارى اتخ ــا وج ــاء به ــا ج ــى م ــراض عل ــك باالعت ــام البن ــام 2005 وق ــل لع ــب العم ــة كس ــص ضريب ــم فح وت
للتحويــل للجنــة الداخليــة ، تاريــخ 27 ينايــر 2020 تــم اخطــار البنــك بنمــوذج فحــص تقديــري للســنوات 2014 / 2017 و الــذى 
تــم الطعــن عليــه فــي الموعــد القانونــي  وتــم تقديــم التســويات الضريبيــة مــن اجــل اســتصدار قــرار بإعــادة  الفحــص . 

ــم  ــص ول ــة للفح ــتندات المطلوب ــة المس ــة كاف ــليم المأموري ــم تس ــص وت ــارى الفح ــنوات 2016/2006 ج ــبة للس بالنس
يخطــر البنــك بأيــة فــروق فحــص حتــى تاريخــه ، ويقــوم البنــك بخصــم وتوريــد الضريبــة شــهريا فــي المواعيــد القانونيــة 

طبقــا الحــكام القانــون رقــم 91 لســنة 2005

الموقف الضريبي لشركة ضمان الصادرات :

• تم الفحص وسداد ضرائب كسب العمل عن سنوات 2010 - 2011 طبقًا للمطالبة الواردة من المأمورية.

•  تم الفحص والسداد عن ضرائب الدمغة حتى عام  2006.  

• تم الفحص والسداد عن ضرائب أرباح تجارية حتى عام 2011.

ــة  ــض القيم ــركة بتخفي ــن الش ــدم م ــن المق ــي الطع ــرار ف ــدر ق ــى 2019/12/31 ، و ص ــة حت ــب العقاري ــط الضرائ ــم رب • ت
االيجاريــة و نتــج عنــه رصيــد مديــن لصالــح الشــركة لــدى مصلحــة الضرائــب يقــدر ب 23٫173 جنيــه مصــري و ســوف يتــم 

إســتهاك هــذا الرصيــد و تســويته مــع مصلحــة الضرائــب.

• قامــت الشــركة بتقديــم اإلقــرار الضريبــى عــن ميزانيــة 2018/2017 و ســوف يتــم تقديــم اإلقــرار الضريبــى عــن العــام 
ــر 2019.  ــي أكتوب ــى 2019/2018 ف المال

• بخصــوص الســنوات مــن 1995/1994 حتــى 1999/1998 فقــد صــدر حكم فى اإلســتئناف لصالح الشــركة بتاريــخ 2009/3/15 
وصــدر ربــط مــن مصلحــة الضرائــب بنــاءاً على حكــم اإلســتئناف وتــم ســداد الضرائب المســتحقة على الشــركة.

- الموقف الضريبي لشركة ايجبت كابيتال القابضة :

ــا  ــم اقراره ــة بتقدي ــركة ملتزم ــة  والش ــه التنفيذي ــنة 2005 والئحت ــم 91 لس ــون رق ــكام القان ــة ألح ــركة خاضع •  الش
الضريبــي فــي المواعيــد المحــددة قانونــًا ، وتــم فحــص الســنوات مــن 2011 وحتــى 2014 وجــارى عمــل اللجــان الداخليــة، 
و لــم تتلقــى الشــركة أي إخطــارات مــن مصلحــة الضرائــب المصريــة لفحــص الســنوات  وتــم اســتام مذكــرة تســوية 
ضريبيــة مــن مصلحــة الضرائــب  بقيمــة 1٫850٫058 جنيــه مصــري و قــد قــام المستشــار الضريبــى للشــركة بإتخــاذ كافــة 

إجــراءات للطعــن المباشــر وفــي انتظــار تحديــد لجنــة. 

• تــم فحــص ضرائــب كســب العمــل عــن الســنوات مــن 2010  حتــى 2014 وســداد الفــروق و قــد تــم تقديــم مســتندات 
الفحــص مــن 2015 حتــى 2017 .

ــك  ــال تل ــركة خ ــى الش ــتحق عل ــداد المس ــم س ــى 2015 وت ــن 2010 حت ــة م ــب الدمغ ــن ضرائ ــداد ع ــص والس ــم الفح • ت
ــى 2017. ــن 2015 حت ــص م ــتندات الفح ــم مس ــم تقدي ــد ت ــرة و ق الفت

• تــم تقديــم نمــاذج ضريبــة الخصــم والتحصيــل تحــت حســاب الضريبــة فــي موعدهــا وســداد الضريبــة المســتحقة 
علمــــــــــــــا بــأن أخــر ســداد بتاريــخ 2020/06 ولــم يتــم اخطارنــا مــن قبــل المأموريــة بــأي اخطــارات.

