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الـمـسـئـولـيـة الـمجـتمعية للبنك

نبذة عن البنك األهلى المصرى
يُعد البنك األهلى المصرى أقــدم و أعــرق البنوك
التجارية المصرية  ،فمنذ إنشائه في يونيو عام 1898
برأسمال مليون جنيه إستـرليني و حتى و قتنا الحالي
لم يكن البنك األهلى المصرى بعيــدًا أو بمعزل
عن قضايا الوطن و همومه  ،فعلي مدي أكثر من
مائة عام كان مصرفنا هو الداعم و المساند األول
لالقتصاد القومي المصرى من خالل مساهمته في
تمويل المشروعات القومية الكبرى.
و قـــد تطـــورت و ظائـــف البنـــك و أعمالـــه بشـــكل
مس ــتمر عب ــر تـــ ــاريخه وفـقـ ــً للتغي ــرات االقتصـ ــادية
و السياس ــية الت ــي م ــرت به ــا الب ــاد حي ــث عه ــد إل ــى
البنـــك منـــذ إنشـــائه إصـــدار البنكنـــوت و إمســـاك
الحــســــابـ ــات الحـــكــ ــومية ث ــم تطـ ــورت أنشطـتـ ــه
و أعمال ــه  ،فف ــي الخمس ــينيات م ــن الق ــرن الماض ــي
أضطل ــع البنــ ــك بالقــيـ ــام بمــ ــهام البن ــك المرك ــزي
ث ــم تف ــرغ ف ــي الس ــتينيات ألعم ــال البن ــوك التجاري ــة
م ــع اس ــتمرار قيام ــه بوظائ ــف البن ــك المرك ــزي ف ــي
المناطــق التــي ال يوجــد لألخيــر فــروع بهــا فضـ ً
ـا عــن
االضط ــاع من ــذ منتص ــف الس ــتينيات بإص ــدار و إدارة
شهـــــــادات االستثمار لحســـاب الـــدولة  ،و يحـــتكـــم
البن ــك األهل ــى المص ــرى عل ــى  30.4%م ــن الحص ــة
الســـوقية إلجمالـــي األصـــول بالقطـــاع المصرفـــي
المصـــرى و  28.6%مـــن إجمالـــي الودائـــع و 28.2%
مـــن إجمالـــي القـــروض.

و يســتند البنــك فــي تقديــم خدماتــه إلــى شــبكة
ضخمــة مــن الفــــروع و المكـــــاتب و الوحــدات
المصرفيــة تبلــغ  446و حــدة تغطـــى كافــة أنحــاء
البــاد  ،إلــى جانــب تواجــد خارجــي فـــعــــال فــي
معــظــــــم قـــــــــارات الـعـــــالــــم مـــــــن خـــــــال
البنـــك األهـــلــــى المصــــرى ( المملكة المــتـــحـــدة )
و البنك األهـــلى المصـــــرى  -الخـــرطــوم ( جمهورية
السودان ) و فروع البنك األهلى المصرى  -بنــيـويورك
( الواليــــات المتـــحــــدة األمـــريكية ) و شـنــغـــهــــاي
( جمهوريــة الصيــن الشــعبية ) و مكاتــب التمثيــل
فــي كـــل مــن جـوهــــــانســــبرج ( جنــــوب إفريقيــا )
و دبــى ( دولــة اإلمــارات العـربـــية المتحــدة ) و أديــــس
أبــابــــا ( جمهوريــة أثيوبيــا ) بــاإلضـــــــــافة إلــى شــركة
البنــك األهلــى المصــرى – مركــز دبي المالــي العالمي
لتقديــم االستشــارات المــــــــالية  ،كـــــما يـــضـــــم
البنــك األهلــى المصــرى شــبكة مــن المراســلين فــي
مختلــف أنحــاء العالــم يتركــز معظمهــم فــي قــارة
أوروبــا و التــي تعــد الشــريك التجــاري األول لمصــر.
و يحرص البنك األهلى المصرى دائمًا على التواجد
الفعال في الوساطة المـالية و تمويل القطــــاعات
المختـــــلفـة و تقديم أحدث الخدمات و المنتجات
المصرفية المتطورة على أفضل وجه لعمالئه الكرام
و ذلك للحفاظ على ثقتهم الغالية و على ريادة البنك
في السوق المصرفية المحلية مع العمــل على
تطـوير و تحديث شبكة فروعه و قنوات االتصـــــال
اإللكتــرونية و صقل مهارات القوى البشرية بالبنك من
خالل مجموعة برامج تدريبية متطورة محليًا و خارجيًا.

30.4%

حصة البنك األهلى المصرى
السوقية من إجمالي األصول

عدد الفروع والمكاتب
والوحدات

28.6%

3,996

حصة البنك األهلى المصرى
السوقية من إجمالي الودائع

ماكينة صراف آلي في
مختلف أنحاء مصر

28.2%

18,192

حصة البنك األهلى المصرى
السوقية من إجمالي القروض

8

446

ماكينة POS
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مهمة البنك األهلى المصرى
« يظل البنك األهلى المصرى الكيان الرائد على قمة الجهاز المصرفي و يهدف إلى االستمرار في تنمية
معدالت األداء لتعظيم كفاءة الوساطة المالية لخدمة التنمية و حماية االقتصاد القومي و االستقرار
المالي و المصرفي مع الحفاظ على أموال المودعين و تعظيم العائد على رأس المال المستثمر ».

االستقرار المالي

الكيان الرائد

كفاءة الوساطة المالية

العائد على رأس المال

العائد على رأس المال
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مجلس اإلدارة

هشام أحمد عكاشه

رئيس مجلس اإلدارة
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يحيى ابو الفتوح إبراهيم

داليا عبداهلل محمد الباز

نائب رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

جابر جاد نصار

طارق فتحي عبد الحليم قنديل

علي فهمي إبراهيم الصعيدي

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

أحمد محمد حلمي

سحر محمد على السالب

علي محمد على فرماوي

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة
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كلمة
رئيس مجلس اإلدارة
نيابة عن اعضاء مجلس إدارة البنك األهلى  ،يسرني
أن أقــدم لكم التقرير السنوي عن العام المالي
 2018/2017و الذي شهد مواصلة مسيرة النجاح
نحو تحقيق العديد من اإلنجازات التي اسهمت في
المضي قدمًا بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتنا و أهدافنا
االستراتيجية بأن يظل البنك األهلى على قمة القطاع
المصرفي حيث واصل البنك األهلى أداءه المتميز
محققًا لمعدالت نمو تعكس الخطي الثابتة للبنك ،
و متحم ً
ال لمسئولياته في إطار تنفيذ برنامج اإلصالح
االقتصادي و نجاحه.
في ظل سعي االقتصاد المصرى بجميع قطاعاته
الستعادة مكانته على المستوى الدولي و االقليمي
من خالل اجراء العديد من االصالحات االقتصادية ،
استطــاع االقتـــصاد المصرى مواجهة تلك الظروف
و التحديات و تحقيق نمو في الناتج المحلي اإلجمالي
ً
مقارنة بــ  4.2%في
ليصل إلى  5.3%في يونيو 2018
العام المالي السابق  ،مع استمرار تحقيق فائض في
ميــزان المــدفوعــات بقيمة  12.8مليـار دوالر مقــارنة
بـ  13.7مليار دوالر خالل العام المالي السابق  ،و انخفاض
معدل التضخم ليصل إلى  14.4%في يونيو 2018
مقارنة بـ  29.8%خالل يونيو .2017
و بـــالـــرغــــــم مـــن التحــديـــــات الــتـــــي واجـــهـــــت
البن ــك األهل ــى المص ــرى خ ــال ع ــام التقري ــر كنتيج ــة
لتحريـــر ســـعر الصـــرف و اإللغـــاء التدريجـــي للدعـــم
و زيـــادة معـــدالت أســـعار الفائـــدة حفاظـــً علـــى
الجنيـــه المصـــرى كمخـــزن قيمـــة و التـــي أدت إلـــى
ارتفـــاع تكلفـــة االمـــوال  ،فقـــد اســـتطاع البنـــك
األهلــى تحقيــق أربــاح هــي األعلــى بيــن كافــة البنــوك
العاملــة فــي القطــاع المصرفــي المصــرى حيــث بلــغ
صافــي األربــاح قبــل الضرائــب نحــو  21.5مليــار جنيــه
و بع ــد الضرائ ــب إل ــى  10.1ملي ــار جني ــه ف ــي يوني ــو
 2018كمـــا ارتفـــع إجمالـــي المركـــز المالـــي بنحـــو
 179.03مليــار جنيــه عــن العــام الســابق ليصــل إلــى
ً
مقارنـــة بـــ
 1.54تريليـــون جنيـــه فـــي يونيـــو 2018
 1.36تريلي ــون جني ــه ف ــي الع ــام الس ــابق و بمع ــدل
نمـــو  ، 13%كمـــا حقـــق البنـــك زيـــادة فـــي حقـــوق
الملكيـــة لتصـــل إلـــى  92مليـــار جنيـــه فـــي يونيـــو
 2018مقارنــة بـــ  86مليــار جنيــه فــي العــام الســابق.
كم ــا ق ــام البن ــك األهل ــى المص ــرى بدع ــم و تنش ــيط
االقتصـــاد مـــن خـــال التركيـــز علـــى التســـهيالت
االئتمانيـــة حيـــث اســـتطاع البنـــك تحقيـــق طفـــرة
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نوعيــة فــي إجمالــي محفظــة القــروض خــال العــام
الحالـــي لتصـــل إلـــى  457مليـــار جنيـــه فـــي يونيـــو
ً
مقارنـــة بـــ  400.6مليـــار جنيـــه فـــي العـــام
2018
المال ــي السـ ــابق و بمعــ ــدل نم ــو  ، 14%و مس ــتحوذًا
علـــى نحـــو  39%مـــن حجـــم نمـــو القـــروض فـــي
الســـوق المصرفـــي بـــدون البنـــك األهلـــى المصـــرى
و بحصـــة ســـوقية بلغـــت نحـــو  ، 28.2%باإلضافـــة
إل ــى تحقي ــق  18%نم ــو ف ــي حج ــم الودائ ــع خ ــال
الع ــام الحال ــي لتص ــل إل ــى  1.02تريلي ــون جني ــه ف ــي
ً
مقارنـــة بـــ  861.7مليـــار جنيـــه فـــي
يونيـــو ، 2018
العـــام المالـــي الســـابق و بحصـــة ســـوقية بلغـــت
نحـــو .28.6%
وفى قطاع تمويل الشركات الكبرى بلغ حجم النمو
 13%في إجمالي محفظة قروض الشركات ليصل
إجمالي المحفظة بالبنك إلى  367.5مليار جنيه في
يونيو  2018مقارنة بـ  325.3مليار جنيه في العام
المالي السابق و ُتعد المحفظة متوازنة و متنوعه ما
بين تمويل الشركات و القطاعات التنموية الكبرى مثل
البترول و الطاقة و الكهرباء و الغاز واالتصاالت و النقل
الجوي و السياحة و المقاوالت.
و وفقًا لتقييم منظمة «  » Bloombergللبنوك خالل
عام  2018فقد حصد البنك األهلى المصرى المركز
األول في السوق المصرية كأفضل بنك في مجال
القروض المشتركة التي قام البنك بإدارتها كوكيل
للتمويــل و كـذا كمســوق تمــويل و مــرتب رئيــسي ،
و األول في قـــارة أفريقيا كأفضل مسوق تمويل
و مرتب رئيسي و كذا المركز الثالث كأفضل وكيل
للتمويل في مجال القروض المشتركة  ،اما على
مستوى بنوك منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا
أظهر هذا التقييم أيضا حصول البنك على المركز
الثالث في مجال القروض المشتركة التي قام البنك
بإدارتها كوكيل للتمويل.
كما نجح البنك األهلى المصرى في الحصول على
ثالثة جوائز من مؤسسة ‘’ ’’EMEA FINANCEعن
تمويل المشاريع و القروض المشتركة  ،حيث يتم
منح تلك الجوائز عن ابــرز الصفقات المبرمة على
مستوى قارة أفريقيا في مجال تمويل المشروعات
على النحو التالي :
•جائزة “ أفضل صفقة تمويل للمشاريع ” عن
و كالة و ترتيب و المشاركة في تمويل قرض
مشترك بمبلغ  20مليار جنيه لصالح احد الشركات

15

•العاملة في مجال الكهرباء و بحصة قدرها  10مليار
جنيه.
•جائزة “ أفضل صفقة في مجال الطاقة ” عن ترتيب
تمويل قرض مشترك بمبلغ  18مليار جنيه و ذلك
بمشاركة أربعة بنوك و لقد بلغت نسبة مصرفنا نحو
مبلغ  5.7مليار جنيه.
•جائزة “ افضل صفقة تمويل في مجال الصناعة ”
عن القرض المشترك طويل األجل مع احد الشركات
الصناعية بمبلغ  510مليون جنيه و ذلك تحت و كالة
مصرفنا و بالتحالف مع خمس بنوك.
و قـــد اســـتمر االهتمـــام المتنامـــي بقطـــاع المشـــروعات
الصغيـــرة و المتوســـطة  ،حيـــث حافـــظ مصرفنـــا علـــى
الريـــادة فـــي االعتنـــاء بهـــذا القطـــاع لمـــا لـــه مـــن أثـــر
إيجاب ــي و فع ــال لدف ــع عجل ــة االقتص ــاد بالدول ــة حي ــث
نم ــا إجمال ــي محفظ ــة الق ــروض للمش ــروعات الصغي ــرة
و المتوســـطة بنحـــو  23%فـــي يونيـــــــو  2018لتصـــــل
إلــــــى  44مليــار جنيــه مقــــ ً
ـارنة بـــ  35.7مليــار جنيــه فــي
العـــام المالـــي الســـابق و ذلـــك بهـــدف تحقيـــق تغطيـــة
أوس ــع للســ ــوق المص ــرى ف ــي تموي ــل أصح ــاب الح ــرف
و المشـــاريع الصغيـــرة و المتوســـطة مـــن خـــال فـــرق
متخصصـــة فـــي هـــذا المجـــال  ،و تضمنـــت المحفظـــة
 25.24مليـــار جنيـــه ضمـــن مبـــادرة البنـــك المركـــزي
للمشـــروعات الصغيـــرة و الصغيـــرة جـــدًا يســـتفيد منهـــا
نحـــو  25,483عميـــل  ،و ســـعيًا للوصـــول إلـــى دعـــم
الشــمول المالــي فقــد اســتهدف البنــك األهلــى المصــرى
ش ــرائح التموي ــل األصغ ــر م ــن خ ــال تموي ــل المش ــروعات
متناهي ــة الصغ ــر حي ــث ت ــم تموي ــل ع ــدد  30مؤسس ــة
إقــراض متناهــي الصغــر  MFIsبإجمالــي قــروض تصــل إلــى
 1.6ملي ــار جني ــه اس ــتفاد منه ــا نح ــو  460أل ــف مش ــروع
وقــ ــد ح ــازت أنش ــطة التجزئ ــة المصرفي ــة عل ــى اهتم ــام
البنك األهلى المــصرى لـــدعــــم الصيــــرفة االلكــتــرونية
جزءا من خطـــــــة البنك االســتــراتيجـــيـــة
و الــــــــذى يعـــد
ً
و ذلــك مــن خــال إطالق خدمات و منــتـــــجات جـــديـــــــدة
و منهــا اطــاق خدمــة  NBE Payفــي ضــوء تعزيــز منتجــات
الدفـــع عـــن طريـــق الهاتـــف المحمـــول وتطويـــر خدمـــة
التقســـيط عبـــر الهاتـــف  ،باإلضافـــة الـــى التوســـع فـــي
محفظـــة « الفـــون كاش » حيـــث بلغـــت  1.37مليـــون
محفظ ــة خ ــال الع ــام المال ــي و ع ــدد ح ــركات و صل ــت
ال ــى  5.05ملي ــون حرك ــة  ،و ذل ــك بخ ــاف التوس ــع ف ــي
ع ــدد بطاق ــات االئتم ــان لتص ــل إل ــى  1.02ملي ــون بطاق ــة
م ــع تطوي ــر الخدم ــات القائم ــة للوص ــول لكاف ــة ش ــرائح
المجتم ــع  ،مم ــا نت ــج عن ــه نم ــو ف ــي محفظ ــة التجزئ ــة
المصرفيــة بنحــو  15%لتصــل إلــى  45.5مليــار جنيــه فــي
ً
مقارنـــة بـــ  39.5مليـــار جنيـــه فـــي العـــام
يونيـــو 2018
المال ــي الس ــابق  ،فض ـ ً
ـا ع ــن امت ــاك البن ــك ألكب ــر ش ــبكة
فـــروع و ماكينـــات صـــارف آلـــي تغطـــي كافـــة مناطـــق
الجمهوريــة حيــث يمتلــك البنــك عــدد  446مــا بيــن فــروع
و مكاتــب و وحــدات مصرفيــة منتشــرة فــي جميــع أنحــاء
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الجمهوري ــة لتك ــون قريب ــة لكاف ــة ش ــرائح عم ــاء البن ــك
كم ــا ارتف ــع ع ــدد ماكين ــات الص ــراف اآلل ــي الـــ  ATMsإل ــى
نحــو  3,996ماكينــة فــي يونيــو  2018مقارنــة بـــ 3,507
ماكينــة فــي العــام الســابق و بزيــادة قدرهــا  489ماكينــة
عــن العــام الســابق و مســتحوذًا علــى مــا يقــرب مــن ثلــث
ع ــدد ماكين ــات الص ــراف اآلل ــي بالس ــوق المص ــري .و بل ــغ
عــدد ماكينــات نقــاط البيــع الـــ  POSنحــو  18,192ماكينــة
ف ــي يوني ــو .2018
وعل ــى صعي ــد محفظ ــة الق ــروض غي ــر المنتظم ــة فق ــد
انخفــض حجــم المحفظــة لتصــل الــى  8.56مليــار جنيــه
ف ــي يوني ــو  2018مقارن ـ ً
ـة بـــ  8.59ملي ــار جني ــه ف ــي يوني ــو
 ، 2017كم ــا بلغ ــت نس ــبة الق ــروض غي ــر المنتظم ــة إل ــى
إجمال ــي الق ــروض نح ــو  1.9%ف ــي يوني ــو  2018مقارن ـ ً
ـة
بـــ  2.1%فـــي العـــام المالـــي الســـابق  ،كمـــا تـــم إجـــراء
تس ــويات و إع ــادة جدول ــة لمديوني ــات ع ــدد  213عمي ــل
غيــر منتظــم ( داخــل و خــارج الميزانيــة ) و بلغــت إجمالــي
مديونياتهـــم نحـــو  5.7مليـــار جنيـــه و قيمـــة مبالـــغ
التس ــويات نح ــو ملي ــار جني ــه.
و الستيعاب خطط البنك التوسعية و خلق كوادر مستقبلية ،
و ايمانًا بدور البنك كمؤسسة و طنية تستقطب أفضل
الكوادر البشرية لاللتحاق بها فقد تم استقطاب نحو
ً
جديدا خالل العام المالي 2018/2017
موظفا
1,604
ً
لمواكبة خطة االنتشار و التوسع في شبكة الفروع كما
يقوم البنك بتأهيل و تطوير كوادره منذ اللحظة األولى
النضمامهم لفريق عمل البنك من خالل الدورات التدريبية
المتخصصة  ،حيث تم تنفيذ  57,885فرصة تدريبية ،
شملت عدد  17,336موظف و هو ما يمثل  99%من
اجمالي العاملين بالبنك.
وانطالقا من الــتــزام البنك األهلى التام بمسؤوليته
المجتمعية  ،لم يدخر البنك جهدًا في دعــم كافة
الفعاليات االجتماعية و التعليمية و الصحية و االقتصادية ،
حيث بلغ إجمالي المساهمات في العمل المجتمعي
نحو  881مليون جنيه لتلبية احتياجات المجتمع خالل
عام التقرير  ،و تركزت سياسة البنك في دعم أربعة محاور
رئيسية و هي القطاع الصحي و قطاع التعليم و قطاع
الثقافة و مجال تطوير العشوائيات و مكافحة الفقر.
وفــــي الخــــتــــــــام  ،ال يســعــنــــي إال قــــول ان شـعـــــار
البنــك األهلــى المصــرى « بنــك أهــل مصــر » دائمــا مــا
يحمل رسالة شـكـــر و امــتـــــنان لجمــــــيع شـــــركاء النجاح
مــن عمـــالئنــــا و شــــركــــائنا و زمــــائنا مــن العـــاملـــــين
بالبنــك األهلــى المصــرى و كل مــن ســاهم فــي هــذا
االنجــــاز  ،ليسـتـــكمـــــل البنك األهلى المصرى دوره كأكبر
مؤسســة مصرفيــة فــي مصــر محافظــً علــى ســامة
هيكلهــا المالــي و أمــوال المودعيــن و تنميتهــا كإحــدى
الثــروات القوميــة فــي الدولــة و التــي تســاهم فــي التنميــة
االقتصاديــة المســتدامة.
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استراتيجية البنك األهلى المصرى
•التركيز على التوسع في استراتيجية الشمول
المالي  ،من خالل استهداف شرائح جديدة من
العمالء من خارج القطاع المصرفي و كذلك طرح
منتجات و خدمات جديدة مع الحرص على تبسيط
اإلجراءات و العمل على زيــادة الحمالت الترويجية
و تنويع قنوات التوزيع.
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•تعظيم اإليرادات األخرى بخالف العوائد من خالل
مراجعة التعريفة المصرفية لألتعاب و العموالت
و التركيز على البيع العرضي و كذلك التخارج من
االستثمارات غير االستراتيجية و كذلك بيع األصول
التي آلت ملكيتها للبنك.
•االستمرار في دعم المجتمع من خالل تفعيل
مبادرات الدولة و المسئولية المجتمعية و دعم
ً
خـــاصة التـمويل العقاري
تنفيذ مبادرات الدولة و
و المشروعات الصغيرة و المتوسطة و كذلك تنمية
المجتمع التي ٌتعد جزء ال يتجزأ من استراتيجية
البنك األهلى المصرى و التي تهدف إلى دعم
المجتمع و تخفيض نسبة البطالة.