- الموقف الضريبي لشركة تنمية السياحة :

•  تــم فحــص حســابات الشــركة مــن بدايــة النشــاط حتــي عــام 2003 ،امــا فيمــا يتعلــق بعــام 2004 تــم الفحــص و تــم 
تحويــل الملــف الــى لجــان الطعــن و لــم يتــم الربــط النهائــي لهــذة الســنة حتــى تاريخــه.

•  لــم يتــم إدراج الشــركة ضمــن عينــة الفحــص عــن الســنوات 2009/2005 و تــم اعتمــاد اإلقــرارات الضريبيــة و طبقــا 
ــة. ــا للضريب ــر ربط ــة تعتب ــة المقدم ــرارات الضريبي ــان اإلق ــنة 2005 ف ــم 91 لس ــون رق ــكام القان ألح

•  الســنوات 2012/2010 تــم الطعــن عليــه فــي الموعــد القانونــي و أحيــل الملــف إلــى اللجنــة الداخليــة ، و تــم الطعــن علــى 
نتيجــة إعــادة الفحــص وأحيــل الملــف للجــان الداخليــة و لــم يتــم تحديــد جلســة حتــى تاريخه.

•  تــم المحاســبة طبفــا لدفاتــر و مســتندات الشــركة عــن تلــك الســنوات 2014/2013 و اخطــرت الشــركة بنمــوذج 19 ضرائب 
حيــث بلغــت الضريبــة عــن 2013  مبلــغ 1٫648٫681 جنيــه مصــري و عــن عــام 2014 مبلــغ 1٫317٫321 جنيــه مصــري و تــم الطعــن 

عليــه فــي الموعــد المحدد.
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ــا  ــة و فق ــد القانوني ــي المواعي ــام و ف ــنوات 2019/2015 بانتظ ــن الس ــنوية ع ــة الس ــرارات الضريبي ــركة اإلق ــت الش •  قدم
ــة. ــه التنفيذي ــة 2005 و الئحت ــون 91 لس ــكام القان الح

•  تم فحص ضرائب كسب العمل من بداية النشاط حتى 2012/12/31 وسداد الفروق .

•  تم فحص ضرائب الدمغة من بداية النشاط حتى 2013/12/31 وسداد الفروق.

- الموقف الضريبي لشركة المصري لإلستثمارات العقارية :

•  تقــوم الشــركة بتقديــم اإلقــرارات الضريبيــة فــي المواعيــد المحــددة قانونــأ وفقــا الحــكام القانــون رقــم 91 لســنة 
2005 ولــم يتــم الفحــص منــذ بدايــة النشــاط حتــى األن.

•  لم يتم فحص ضريبة كسب العمل منذ بداية النشاط حتى األن.

•  لم يتم فحص ضريبة الدمغة منذ بداية النشاط حتى األن.

- الموقف الضريبي لشركة ايه بيتا لإلستثمارات العقارية:

•  تقــوم الشــركة بتقديــم اإلقــرارات الضريبيــة فــي المواعيــد المحــددة قانونــأ وفقــا الحــكام القانــون رقــم 91 لســنة 
2005 ولــم يتــم الفحــص منــذ بدايــة النشــاط حتــى األن.

•  لم يتم فحص ضريبة كسب العمل منذ بداية النشاط حتى األن.

•  لم يتم فحص ضريبة الدمغة منذ بداية النشاط حتى األن.

-الموقف الضريبي لشركة ايجيبت كابيتال لإلستثمارات العقارية:

•  تقــوم الشــركة بتقديــم اإلقــرارات الضريبيــة فــي المواعيــد المحــددة قانونــأ وكان أخرها عن الســنة الماليــة المنتهية 
فــي 30 يونيــو 2019، ولــم يتــم الفحــص منــذ بداية النشــاط حتــى األن.

•  لم يتم فحص ضريبة كسب العمل منذ بداية النشاط حتى األن.

•  لم يتم فحص ضريبة الدمغة منذ بداية النشاط حتى األن.