تعظيم اإليرادات

•العمل على تحسين معدالت الهامش لتعزيز
الربحية من خالل استهداف جذب الودائع قليلة
التكلفة و كذلك التركيز على المنتجات االكثر
ربحية في القروض و الودائع.

•االستمرار في إتباع استراتيجية تخفيض مخاطر
التركز باستهداف خفض نسب التركز بمحفظة
القروض و كذلك تنويع مصادر التمويل و خاصة
بالعملة األجنبية

الشمول المالي

•التطويـــر المســـتمر لمنظومـــة الصيرفـــة
االلكترونيــة “  ” Digital Bankingمــن خــال توظيــف
أح ــدث التقني ــات التكنولوجي ــة لتطوي ــر و تقدي ــم
منتجــات جديــدة بجـــانب التـــــوسع فــي انتـــشـــــار
خدمــــات الـــ  Mobile Bankingو كذلــك البــدء فــي
العمـــل مـــن خـــال الفـــروع الذكيـــة.

التطويرالمستمر

االعتمــاد علــى المحــاور االســتراتيجية االتيــة لتحقيــق اهــداف و رؤيــة البنــك بــأداء يتســم
بالفاعليــة و الكفــاءة
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مستوى األداء
الذى حققه البنك
حتى يونيو 2018
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ن العائد
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صافى أرباح العام
صافى أرباح العام
بالمليون جنيه مصرى

26%

12,469

48%

10,111
5,091
JUN 18

JUN 17

JUN 16

JUN 15

بالمليون جنيه مصرى

13,434

إجمالي حقوق الملكية

صافى الدخل من العائد
بالمليون جنيه مصرى

22,582
14,209

JUN 18

JUN 17

JUN 15

إجمالي األصول
بالمليار جنيه مصرى

1,543

44%

1,365

703
520
JUN 18

JUN 17

JUN 16

28.311

JUN 18

JUN 17

JUN 16

JUN 15

JUN 15

8%

1.015

862
559
448

JUN 18

JUN 17

JUN 16

JUN 15

إجمالي القروض غير المنتظمة
بالمليار جنيه مصرى
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31%

بالمليار جنيه مصرى

18%

JUN 16

38.649

إجمالي ودائع العمالء

33,783
23,321

92.249

85.934

8.5

8.6
6.7
5.3

JUN 18

JUN 17

JUN 16

JUN 15
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نبذة عن

أنشطة البنك
الرئيسية
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قطاع الشركات الكبرى
يعـــد البنـــك األهلـــى المصـــرى رائـــد تمويـــل نشـــاط
الشـــركات داخـــل مصـــر لمـــا لـــه مـــن أهميـــة كبـــرى
فــي تمويــل المشــروعات التنمويــة و البنيــة األساســية
لالقتص ــاد الوطن ــي و ك ــذا تحقي ــق التوظي ــف األمث ــل
لســـيولة البنـــك  ،و مـــن هـــذا المنطلـــق فقـــد أولـــى
البن ــك عناي ــة فائق ــة للحف ــاظ عل ــى اس ــتراتيجيته م ــن
حيـــث تنويـــع المحفظـــة و التوســـع فـــي األنشـــطة
االقتصاديــة المختلفــة و زيــادة عجلــة اإلنتــاج و تنشــيط

االئتم ــان م ــن خ ــال تدعي ــم القطاع ــات االقتصادي ــة
االســـتراتيجية  ،هـــذا باإلضافـــة إلـــى اهتمـــام البنـــك
بتنمي ــة مه ــارات العاملي ــن بالمجموع ــة و خل ــق ص ــف
قي ــادي ثان ــي .
ويتبع البنك األهلى استراتيجية تسويقية الستقطاب
عدد كبير من العمالء الجدد و اضافتهم للمحفظة
االئتمانية مع زيادة معدالت اإلقراض للشركات من
خالل التنوع بين قطاعات االقتصاد الرئيسية .

هذا و قد زادت محفظة الشركات و القروض المشتركة للبنك األهلى المصرى بنحو  42.2مليار جنيه خالل
العام المالي  2018/2017لتصل الى  367.5مليار جنيه في يونيو  2018مقارنة بـ  325.3مليار جنيه في يونيو
 2017و بمعدل نمو  13%و ّ
تركز النمو في القطاعات التالية :
( مليار جنيه )
القطاع

التسهيالت المباشرة
يونيو 17 -

يونيو 18 -

النمو %

الصناعات المعدنية

1,331

2,720

104%

الغاز

2,361

4,178

77%

تمويل التجارة

6,191

8,805

42%

االغذية

3,217

4,508

40%

المقاوالت

5,536

6,829

23%

البترول

147,416

155,794

6%

و شارك البنك األهلى المصرى في قروض مشتركة بقيمة  127.9مليار جنيه خالل العام شملت العديد من
األنشطة االقتصادية  ،و بلغت قيمة حصص البنك  37.5مليار جنيه.

تصنيف القروض المشتركة وفقًا و النشاط االقتصادي ( األرقام بالمليار جم )
النشاط االقتصادي

إجمالي قيمة القروض

حصة البنك األهلى

الكهرباء

39.8

13.4

البترول و الغاز

37.8

13.2

األسمدة

28.6

4.5

التطوير العقاري

13.6

4.2

االتصاالت

7.0

1.7

النقل

0.6

0.2

مواد البناء

0.5

0.2

اإلجمالي

127.9

37.5

وحصد البنك األهلى العديد من الجوائز في مجال القروض المشتركة
تقييم مؤسسة بلومبرج «  » Bloombergالعالمية للبنوك ( عن النصف األول من عام : ) 2018
•على مستوى السوق المصرفية المصرية احتل البنك
األهلى المصرى المركز األول كأفضل بنك في مجال
القروض المشتركة التي قام البنك بإدارتها كوكيل
للتمويل و كذا كمسوق تمويل و مرتب رئيسي.
•وعلى مستوى بنوك قارة أفريقيا  ،احتل البنك األهلى
المصرى المركز األول كأفضل مسوق تمويل و مرتب

رئيسي و كذا المركز الثالث كأفضل و كيل للتمويل
في مجال القروض المشتركة.
•اما على مستوى بنوك منطقة الشرق األوسط و شمال
أفريقيا أظهر هذا التقييم أيضا حصول البنك على
المركز الثالث في مجال القروض المشتركة التي قام
البنك بإدارتها كوكيل للتمويل.

نجح البنك األهلى المصرى في الحصول على ثالثة جوائز من مؤسسة (  ) EMEA FINANCEعن تمويل
المشاريع و القروض المشتركة .حيث يتم منح تلك الجوائز عن ابرز الصفقات المبرمة على مستوى
قارة أفريقيا في مجال تمويل المشروعات على النحو التالي :
•جائزة « أفضل صفقة تمويل للمشاريع » عن و كالة
و ترتيب و المشاركة في تمويل قرض مشترك بمبلغ
 20مليار جم لصالح احد الشركات العاملة في مجال
الكهرباء و بحصة قدرها  10مليار جم.

•جائزة « أفضل صفقة تمويل في مجال الصناعة »
عن القرض المشترك طويل األجل مع احد الشركات
الصناعية بمبلغ  510مليون جم و ذلك تحت و كالة
مصرفنا و بالتحالف مع خمس بنوك.

•جائزة « أفضل صفقة في مجال الطاقة » عن ترتيب
تمويل قرض مشترك بمبلغ  18مليار جم و ذلك
بمشاركة أربعة بنوك و لقد بلغت نسبة مصرفنا نحو
مبلغ  5.7مليار جم .
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قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة

فــي حين بلــغ حجــم التمويــل الموجه للمشــروعات
الصغيــرة نحــو  34.8مليــار جنيــه بنســبة  70%مــن
إجمالــي قيمــة المحفظــة و يســتفيد منهــا نحــو
 31ألــف عميــل منهــم نحــو  25,210عميــل فــي
إطــار مبــادرة البنــك المركــزي للمشــروعات الصغيــرة
(  ) 5%بإجمالــي تمويــل  22.2مليــار جنيــه.
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التمويل للمشروعات المتوسطة

كمــا بلــغ حجــم التمويــل للمشــروعات المتوســطة
نحـــو  10.6مليـــار جنيـــه ( مباشـــر و غيـــر مباشـــر )
بنســبـــة  21.5%من إجــمـــالي قــيـــمة المحــفـــظة
و بمع ــدل نم ــو  28%ع ــن الع ــام الس ــابق و يس ــتفيد
منهـــا نحـــو  721عميـــ ًلا منهـــم عـــدد  78عميـــ ًلا
فـــي نطـــاق مبـــاردة البنـــك المركـــزي المصـــرى
للمشـــروعات المتوســـطة (  ) 7%بإجمالـــي تمويـــل
 809مليـــون جنيـــه.

كمــا طــرح عــدد  15برنامــج تمويلــي متخصــص فــي
العديــد مــن القطاعــات االقتصاديــة علــى مســتوى
أنحـــاء الجمهوريـــة منهـــا عـــدد (  ) 6بروتوكـــول
تعـــاون فـــي مجالـــي الزراعـــة و الصناعـــة حيـــث
تـــم توقيـــع اتفاقيـــات مـــع كال مـــن وزارة المـــوارد
المائيـــة و الـــري لتطويـــر و تحديـــث منظومـــة الـــري
التقليديـــة و التحـــول الـــى االســـاليب الحديثـــة فـــي
الـــري  ،وزارة الزراعـــة و اســـتصالح االراضـــي لتمويـــل
مشـ ــروع مـ ــأ الفــراغــ ــات م ــن الث ــروة الحــيـوانيــ ــة ،
و ف ــي مج ــال الصناع ــة ت ــم توقي ــع اتفاقي ــات م ــع
محافظــة القاهــرة لتمويــل ورش و مصانــع الرخــام
بمنطقـــة شـــق الثعبـــان الصناعيـــة و كذلـــك مـــع
اتح ــاد الصناع ــات المصري ــة لتموي ــل اعض ــاء االتح ــاد
ف ــي مختل ــف االنش ــطة الصناعي ــة باإلضاف ــة ال ــى 8
برام ــج تمويلي ــة تغط ــي مج ــاالت تنموي ــة و صناعي ــة
مختلفـــة  ،كمـــا تـــم توفيـــر تمويـــل ميســـر مـــن
خ ــال التعاق ــد م ــع جه ــاز تنمي ــة المش ــروعات م ــن
خ ــال إب ــرام ع ــدد  5تعاق ــدات بمبل ــغ  815ملي ــون
ج ــم حي ــث س ــاهمت البرام ــج التمويلي ــة المذك ــورة
بعالي ــه ف ــي زي ــادة محفظ ــة المش ــروعات الصغي ــرة
و المتوســـطة بمبلـــغ  4.2مليـــار جـــم.

التمويل الموجه للمشروعات متناهية الصغر

حيــث شــهدت إجمالــي محفظــة القــروض الصغيرة
و المتوســطة ( المباشــرة ) نمــــو بـــ  36%مقارنــة
بالعــام الســـــابق لتصــل الــى 44مليــــار جــم لعــدد
 63ألـــــف عـميـل بزياده فعـــــليه قــــدرها حــوالـــى
 13مليــار جــم عــن العــام المالــي ،2017 /2016
كمــا تأثــرت أرقــام المحفظــة إيجابيــً بمبــادرات
البنــك المركـــــزي المصــــرى ســـواء للمشـــروعات
الصــــغيرة أو المتوســطة حيــث بلغــت إجمالــي
قيمــة التســهيالت القائمــة فــي نطــاق تلــك
المبــادرات  25.3مليــار جنيــه يســتفيد منهــا حوالــي
 25,483عميــل  ،كمــا بلــغ حجــم التمويــل الموجــه
لألنشــطة الصناعيــة نحــو  15.4مليــار جنيــه بنســبة
 31%مــن إجمالــي المحفظــة يســتفيد منهــا
 9,641مشــروع صناعــي.

وســعيًا للوصــول إلــى عمــق الســوق و دعــم ثقافــة
الشــمول المالــي و اســتهداف شــرائح التمويــل
األصغــر مــن خــال تمويــل المشــروعات متناهيــة
الصغــر فقــد تــم تمويــل عــدد  30مؤسســة إقــراض
متناهــي الصغــر  MFIsبقــروض بإجمالــي  1.6مليــار
جنيــه ( بصافــي زيــادة  413مليــون جــم ) اســتفاد
منهــا نحــو  460ألــف مشــروع متناهــي الصغــر مــن
خــال هــذه الجمعيــات و مؤسســات اإلقــراض  ،كمــا
تــم اســتحداث منتــج فــي إطــار الــــ  Prepaidلعمــاء
مؤسســات التمويــل األصغــر.

التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة

يعــد قطــاع المشــروعات الصغيــرة و المتوســطة
مــن أهــم القطاعــات التــي تلعــب دورًا حيويًــا فــي
تحقيــق األهــداف االقتصاديــة و االجتماعيــة  ،حيــث
تهتــم الدولــة بتنميــة هــذا القطــاع لقدرتــه علــى
تحقيــق تنميــة اقتصاديــة متكاملــة و متوازنــة مــن
خــال توفيــر فــرص عمــل و الحــد مــن مشــكلة
البطالــة و دفــع عجلــة االنتــاج و تعزيــز نظريــة
الشــمول المالــي.

و حرصــا علــى َتنــوع التمويــل ليشــمل التصنيفــات
المختلفــة للمشــروعات وفقــً لتصنيــف البنــك
المركــزي فقــد بلــغ حجــم التمويــل الموجــه
للمشــروعات متناهيــة الصغــر نحــو  2.5مليــار جنيــه
بنســبة  5%تقريــبـــً مــن إجمــــالي قيمــة المحفظــة
و ليســتفيد منهــا نحــو  31ألــف عميــل.
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خدمات االنترنت

منتجات البطاقات االئتمانية
خدمات االنترنت

منتجات القروض

منتجات الدفع عن طريق الهاتف المحمول

بطاقات االئتمانية

منتجات القروض
منتجات القروض

منتجات البطاقات االئتمانية

قطاع التجزئة المصرفية
يمثل قطاع التجزئة المصرفية أحــدي الركائز
االساسية في دعم و تحديث و تطوير المنتجات
المصرفية الخاصة بالبنك األهلى المصرى المتميزة
التي تلبي كافة االحتياجات لشرائح عريضة ومختلفة
من العمالء سواء من خالل الفروع أو مراكز خدمة
العمالء و القنوات البديلة المنتشرة على مستوى
الجمهورية و االستمرار في تطوير خدمة العمالء.
وهذا و قد حققت محفظة التجزئة المصرفية
خالل العام الحالي معدل نمو بـ  15%مقارنة
بالعام السابق حيث بلغ إجمالي المحفظة 45.5
مليار جنيه و بزيادة قدرها  6مليار جنيه عن العام
المالي السابق  ،كما ارتفع عدد البطاقات االئتمانية
بنسبة  10%و بصافي زيادة قدرها  90الف بطاقة
بقيمة  1.2مليار جنيه عن العام المالي السابق.

منتجات البطاقات
تــم تطويــر خـــدمة التـقـسـيـــط عــــبر الهـــاتـــف
(  ) Loan On Phoneلحــركات الســحب النقــدي
و المشــتريات مــن خــال اتاحــة فتــرات جديــدة
للتقســيط و كذلك اتاحة امكانية تقســيط حركات
المشــتريات او الســحب النقــدي عبــر الهاتــف و ذلــك
لتلبيــة احتياجــات العمــاء.
تــم زيــادة عــدد بطاقــات الخصــم المباشــر بنســبة
 12%بصــــــافي زيــــادة قــدره  454الــف بطــــاقة
و صافــي زيــادة فــي االســتخدامات بقيمــة 36.4
مليــار جنيــه و بمعــدل نمــو  44%عــن العــام المالــي
الســابق  ،كمــا تــم طــرح منتــج بطاقــة الخصــم
المباشر الذهبــية (  ) Gold debit cardو ذلك لتلبية
احتياجــات العمــاء المختلفــة.
كما ارتفعت عدد البطاقات المدفوعة مقدمًا
بصافي زيادة يبلغ  519الف بطاقة بمعدل نمو
 57%و بصافي زيادة في قيمة االستخدامات تبلغ
 541مليون جنيه بمعدل نمو  81%عن العام
المالي السابق.

منتجات الدفع عن طريق الهاتف المحمول
تم اطــاق خدمة  NBEPayبالتعاون مع الهيئة
الدولية  Visaفي ضوء تعزيز منتجات الدفع عن
طريق الهاتف المحمول  ،باإلضافة الى التوسع في
محفظة « الفون كاش » حيث بلغت عدد الحركات
خالل العام المـــالي الحــــالي  5.05مليون حــركة
و بزيادة  396الف محفظة جديدة  ،كما بلغت عدد
الحركات بمحفظة « فلوس »  412الف حركة خالل
العام المالي الحالي و تم استقطاب  127.5الف
محفظة جديدة.
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منتجات األوعية االدخارية :
•طرح حساب جاري بعائد بدوريات متنوعه تلبية
الحتياجات عمالؤنا من الشركات الكبرى.
•طرح ودائع طويله االجل بدوريات عائد مختلفة
بالعملة األجنبية تلبية الحتياجات كبار العمالء
من الشركات.
•طــرح شهاده البالتينه  12شهر لجذب فئه
جـــديده من العمالء وفقا و متغيرات السوق
و اسعار االيداع لدى البنك المركزي.
•طرح شهادة أمان المصريين ( جهات – افراد )
و العامليين بالخارج بالتعاون مع ( بنك مصر –
بنك القاهرة – بنك االئتمان الزراعي – شركة
مصر لتأمينات الحياه ).
•طـرح الشهـــادة البـــالتينه ذات العـائد المتغير
و ذلك لتلبية احتياجات فئه من العمالء.
•طـرح شهاده بالدي بالجنيه االسترليني تلبية
الحتياجات العاملين بالخارج و تأكيدًا علي
مشاركتهم فــي دعــم االقــتــصــاد القومي
و مواكبة المنافسة الشديدة في السوق
المصرفي و زيادة حصة مصرفنا في السوق.