- الموقف الضريبي لشركة بيتا المالية القابضة :

•  الشــركة خاضعــة الحــكام قانــون الضرائــب رقــم 91 لســنة 2005 وتقــوم الشــركة بتقديــم اإلقــرارات الضريبيــة فــي 
المواعيــد المحــددة قانونــأ ، ولــم يتــم الفحــص منــذ بدايــة النشــاط حتــى األن.

•  لم يتم فحص ضريبة كسب العمل منذ بداية النشاط حتى األن.

•  لم يتم فحص ضريبة الدمغة منذ بداية النشاط حتى األن.

- الموقف الضريبي للشركة العالمية القابضة للتنمية واإلستثمارات المالية:

•  الشــركة خاضعــة الحــكام قانــون الضرائــب رقــم 91 لســنة 2005 وتقــوم الشــركة بتقديــم اإلقــرارات الضريبيــة فــي 
المواعيــد المحــددة قانونــأ ، ولــم يتــم الفحــص منــذ بدايــة النشــاط حتــى األن.

•  لم يتم فحص ضريبة كسب العمل منذ بداية النشاط حتى األن.

•  لم يتم فحص ضريبة الدمغة منذ بداية النشاط حتى األن.

- الموقف الضريبي لشركة اإلستثمارات السياحية بسهل حشيش:

•  يتم تقديم اإلقرار الضريبى في المواعيد القانونية وذلك وفقا الحكام قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005.

•  تتمتع الشركة بإعفاء ضريبى عن نشاط الفندق حتى عام 31 ديسمبر 2011 وتبدأ محاسبتها ضريبيأ من عام 2012.

•  الفترة من بداية النشاط حتى 31 ديسمبر 2008 تم الفحص والسداد بالكامل.

• تم فحص دفاتر الشركة عن عام 2009 وأخطرت الشركة بالفروق الضريبية وتم الطعن في المواعيد القانونية.

• يتم فحص ضريبة كسب العمل من بداية النشاط حتى 31 ديسمبر 2009 وتم الربط وسداد الفروق بالكامل .

• تم فحص ضريبة الدمغة من بداية النشاط حتى 31 ديسمبر 2010 وتم الربط وسداد الفروق بالكامل.

38 - صناديق االستثمار:

)أ( صندوق استثمار البنك المصري لتنمية الصادرات - األول - الخبير :

الصنــدوق أحــد األنشــطة المصرفيــة المرخــص بهــا للبنــك بموجــب قانون ســوق رأس المال رقــم 95 لســنة 1992 والئحته 
التنفيذيــة ، وتقــوم بــإدارة الصنــدوق شــركة اتــش ســي  لــألوراق الماليــة واالســتثمار ، وقــد بلــغ عــدد وثائــق اســتثمار  هــذا 
الصنــدوق عنــد التأســيس مليــون وثيقــة قيمتهــا مائــة مليــون جنيــه مصــري ُخصــص للبنــك 50000 وثيقــة منهــا ) قيمتهــا 
عنــد اإلصــدار 100 جنيــه مصــري لــكل وثيقــة  وقيمتــه االســمية وفقــا لنشــرة االكتتــاب 33.33 جنيــه مصــري ( لمباشــرة 
نشــاط الصنــدوق ، وبلــغ إجمالــي عــدد الوثائــق القائمــة بالصنــدوق فــي نهايــة يونيــو 2020 عــدد 107،359 وثيقــة كمــا بلــغ 
عــدد الوثائــق المملوكــة للبنــك 79191 وثيقــة تمثــل نســبة 74% مــن إجمالــي عــدد وثائــق الصنــدوق وقــد بلغــت القيمــة 
االســتردادية للوثيقــة مبلــغ  112.08 جنيــه مصــري وطبقــًا لعقــد إدارة الصنــدوق وكذلــك نشــرة االكتتــاب يحصــل البنــك 
المصــري لتنميــة الصــادرات علــى أتعــاب وعمــوالت مقابــل إشــرافه علــى الصنــدوق وكذلــك الخدمــات اإلداريــة األخــرى 
التــي يؤديهــا لــه ، وقــد بلــغ إجمالــي عمــوالت البنــك مبلــغ  68.9 ألــف جنيــه مصــري عمولــة اإلدارة حتــى نهايــة يونيــو 

2020،أدرجــت ضمــن بنــد إيــرادات األتعــاب والعمــوالت / أتعــاب أخــرى بقائمــة الدخــل.