منتجات القروض
•تم اطالق منتج القروض الشخصية ألصحاب
األعمال و المهن الحرة بضمانات نقدية  ،كما
تم اطالق القرض الشخصي المضمن بضمانات
نقدية.
•لمواكبة سياسة الــدولــة و البنك المركزي
المصرى لتطبيق الشمول المالي كأحد المحاور
االساسية بتوفير و حدات سكنية جديدة للشباب
محدودي الدخل حيث تم تحقيق مبيعات
بمبلغ  1.9مليار جنيه لعدد  19,384عميل
لشريحتي محدودي الدخل و  84مليون جنيه
لعدد  173عميل متوسطي و فوق متوسطي
الدخل  ،ليصل حجم المحفظة في يونيو
 2018الى  3.7مليار جنيه رصيد مدين بإجمالي
عــدد عمالء  38,561عميل  ،و كذلك ابــرام
بروتوكول تعاون مع بعض الجهات في يناير
 2018مما اثر باإليجاب على محفظة مصرفنا
و تحقيق الربحية المتوقعة  ،حيث تم منح عدد
 156عميل بإجمالي تمويل  79مليون جنيه.
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قطاع االستثمارات
تقرير موجز عن أداء المحفظة االستثمارية للبنك في يونيو 2018

خدمات االنترنت
•زيادة المعامالت المالية التي تمت من خالل خدمة
األهلى نت الجديدة لألفراد و الشركات العمالء حيث
تم تسجيل  432,246معاملة مالية بقيمة  3.27مليار
جنيه للعمالء االفراد و بالنسبة للعمالء الشركات فقد
تم  9,982معاملة مالية بقيمة  939مليون جنيه.
•كما تم زيادة عدد مستخدمي تطبيق البنك األهلى
للهواتف الذكية “األهلى آب ” بعدد  28,176مستخدم
خالل العام المالي الحالي.

•تــم ابـــرام تــعــاقــدات جــديــدة مــع كبري الشركات
المتواجدة بالسوق المصرى لتعزيز انتشار ماكينات
الصراف االلي لمصرفنا و للحفاظ على الميزة التنافسية
حيث تم تعزيز االتفاق مع البنك الزراعي المصرى
لتركيب ماكينات صراف آلي بها لدعم انتشار مصرفنا
في المواقع التي يصعب التواجد بها فتم تركيب
أكثر من  94ماكينة باإلضافة الى تعزيز التعاقد
مع الشركة المصرية إلدارة و تشغيل مترو االنفاق
و الشركة المصرية لالتصاالت حيث تم زيــادة عدد
الماكينات من  22ماكينة صراف آلي الى  87ماكينة
خالل العام الحالي.

إجمالي محفظة قروض التجزئة المصرفية
بالمليار جنيه مصرى

39.5
38.1
31.5

JUN 18

JUN 17

JUN 16

تتوزع محفظة البنك االستثمارية حسب قطاعات النشاط في  2018/6/30على النحو التالي :
بالمليار جنيه
عدد المشروعات

قيمة مساهمة
البنك االسمية

التكلفة
المساهمات البنك

الوزن النسبي

الشركات المالية

27

6

6

43%

العقارات و االسكان

24

2

3

19%

6

2

2

15%

السياحة و الترفيه

29

1

1

10%

البترول و الموارد األساسية

10

0.5

0.5

3%

األغذية و المشروبات

13

0.3

0.3

2%

االتصاالت و التكنولوجيا

8

0.1

0.1

1%

التشييد و مواد البناء

4

0.2

0.2

1%

42

0.9

0.8

6%

163

13

14

100%

القطاع

بنوك

13%

45.5

تهدف استراتيجية البنك إلــى تحفيز االستثمار في
المشروعات التنموية من ناحية وتعظيم األداء المالي
للبنك من ناحية أخرى و ذلك من خالل العديد من المحاور
و التي من بينها المشاركة في إقامة المشروعات في
مختلف قطاعات النشاط االقتصادي و هو ما انعكس على
تعظيم استثماراته و توجيهها في المسار الصحيح حيث

قطاعات أخرى

JUN 15

االجمالي

عدد ماكينات ATM
3.996

تتضمن محفظة البنك االستثمارية العديد من المشروعات االستراتيجية و الحيوية التي تخدم استراتيجية البنك و منها
على سبيل المثال و ليس الحصر :

23%

3.507

2.728
2.150
JUN 18
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JUN 17

JUN 16

ساهم البنك في نهاية يونيو  2018في عدد  163مشروع
بلغت جملة رؤوس أموالها نحو  13مليار جنيه يستثمر
فيها البنك بنحو  14مليار جنيه  ،هذا بخالف التمويالت
االئتمـــانية الممنــوحة من قبل البنك لهذه المشروعات
و التي بلغت في  2018/6/30نحو  15مليار جنيه.

قطاع البنوك و يتضمن البنك األهلى المملكة المتحدة.
قطاع الشركات المالية و يتضمن شركة األهلى كابيتال.
قــطــاع االتــصــاالت و التكنولوجيا و يتضمن شركة
تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية.
قطاع السياحة ويتضمن شركة شارم دريمز القابضة
للسياحة والفنادق.
قطاع العقارات و االسكان ويتضمن شركة األهلى للتنمية
العقارية.

قطاع التشييد ومواد البناء ويتضمن شركة ميدكوم
أسوان لصناعة االسمنت.
قطاع األغذية و الزراعة ويتضمن شركة األهلى الستصالح
وزراعة األراضي.
قطاع البترول و الــمــوارد االساسية ويتضمن شركة
االسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات ( انربك ).
قطـاعات أخرى وتتضمن شركات طبية و تجارة و توزيع
و أخرى.

JUN 15
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مجموعة الخزانة و أسواق المال
تتولى مجموعة الخزانة وأسواق المال إدارة بنود ميزانية البنك المعنية بمخاطر السيولة ومخاطر السوق  ،باإلضافة
إلى تقديم استشارات احترافية وخدمات التداول لعمالء البنك في األسواق العالمية.

بنوك 15%

السياحة و الترفيه 10%

قطاعات أخرى 3%

وتقدم خدمات المتاجرة ومنتجات االستثمار الخاصة بمصرفنا بنطاقها الكامل عن طريق أقسام التداول اآلتية :

البترول و الموارد األساسية 2%
األغذية و المشروبات 1%

العقارات و االسكان 19%

التشييد و مواد البناء 1%
االتصاالت و التكنولوجيا 6%

االستثمار في ادوات الدخل الثابت :
يتم إدارة أضخم محفظة أوراق مالية ذات دخل ثابت
في مصر  ،وذلك من خالل تطبيق أكثر ممارسات مخاطر
السوق فاعلية لضمان تقديم أفضل أداء.

عمليات الصرف األجنبي :
•إدارة مركز البنك من العمالت األجنبية والمخاطر ذات
الصلة.
•صناعة السوق للعمالء واألطراف المقابلة.
•تداول أوراق البنكنوت بالجملة وتصديرها واستيرادها.

المشتقات :

الشركات المالية 43%

•يتضح من الشكل السابق ان القطاع المالي يتصدر
األهــمــيــة النسبية الــكــبــرى ضمن الــقــطــاعــات التي
يساهم فيها البنك حيث يستحوذ على  43%من
اجمالي محفظة البنك االستثمارية و يتضمن هذا
القطاع اضخم استثمار مباشر للبنك يتمثل في الذراع
االستثمارية الكبرى له و هو شركة األهلى كابيتال
القابضة التي تمثل  37%من اجمالي المحفظة ،
هذا و تساهم شركة األهلى كابيتال القابضة في
عــدد  15شركة تعمل في مختلف المجاالت من
ضمنها شركات االسمــــنت و البــتـروكيمـــاويــات
و التمويل العقاري  ،ويلي القطاع المالى العقارات
و االسكان بنسبة  19%ثم البنوك بنسبة  15%ثم
قطاع السيــاحة بنســـبة  ، 10%ثم قطـــاع البتـــرول
و الموارد االساسية بنسبة  3%في حين تبلغ القطاعات
االخرى ( شركات طبية و تجارة و توزيع و أخرى ) بنسبة
 6%و اخيرا قطاع االغذية و المشروبات بنسبة .2%
•تمكنت  99شركة من شركات المحفظة ( بإجمالي
قيمة دفترية معدلة تبلغ نحو  14.2مليار جنيه
بنسبة  )99%من تحقيق ارباح متضمنة شركات أقرت
توزيعات و شركات لم تقر توزيعات لهذا العام.

36

•أما فيما يخص عوائد االستثمار الفعلية فقد بلغ
اجماليها نحو  2131مليون جنيه خالل العام المالي
 2018/2017متمثلة بصفة اساسية في توزيعات
نقدية بنحو  952مليون جنيه لعدد  50شركة و بنك
( بإجمالي قيمة دفترية معدلة تصل لنحو  14مليار
جنيه ) و أرباح رأسمالية بنحو  1179مليون جم حصيلة
بيع حصص مساهماته في بعض الشركات .
•قام البنك بزيادة حصته االسمية في بعض الشركات
التي يساهم فيها بلغت اجماليها نحو  406مليون
جنيه.
•تهدف سياسة البنك الى تدوير محفظته االستثمارية
و يساهم في ذلك التخارج من بعض المشروعات
عن طريق بيع حصص مساهمات البنك بها بهدف
تحقيق أرباح رأسمالية و اتاحة الفرصة للمشاركة في
مشروعات أخــرى جديدة تخدم االقتصاد القومي
و تساعد على تحقيق خطط التنمية باإلضافة الى
القيام بإعادة هيكلة الشركات المتعثرة لتسنح بسمو
الكيانات القائمة للمساهمة في عملية نمو االقتصاد.