)ب( صندوق استثمار البنك المصري لتنمية الصادرات - الثانى - النقدي :

الصنــدوق أحــد األنشــطة المصرفيــة المرخــص بهــا للبنــك بموجــب قانــون ســوق رأس المــال رقــم 95 لســنة 1992 
والئحتــه التنفيذيــة وتقــوم بــإدارة الصنــدوق شــركة ازيمــوت إلدارة الصناديــق ومحافــظ األوراق الماليــة ، وقــد بلــغ عــدد 
وثائــق اســتثمار  هــذا الصنــدوق عنــد التأســيس 2867466 وثيقــة قيمتهــا 286٫746٫600 جنيــه مصــري ُخصــص للبنــك 143400 
وثيقــة منهــا ) قيمتهــا االســمية عنــد اإلصــدار 100 جنيــه مصــري لــكل وثيقــة ( لمباشــرة نشــاط الصنــدوق ذات عائــد يومي 
تراكمــي ، وبلــغ إجمالــي عــدد الوثائــق القائمــة بالصنــدوق فــي نهايــة يوينــو 2020 عــدد 1،713،533 وثيقــة وكمــا بلــغ عــدد 
الوثائــق المملوكــة للبنــك عــدد 34،415 وثيقــة وهــى تمثــل نســبة 2% مــن إجمالــي عــدد وثائــق الصنــدوق وقــد بلغــت 
ــوالت    ــة العم ــي قيم ــغ إجمال ــري وبل ــه مص ــغ 377.7745 جني ــو 2020 مبل ــة يوني ــي نهاي ــة ف ــتردادية للوثيق ــة االس القيم
2277 ألــف جنيــه مصــري حتــى نهايــة يونيــو 2020 ُأدرجــت ضمــن بنــد إيــرادات األتعــاب والعمــوالت / أتعــاب أخــرى بقائمــة 

الدخــل.
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)ج( صندوق استثمار البنك المصري لتنمية الصادرات الثالث ذو العائد الدوري التراكمي - كنوز :

الصنــدوق أحــد األنشــطة المصرفيــة المرخــص بهــا للبنــك بموجــب قانــون ســوق رأس المــال رقــم 95 لســنة 1992 
ــإدارة الصنــدوق شــركة برايــم انفســتمنتس لاســتثمارات الماليــة، وقــد بلــغ عــدد وثائــق  والئحتــه التنفيذيــة وتقــوم ب
اســتثمار هــذا الصنــدوق عنــد التأســيس 612501 وثيقــة قيمتهــا 61250100 جنيــه مصــري ُخصــص للبنــك 50000 وثيقــة منهــا 
)قيمتهــا االســمية عنــد اإلصــدار 100 جنيــه مصــري لــكل وثيقــة( لمباشــرة نشــاط الصنــدوق، وبلــغ إجمالــي عــدد الوثائــق 
ــل  ــي تمث ــة. وه ــك 50000 وثيق ــة للبن ــق المملوك ــدد الوثائ ــغ ع ــة وتبل ــدد 52٫823 وثيق ــو 2020 ع ــة يوني ــي نهاي ــة ف القائم
نســبة 94.7% مــن إجمالــي عــدد وثائــق الصنــدوق وقــد بلغــت القيمــة االســتردادية للوثيقــة فــي نهايــة يونيــو 2020 مبلــغ 
149.2812 جنيــه مصــري وبلــغ إجمالــي قيمــة العمــوالت 44.2 ألــف جنيــه مصــري حتــى نهايــة يونيــو 2020، ُأدرجــت ضمــن 

بنــد إيــرادات األتعــاب والعمــوالت / أتعــاب أخــرى بقائمــة الدخــل.

39 - أرقام المقارنة :

• تم إعادة تبويب بعض ارقام المقارنة لتتفق مع العرض المالى للعام الحالي
      

40 - أحداث هامة :

انتشــرت جائحــة فيــروس كورونــا "وبــاء كوفيــد-19 المســتجد" عبــر مناطــق جغرافيــة مختلفــة علــى مســتوى العالــم، 
ــة  ــي البيئ ــد ف ــدم التأك ــن ع ــة م ــي حال ــك ال ــا ادى ذل ــة، مم ــة واالقتصادي ــطة التجاري ــل األنش ــي تعطي ــبب ف ــا تس مم

ــة المحليــة والعالميــة.  االقتصادي

وقــد أعلنــت الســلطات الماليــة والنقديــة المحليــة والعالميــة علــى حــد الســواء عــن تدابيــر دعــم مختلفــة فــي جميــع 
أنحــاء العالــم لمواجهــة اآلثــار الســلبية المحتملــة.

وبنــاءاً عليــه ، فقــد قــام البنــك بتفعيــل خطة اســتمرارية األعمــال واإلجــراءات األخــرى الخاصة بــإدارة المخاطــر المتعلقة 
بالتعطــل المحتمــل لألعمــال نتيجــة لتلــك الجائحــة وتأثيرهــا حيــث تم اتخــاذ اإلجــراءات التالية:

- تم العمل باإلدارات المركزية بالحد األدنى من الموظفين والقدر األكبر يتعين ان يعمل من خال المنزل.

- تــم اختيــار موقعيــن كبدائــل لتشــغيل إدارات العمليــات المركزيــة عنــد الطــوارئ بعيــداً عــن الموقــع الرئيســي حتــى 
ال تتأثــر اعمــال البنــك بــأي توقــف.

- تــم تحييــد جــزء مــن العمالــة مراعيــن الحــاالت المرضيــة والحــاالت األخــرى المشــار اليهــا بتعليمــات البنــك المركــزي 
المصــري.

ــي  ــق الحال ــط بالفري ــة ال تختل ــل احتياطي ــرق عم ــود ف ــى وج ــة ال ــات باإلضاف ــة المعلوم ــل تقني ــرق عم ــن ف ــم تأمي - ت
.Data Centers لتشــغيل ال 

ــم  ــاق يت ــر لإلغ ــرع أو أكث ــأ ف ــث إذا لج ــبوع بحي ــا كل أس ــم تناوبه ــة يت ــن العمال ــى 50% م ــد أقص ــل بح ــروع تعم - الف
ــه. ــد تعقيم ــرع بع ــذات الف ــزول ل ــة أو الن ــروع محيط ــم ف ــازل لتدعي ــاء بالمن ــن الزم ــزء م ــتخدام ج اس

- تــم الســماح بدخــول الحــد األدنــى الممكــن مــن العمــاء للفــرع فــي كافــة األوقــات وانتظارهــم متباعديــن خــارج 
الفــرع وااللتــزام بموعــد غلــق الفــروع.

- تكثيف التسجيل الذاتي لخدمات اإلنترنت والمحافظ اإللكترونية.

- تــم اتبــاع إجــراءات االمــن مــن تطهيــر دوري، زيــادة التهويــة، ارتــداء أقنعــة الوجــه، توفيــر مطهــرات اليــد لاســتخدام 
ــال  ــز االتص ــات ومراك ــة المعلوم ــة تقني ــة خاص ــى إدارات مركزي ــن عل ــن المترددي ــرارة للموظفي ــاس الح ــرر وقي المتك

)كــول ســنتر(.

 ويراقــب البنــك الوضــع عــن كثــب حيــث قامــت إدارة البنــك بدراســة االثــار الماليــة واالقتصاديــة الناتجــة عــن تفشــى وبــاء 
كورونــا المســتجد بــدءا مــن تحليــل االثــار المتوقعــة علــى مســتوى االقتصــاد الكلــى وتحديــد القطاعــات المتأثــرة ســلبا 
وتلــك حياديــة التأثــر بــه وتأثيــر ذلــك علــى المركــز المالــي للبنــك و نتائــج االعمــال و تحديــد اســتراتيجية التعامــل خــال 
الفتــرة القادمــة واثــرة علــى الخطــة التوســعية و تــم إعــادة احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة فــي نهايــة يونيــو 
2020 وفقــا للمعلومــات المتاحــة التــي يمكــن االســتناد عليهــا حاليــا والتــي تمثــل أفضــل تقديــر مــن وجهــة نظــر اإلدارة 

اخــذا فــي االعتبــار ان تلــك التقديــرات بنــاءا علــى افتراضــات خاضعــة للتغيــرات التــي قــد تحــدث مســتقبا.