تركزت االعمال على إدارة المخاطر التي يتعرض لها العمالء
بهدف الحد من آثار تقلبات السوق عن طريق حلول تم
خصيصا لذلك الغرض  ،هذا باإلضافة إلى القيام
تصميمها
ً
بتسعير عمليات الصرف األجنبي و معدالت الفائدة للبنك
و التحوط ضد مخاطرها.

بحوث السوق :
القيام بعمل تحليل و أبحاث مفصلة و متعمقة عن
األسواق اإلقليمية و العالمية.
القيــــام بعمل تحديثات دورية حول تطـــورات الســوق
و اتجاهاته.

قسم مبيعات كبار العمالء :
تم تلبية احتياجات عمالئنا من الشركات من الصرف
االجنبي بشكل مباشر .هذا باإلضافة إلى تقديم حلول
مصممة بشكل خاص للعمالء  ،وفقًا الحتياجات كل عميل
للتحوط  ،إلى جانب إدارة المخاطر التي يتعرضون لها.
كما تم متابعة كافة عمليات الدخل الثابت للعمالء حيث
يمتلك فريق العمل القدرة على تقديم كافة الخدمات
التي تتعلق باألوراق المالية الحكومية و الودائع بالعملة
المحلية و االجنبية.

معامالت السوق النقدية :
تم إدارة سجل التمويل اليومي و هيكل آجال االستحقاق
من خالل الودائع ألجل و عمليات المقايضة و اتفاقيات
إعادة الشراء  ،مع األخذ في االعتبار اتجاهات أسعار الفائدة
و تقلبات السوق و إدارة موقف السيولة في البنك.
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قطاع الخدمات المالية الدولية  -إدارة القروض الدولية
حرصًا على تنويع مصادر تدفق العمالت األجنبية حيث يعد
البنك األهلى المصرى أكبر مستقبل لتحويالت العـــاملين
بالخـــارج  ،و قد قام البنــك بــإبرام عدة عقود و صفقات مهمة
مع كبرى البــنــــــوك الدولــيـة و اإلقلــيمـية و المؤســـــســــات
و الوكاالت المالية الدولية و بفضل ذلك نجح البنك في زيادة
معدالت القروض متوسطة و طويلة األجــل المخصصة
لتمويل المشروعات المحلية المتنوعة  ،السيما في مجال
المشروعــــات متناهية الصغــــر و الصغــــيرة و المتـــوسطة
و الصناعات الخفيفة و في مجال الشركات الكبرى  ،حيث
قام البنك األهلى المصرى خالل هذا العام المالي بتوقيع
عقود ائتمان و حدود و تسهيالت ائتمانية كسرت حاجز المليار
دوالر أمريكي و نعرض فيما يلي أهم العقود :

•تم توقيع اتفاقية  Club Dealمع مجموعة من البنوك
العالمية بمبلغ  600مليون دوالر امريكي.
•تم توقيع اتفاقية تمويل التجارة الخارجية بإجمالي
مبلغ  295مليون دوالر امريكي مع البنك االفريقي
للتصدير و االستيراد ( ) AFREXIM
•تم توقيع اتفاقية مع البنك االوروبي إلعــــادة االعــــمار
و التنمية  EBRDبمبلغ  150مليون دوالر امريكي
لتمويل المشروعــــات متناهية الصغر و الصغيرة
و المتوسطة  ،كما تم توقيع اتفاقية مع و كالة
التعمير االلماني  KFWبمبلغ  50مليون يورو لتمويل
المشروعات متناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة.

قطاع معالجة الديون غير المنتظمة
•بلغ االنخفاض في محفظة القروض غير المنتظمة
المباشرة ( شاملة التجزئة المصرفية ) نحو  35مليون
جنيه لتصل الى  8,555مليار جم في يونيو 2018
مقارنة بـ  8,590مليار جنيه في يونيو  ، 2017كما
بلغت نسبة الديون غير المنتظمة إلجمالي القروض
ً
مقارنة بـ  2.1%في يونيو
 1.9%في يونيو 2018
.2017
•بلغ إجمالي متحصالت محفظة الديون غير المنتظمة
( غير شاملة التجزئة المصرفية ) نحو  998.7مليون
جنيه تتمثل في  191,2مليون جنيه تحصيالت نقدية
من عمالء غير منتظمين داخل الميزانية ( تتضمن مبلغ
 11مليون جنيه متحصالت عينية ) و  807.5مليون
جنيه من عمالء غير منتظمين سبق تحويلهم للخارج

( تتضمن مبلغ  112.8مليون جنيه متحصالت عينية ).
• تم إجراء تسويات و إعادة جدولة لمديونيات عدد
 213عمي ًلا غير منتظم ( داخل و خارج الميزانية ) بلغ
إجمالي مديونياتهم نحو  5.7مليار جنيه (  3.1مليار
جنيه أرصدة دفترية  2.6 ،مليار جنيه عوائد هامشية )
و بلغت قيمة مبالغ التسويات نحو مليار جنيه.
•تم الموافقة على تعويم  6عمالء غير منتظمين
بلغت قيمة إجمالي مديونياتهم في تاريخ العرض
على السلطة المختصــة نحو  295.3ملـيون جنيه ،
و بلغت قيمة التسهيالت الجديدة الممنوحة لهم
في إطـــار إعادة الهيكـــلة نحـــو  54.8مليــون جنيه
( تمويل مباشر و غير مباشر ).

قطاع إدارة المحفظة و مناهج قياس المخاطر
•وفي ضوء اهتمام البنك األهلى المصرى بمراعاة
الممارسات الدولية بشأن إدارة المحفظة و مناهج
قياس المخاطر و دعم اإلدارة العليا في تخطيط
األعمال و مراقبة المخاطر االئتمانية  ،نجح البنك في
ما يلي :
•انشاء مشروع تطوير منظومة حلول متكاملة إلدارة
المخاطر ) Enterprise Risk Management ( ERM
يهدف إلى تطوير أساليب القيـاس و الحوكمة و الرقابة
و تفعيل التوجه االستراتيجي للتوجه نحو أفضل
الممارسات المصرفية العالمية.
•إعــ ــداد تقــريــ ــر اط ــار مس ــتوى المخــ ــاطر المقبول ــة
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 Risk Appetite Frameworkخــال عــام التقريــر و الــذي
يهـــدف إلـــى تحديـــد أنـــواع و مســـتويات المخاطـــر
التـــي يرغـــب البنـــك فـــي تحملهـــا أو التعـــرض إليهـــا
فـــي ســـبيل تحقيـــق أهدافـــه االســـتراتيجية.
•تقرير اختبارات التحمل  Stress Testingو الذي يهدف
الى إعطاء انذارا مبكرا إلدارة البنك بشأن أي نتائج سلبية
غير متوقعة ناشئة عن المخاطر المختلفة المعرض
لها البنك من خالل إجــراء اختبار تحمل للمحفظة
االئتمانية و معدالت النمو.

و الــذى يهــدف إلــى التحقــق مــن توافــر اليــة للتقييــم
الشــامل لمــدى كفايــة راس المــال بمــا يتوافــق مــع
االطــار العــام للمخاطــر وكــذا اســتراتيجية البنــك
لالحتفــاظ بمســتويات كافيــة لــرأس المــال.
• اعداد التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (  ) ICAAPفي
اطــار تطبيــق الدعــــامة الثانيــة من مقررات بــــــــازل  IIاو
مــا يعــرف بعمليــة المراجعــة اإلشــرافية Supervisory
 Reviewو الــذى يهــدف إلــى التحقــق مــن توافــر
اليــه للتقييــم الشــامل لمــدى كفايــة رأس المــال بمــا
يتوافــق مــع االطــار العــام للمخاطــر وكذا اســتراتيجية
البنــك لالحتفــاظ بمســتويات كافيــة لــرأس المــال.

•مشروع ادارة التوافق مع متطلبات المعيار المحاسبي
 IFRS 9الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة حيث
تم :
دعوة الشركات لتقديم العروض التقديمية بحضورالقطاعات المعنية بخصوص الخدمات المقدمة
للتوافق مع المعيار . IFRS 9
يجرى حاليا استكمال مشروع  ERMلتطبيق منظومةاحتساب مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة
) Expected Credit Losses ( ECLفي نطاق التوافق
مع المعيار الدولي للتقارير المالية .IFRS 9

مخاطر التشغيل
تكتسب إدارة المخاطر التشغيلية أهمية قصوي وعلى نحو
متسارع من قبل الهيئات الدولية والمصارف والمؤسسات
المالية حيث أصبحت إدارة تلك المخاطر عنصرً ا هامًا
من عناصر الممارسة السليمة إلدارة الخطر وتلعب إدارة
مخاطر التشغيل بالبنك األهلى المصرى دورًا رئيسيًا يتمثل
في التعرف على المخاطر وإدارتها بشكل احترافي بما
يضمن التوافق والتكامل مع أفضل الممارسات العالمية
في هذا الشأن.
وتتمث ــل أه ــم مالم ــح إدارة منظوم ــة مخاط ــر التش ــغيل
بالبن ــك األهل ــى المص ــرى ف ــي وض ــع إط ــار ومنه ــج عم ــل
متكامـــل بمـــا يتوافـــق مـــع كل مـــن حجـــم وطبيعـــة
أعم ــال البن ــك م ــن جه ــة  ،ومتطلب ــات الجه ــات الرقابي ــة
ممثلـــة فـــي مقـــررات لجنـــة بـــازل  IIوتعليمـــات البنـــك
المركـــزي المصـــرى مـــن جهـــة أخـــرى وبمـــا يتيـــح أيضـــً
خضـــوع كافـــة أوجـــه المخاطـــر التشـــغيلية الخاصـــة
بالمنتج ــات الجدي ــدة واألنش ــطة وإج ــراءات العم ــل فض ـ ً
ـا
عـــن األنظمـــة اآلليـــة بالبنـــك األهلـــى المصـــرى لعمـــل
واف لهـــا قبـــل الطـــرح وذلـــك بهـــدف تخفيـــض
تقييـــم
ٍ
الخســائر التشــغيلية ألدنــى درجــة ممكنــة وزيــادة القــدرة
التنافســية للبنــك  ،ومــن أهــم مالمــح إطــار منهــج عمــل
مخاط ــر التش ــغيل بالبن ــك األهل ــى المص ــرى خ ــال الع ــام
المالـــي : 2017/2018
•استكمال خطة الــطــوارئ لمواصلة األعمال وفقًا
ألفضل الممارسات المطبقة على مستوى المؤسسات
موقعا
المالية المتقدمة حيث تم تجهيز عدد 20
ً

بدي ًلا لمصرفنا لتغطية كافة المناطق على مستوى
الجمهورية  ،كما تم إجراء عدد (  ) 450اختبار خطة
الطوارئ لمواصلة األعمال لقطاعات المركز الرئيسي.
•تنفيذ عدد  102لقاء تدريبي للعاملين الجدد باإلضافة
الى إصدار عدد  27إصدار إلكتروني متخصص في ادارة
المخاطر التشغيلية.
•إثراء قاعدة بيانات األحداث الخارجية بعدد ( ) 133
ً
حدثا خارجيًا مع تحليل الدروس المستفادة منهم.
•الحاق العاملين بالمجموعة في العديد من البرامج
التعريفية بالمستجدات المصرفية وتطبيق الشمول
المالي و التكنولوجيا المالية  Fin-Techوكذا البرامج
التدريبية المختلفة لتنمية المهارات الشخصية واالدارية
والمتخصصة وفقا وخطط التطوير الفردية.
•تصميم وتطوير مؤشرات المخاطر التشغيلية الرئيسية
بحيث تتضمن استحداث مجموعة من المقاييس
بالتعاون مع وحدات األعمال المختلفة لتمثل نظام
إنذار مبكر  Early warning systemيمكن استخدامه
للتنبؤ بتلك المخاطر واتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من
وقوعها أو تأثيرها.
•شهد العام المالي  2018 - 2017اعتماد حصول
البنك على شهادة  ، ISO 22301 - 2012مما يجعله
أول بنك وطني في جمهورية مصر العربية يحقق هذا
المعيار الدولي ألنظمة ادارة استمرارية االعمال.

•تقريــر التقييــم الداخلــي لكفايــة راس المال ( ) ICAAP
فــي اطــار تطبيــق الدعامــة الثانيــة مــن مقــررات بــازل 2
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قطاع مخاطر السوق
•المســاهمة فــي تطبيــق نظــام  ERMلقيــاس مخاطــر
الســيولة و إدارة األصــول والخصــوم .ALM
•تـم احتسـاب نسـبة تغطيـة السـيولة (  ) LCRو نسـبة
صافـي التمويـل المسـتقر (  ) NSFRوفقاً و التعليمات
الصـادرة مـن البنـك المركزي.
• تــم إعــداد تقــــــــارير مراقبــة السـيـــولة خــــال اليــوم
(  ، ) Intraday Liquidity Monitorمخاطــر التركــز فــي
مصــادر التمويــل  ،األصــول المرهونــة و غيــر المرهونــة،
تكلف ــة إقف ــال فج ــوات الس ــيولة  ،قي ــاس مؤش ــرات
الس ــيولة (  ) Market Liquidityلمحفظت ــي األس ــهم
االســـتراتيجية و المتاجـــرة و كـــذا مؤشـــرات االنـــذار
المبك ــر و عرضه ــا عل ــى القطاع ــات المعني ــة.
•التواف ــق م ــع معايي ــر (  ) Basel 3و تطبي ــق مح ــددات
الـــورقـــة المــــصدرة مــن قــبـــل البــنـــك المركــزي فــي
( مــارس  ) 2018لمخاطــر اســعار العائــد لتقييــم آثــار
التحـــركات غيـــر المواتيـــة فـــي اســـعار العائـــد علـــى
كل م ــن ربحي ــة البن ــك  Earningو القيم ــة االقتصادي ــة
 Economic Valueو مواف ــاة البن ــك المرك ــزي بالنتائ ــج.
• التواف ــق م ــع المعايي ــر المحاس ــبية (  )IFRS 9و ( )IAS 39

عن ــد قي ــاس فاعلي ــة تح ــوط عق ــود المبادل ــة ( ) IRS
التـــي يســـتخدمها مصرفنـــا للتحـــوط مـــن مخاطـــر
اســعار العائــد المرتبطــة بشــهادات المصــدرة بالعملــة
االجنبي ــة.
•اســـتخراج تقاريـــر جديـــدة لقيـــاس مخاطـــر أســـعار
العائــد الثابــت مــن نظــام الـــ  KGRباســتخدام اســاليب ،
 Expected Shortfall ، Stressed VARالــخ ...لـمــحــافـظ
( أذون الخزانـــة و الســـندات الحكوميـــة بالعملـــة
المحلي ــة و االجنبي ــة و محفظ ــة الـــ REPOو ودائ ــع الـــ
 ) Money Marketباإلضافـــة إلـــى التقييـــم اليومـــي
للقيمـــة الســـوقية للمحفظـــة (  ) MTMو كذلـــك
تحديـــد حساســـية المحفظـــة للتغيـــرات التـــي تطـــرأ
علـــى أســـعار العائـــد ( ) Sensitivity
•استـــحـــــداث نــمــــوذج DoE Simulation Backtesting
و ذلــك الختبــار جــودة توقــع .DoE Simulation
•اســتــحـ ــداث نــمـ ــوذج تــقــ ــدير الـ ــودائع الــراسـخــ ــة
 Core Depositمـــن حســـاب التوفيـــر باســـتخدام نمـــاذج
•.Hodrick Prescott ( HP ) filter

مبادئ الحوكمة و االلتزام المصرفي
الحوكمة هي مجموعة العالقات بين إدارة البنك و مجلس
إدارته و حملة األسهم به و أصحاب المصالح األخرى  ،مع
تحـديد واضـح للسـلطـات و المســئـوليات لكـــل منهم
و تتناول الحوكمة األسلوب الذى يتبعه المجلس و اإلدارة
العليا للبنك لتوجيه و مباشرة شئونه و أنشطته اليومية ،
إن الحوكمة الفعالة ليست غاية في حد ذاتها  ،بل هي
و سيلة لضمان حسن أداء المؤسسات المالية و القطاع
المصرفي بشكل عام .
ويعتبر البنك األهلى المصرى من البنوك الرائدة التي إلتزمت
بمفاهيم الحوكمة الرشيدة  ،و يتضح ذلك من خالل اإلطار
العام للحوكمة الخاص بالبنك و الطريقة التي يتبعها
المجلس و اإلدارة العليا للبنك لتوجيه و مباشرة شئونه
و أعماله و أنشطته اليومية .و نظرًا ألهمية إعتماد نظام
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حوكمة قوى من أجل تعزيز نمو األعمال و الربحية  ،يواصل
البنك األهلى سعيه المستمر لتطبيق أفضل المعايير
الدولية في إطار حوكمة البنوك .
ويقوم البنك األهلى المصرى بإصدار تقرير سنوي للحوكمة
لتوثيق إطار الحوكمة بالبنك األهلى المصرى و ذلك من
أجل تحقيق أعلى معايير الحوكمة إستنادًا إلى أفضل
الممارسات الدولية و التعليمات الصادرة في هذا الشأن
من الجهات الرقابية .يقدم تقرير الحوكمة نظرة عامة
على أدوار و مسئوليات مجلس اإلدارة كما يتم تغطية
فعالية و تقييم أداء مجلس اإلدارة  ،حيث يتناول التقرير
الطريقة التي يقوم بها مجلس اإلدارة بالممارسة الفعلية
للحوكمة .

المسئولية

اإلفصاح

إدارة تعارض
المصالح

الشفافية

المسائلة

العدل
والمساواة

التوازن

ميثاق
السلوكيات

االلتزام المصرفي :

مكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب :

تحرص مجموعة االلتزام المصرفي بالبنك األهلى المصرى
على تعزيز سمعة البنك و الحفاظ على موقعه الريادي في
القطاع المصرفي على المستويين المحلي و الدولي و على
الحفاظ على مصالح األطراف المرتبطة و ذلك من خالل
مواكبة أحدث المتطلبات التنظيمية الصادرة من الجهات
التشريعية و الرقابية محليا و دوليا حيث تقوم مجموعة
االلتزام بالبنك األهلى المصرى باستخدام أحدث األنظمة
التقنية والمعايير الدولية في تطبيق االلتزام و تحديث كافة
السياسات سنويا لتتواكب مع احدث النظم والمستجدات
العالمية.

قام البنك األهلى المصرى باستخدام و استحداث أحدث
األنظمة اآللية التي تمكنها من مواكبة افضل المعايير
المطبقة في السوق المحلي و الدولي لتتمكن من حماية
سمعة المصرف من استغالل قنواته أو منتجاته في اية
اعمال او انشطة غير قانونية او مشبوهة في عمليات
غسل االموال و تمويل االرهاب او التعامل مع اشخاص أو
كيانات محظور التعامل معهم محليا أو دوليا خصوصا
في ظل تطور تقنيات الجرائم المالية على المستوى
العالمي في السنوات األخيرة.