	001 كلمة رئيس مجلس
	004 نبذة عن البنك
	007 أعضاء مجلس الإدارة
	026 الهيكل الإداري
	028 الظروفالاقتصادية
	028 الإقتصاد العالمي
	029 الاقتصاد المحلي
	033 استراتيجية الأعمال
	033 قطاع المؤسسات المالية 
	034 تمويل الشركات والقروض المشتركة
	036 تمويل المشروعات والصناعات المتوسطة
	038 تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر 
	040 ترويج الصادرات والتجارة الخارجية 
	040 إدارة المدفوعات والنقد 
	042 الأنشطة الاستثمارية
	044 قطاع الخزانة
	045 العمليات المصرفية المركزية
	046 قطاع التجزئة المصرفية وشبكة الفروع
	055 قطاع مخاطر التجزئة المصرفية
	058 الحوكمة والالتزام والمعايير الدولية
	060 إدارة المخاطر التشغيلية
	063 معالجة الديون غير المنتظمة
	063 الاستعلامات المصرفية
	064 الشئون القانونية
	066 مجموعة المراجعة الداخلية
	067 قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات
	072 قطاع الموارد البشرية ورأس المال البشري
	075 قطاع التخطيط الاستراتيجي
	078 الإتصال المؤسسي
	081 المسئولية المجتمعية ودعم مجتمع الأعمال
	092 المؤشرات المالية
	094 تقرير مراقبا الحسابات
	096 الميزانية المستقلة
	097 قائمة الدخل المستقلة عن السنة المالية المنتهية
	098 قائمة التغير فى حقوق الملكية المستقلة
	100 قائمة التدفقات النقدية المستقلة عن السنة
	102 قائمة الدخل الشامل الاخر المستقلة عن السنة المالية المنتهية
	102 قائمة التوزيعات المعتمدة للارباح عن السنة المالية المنتهية
	104 الايضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة في 30 يونيو 2020                                     
	190 تقرير مراقبا الحسابات
	192 الميزانية المجمعة
	193 قائمة الدخل المجمعة عن السنة المالية المنتهية
	194 قائمة التغير فى حقوق الملكية المجمعة عن السنة المالية المنتهية
	196 قائمة التدفقات النقدية المجمعة عن السنة المالية المنتهية
	198 قائمة الدخل الشامل الاخر المجمعة عن السنة المالية المنتهية
	199 الايضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة 

	001 كلمة رئيس مجلس الإدارة التنفيذي: 
	004 نبذة عن البنك: 
	007 مجلس الإدارة: 
	026 الهيكل الإداري: 
	028 الإقتصاد العالمي: 
	029  الإقتصاد المحلي: 
	028 الظروف الاقتصادية: 
	033 -  قطاع المؤسسات المالية: 
	034 تمويل الشركات والقروض المشتركة: 
	036 -  تمويل المشروعات والصناعات المتوسطة : 
	038 -  تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر: 
	040  ترويج الصادرات والتجارة الخارجية: 
	040  إدارة المدفوعات والنقد: 
	042  الأنشطة الاستثمارية: 
	044 الخزانة: 
	045 العمليات المصرفية المركزية: 
	046 قطاع التجزئة المصرفية وشبكة الفروع: 
	055 مخاطر التجزئة المصرفية: 
	058 الحوكمة والالتزام والمعايير الدولية: 
	060 إدارة المخاطر التشغيلية: 
	063 معالجة الديون غير المنتظمة: 
	063 الإستعلامات المصرفية: 
	064  الشئون القانونية: 
	066 مجموعة المراجعة الداخلية: 
	067 نظم وتكنولوجيا المعلومات: 
	072 الموارد البشرية: 
	075 التخطيط الإستراتيجي: 
	078  الاتصال المؤسسي: 
	081 المسئولية المجتمعية ودعم مجتمع الأعمال: 
	033 استراتيجية الأعمال: 
	094 تقرير مراقبي الحسابات: 
	096  الميزانية المستقلة: 
	097 قائمة الدخل المستقلة: 
	098 قائمة التغير في حقوق الملكية المستقلة: 
	100 قائمة التدفقات النقدية المستقلة: 
	102 قائمة الدخل الشامل الاخر المستقلة: 
	102 قائمة التوزيعات المعتمدة للأرباح: 
	104  الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة: 
	190 تقرير مراقبي الحسابات: 
	192 الميزانية المجمعة: 
	193 قائمة الدخل المجمعة: 
	194 قائمة التغير فى حقوق الملكية المجمعة: 
	198 قائمة الدخل الشامل الاخر المجمعة: 
	196 ائمة التدفقات النقدية المجمعة: 
	199  الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة: 
	092 المؤشرات المالية: 