إن المسؤولية الرئيسية لمجموعة االلــتــزام المصرفي
في البنك األهلى المصرى إدارة مخاطر االلتزام بكفاءة
لحماية البنك من تكبد أية خسائر مالية « قد تحدث »
بسبب عدم االلتزام بالقوانين  .و تشمل مخاطر االلتزام
مخاطر العقوبات أو الغرامات أو المخاطر القانونية إضافة
إلى الخسائر المادية و مخاطر السمعة  .كما تساعد إدارة
االلتزام أيضا كل من مجلس اإلدارة و إدارة البنك التنفيذية
االضطالع بمسئولياتهم المتعلقة بااللتزام و الرقابة
الداخلية.
تتمتع مجموعة االلتزام المصرفي و الحوكمة المؤسسية
باالستقاللية التامة و تتبع مباشرة مجلس اإلدارة و لجنة
المراجعة و تتمتع بكافة الصالحيات التي تتيح للمجموعة
الحصول على جميع البيانات و المعلومات الالزمة لالضطالع
بمسئولياتها و ألغراض رفع التقارير للمستوى اإلداري األعلى.
وقد قامت مجموعة االلتزام المصرفي بتأسيس و تطوير
برنامج مراقبة من خالل الفحص الميداني  ،و خطط تصويبية
مبنية على أساس تقييم المخاطر لتحديد مستوى االلتزام
في كافة قطاعات البنك .تهدف االستراتيجية الحالية
العمل على بناء و تطوير موظفي المجموعة الحاليين ،
و العمل على إلحاقهم بأحدث الدورات التدريبية بشكل
مستمر لرفع الكفاءة في مجال االلتزام و مكافحة غسل
االموال و تمويل االرهاب و كل ما يستجد بشأنها .كذلك
بالتعاون مع ادارة التدريب في البنك قامت مجموعة
االلتزام بالمشاركة في توفير دورات تدريبية كل حسب
اختصاصه و التي تهدف الى تعزيز ثقافة االلتزام لدى جميع
الموظفين.

يقوم البنك األهلى المصرى باستخدام أحدث األساليب
و البرامج و التقنيات لضمان فحص و مراقبة كافة
المعامالت التي تتم من خالل مصرفنا  ،يتم االستعانة
بنظم الكترونية متكاملة لفحص كافة أطراف العمليات
المصرفية بالكشف عنها من خالل جميع قوائم الحظر
الدولية و المحلية .باإلضافة إلى تصميم و تأسيس أحدث
البرامج و األنظمة لمراقبة المعامالت لضمان مالئمتها مع
مالئة العميل المالية في ضوء تطبيق قاعدة اعرف عميلك.
كذلك قام البنك األهلى المصرى بتحديث السيـــاسات
و االجــراءات الخاصة بمكافحة غسل األمــوال و تمويل
اإلرهاب حيث ركزت االجراءات مؤخرا على تطوير مفهوم
بذل العناية الواجبة و تطبيق مبدأ اعرف عميلك للتعرف
على العمالء مرتفعي المخاطر  ،كما تقوم اإلدارة
بشكل مستمر بتحديث السياسات و االجراءات بناء على
المستجدات من االنظمة و التعليمات الصادرة من الجهات
التشريعية المحلية و كذلك كافة التعليمات الصادر من
مجموعة العمل المالي ( .) FATF
تقوم مجموعة االلتزام المصرفي بإعداد تقرير سنوي عن
نشاط مكـــافحة غسل األمـوال و تمويل اإلرهــــاب بالبنك ،
و عرضه على مجلس اإلدارة إلبداء مـــا يراه من مالحظـات
 ،و اتخاذ ما يُقرره من إجراءات في شأنه  ،و إرسال هذه
التقارير إلى و حدة مكافحة غسل األمــوال مشفوعًا
بمالحظـات و قرارات مجلس إدارة البنك المشار إليها.
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قطاع تكنولوجيا المعلومات

قطاع العمليات المصرفية
استمرارًا إلسهامات مجموعة العمليات في تطوير المنظومة المصرفية داخل البنك و التي تعد امتدادًا لإلنجازات التي
تمت من قبل المجموعة في نطاق االستراتيجية الحالية لتطوير البنك في كافة المجاالت المختلفة مما ترتب عليه
العديد من اإليجابيات و التي انعكست بشكل و اضح على تحسين األداء و سرعته بما يحقق رضاء العمالء  ،األمر الذى
تنشده إدارة البنك العليا  ،فقد حققت قطاعات المجموعة االنجازات التالية :
•تم زيادة عدد الجهات الحكومية و الشركات المتعاقدة
مع البنك في تحويل المرتبات لتصل إلى  4,309جهة
ً
مقارنة بـ  3874جهة العام السابق مصدر لهم حوالي
 3,98مليون بطاقة و بلغت إجمالي قيمة مدفوعات
ً
مقارنة بـنحو 99,7
المرتبات نحو  164,61مليار جنيه
مليار جنيه العام الماضي.

في مجال امنـــاء الحفظ لدى شركة مصر المقاصة
و القيد و االيداع المركزي.
•تم اختيار مصرفنا كأفضل امين حفظ في مصر في
االستطالع الذى قامت به Global Custodian Magazine
حيث قام بتقديم خدمات الحفظ من الباطن للعمالء
االجانب المتعاملين في السوق المصرى و تم االشادة
فيه بالدور الذى قامت به ادارة تسويات االوراق المالية.

•تم زيادة قيمة التحصيالت النقدية من الضرائب نحو
15مليار جنيه مقارنة بنحو  11,2مليار في العام
السابق و كذلك زيادة قيمة الجمارك إلى نحو  6,5مليار
جنيه مقارنة بنحو  5,3مليار جنيه في العام السابق
باإلضافة إلى قيمة حصيلة المطالبات و الفواتير التي
بلغت نحو  16,3مليار جنيه بإجمالي عموالت بلغت
 37,2مليون جنيه.

•بلغ إجمالي قيمة الموارد من العمالت األجنبية مقوما
بالدوالر ( التنازالت ) خالل الفترة العام المالي الحالي
مبلغ  12.9مليار دوالر أمريكي منها  2.2مليون دوالر
تنازالت من حسابات الوكالء باإلضافة الى  6.1مليون
دوالر تنازل من حسابات عمالء فروع مصرفنا.

• كما بلغ حجم شيكات المحصلة  562ألف شيك
بقيمة إجمالية تفوق 197,6مليار جنيه مما حقق
عائدا فاق  170مليون جنيه بنسبة نمو  77%عن
ً
العام المالي السابق نتيجة الستثمار هذه المبالغ
قبل إضافتها إلى حساب الخزانة الموحد طرف البنك
المركزي المصري.

•زيادة شبكة فروع و ماكينات صارف آلي تغطي كافة
مناطق الجمهورية فقد ارتفع عدد ماكينات الصراف
اآللي الـ  ATMإلى نحو  3,996ماكينة في يونيو 2018
مقارنة بـ  3,507ماكينة في العام السابق و بزيادة
قدرها  489ماكينة عن العام السابق و مستحوذًا
على ما يقرب من ثلث السوق.

•بلغ حجم األموال الواردة بالعملة األجنبية من خارج
مصر خالل عـــــام التقرير نحو  14,3مليار دوالر منها
 9مليار دوالر مدخرات المصريين العاملين بالخارج.
•بلغت القيمة السوقية لــأوراق المالية المحفوظة
طرف أمين حفظ مصرفنا نحو  290مليار جنيه في
 30/6/2018مما كان له عظيم األثر في الحفاظ
على مركز الصدارة في الترتيب بين البنوك العاملة

•كما بلغت عدد ماكينات نقاط البيع الـ  POSنحو
 18,192ماكينة في يونيو  ، 2018هذا بجانب عدد
 446ما بين فروع و مكاتب و وحدات مصرفية منتشرة
في جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لكافة شرائح
عمالء البنك.

قام البنك األهلى المصرى باالستمرار في تقديم أفضل الحلول و التطبيقات التي تساهم في تحسين أداء الخدمات
المصرفية المقدمة لعمالء البنك فض ً
ال عن مؤسسات الدولة المختلفة لدعم ريادة البنك األهلى المصرى للسوق
المصرفي المصرى و اإلقليمي و فيما يلي أهم إنجازات قطاع تكنولوجيا المعلومات خالل عام التقرير :
•االنتهاء من تصميم و تطبيق نظام  IM Fraudلمراقبة
و تــأمين و مكــافــحة احتيـال حــركــات البطـــاقــات
( مخاطر التجزئة ).

•االنتهـــاء مـــن تشـــغيل عـــدد  4مواقـــع لشـــركة
األهلــى للصرافــة و عمــل التعريفــات الالزمــة ألجهــزة
االتصـــاالت.

•االنتهــاء مــن تصميــم و تطبيــق نظــام يتيــح احتســاب
و تكويــن ملــف مطالبــات البنــك المركــزي الخــاص
بمــبـــادرة تـــــمــويــــل اآلالت الصــنــاعــيـــة و الزراعــــية
7% SME - CBE WEB Application

•تنفيذ خطة البنك في التوسع الجغرافي من احتياجات
و حدات مصرفنا من البنية التحتية للفروع الجـديدة
و الفروع التي تم نقلها لمقرات أخرى جديدة على
مستوى الجمهورية و تقديم الدعم الفني الالزم.

•االنتهاء من تصميم و تطبيق نظام يتيح لشركات الغاز
تحميل ملفات العمالء بكافة أنواعها الخــاصة بهم
و امكانية االستعالم عن حسابات عمالء الغاز لتوفير
الوقت للشركات لمتابعة العمالء و اضافة ميزة جديدة
للبنك .GAS Companies Web Application
•االنتهاء من استحداث شاشة  Discardالتي تساعد على
الغاء الحركات المعلقة مما ساعد على اغالق الفروع
بصورة اسرع مما أدي الى عدم تأخر .EOD
•االنته ــاء م ــن تصمي ــم و تطبي ــق  Dashboardلمتابع ــة
المبـيــعــــات المـبـاشـــــرة و مســتهــــــدفات الفـــــروع
(  ) direct sales and branches targetsو كــــذلــــك
لشـــهادات أمـــان.
•االنتهاء من تطبيق نظام مركزية الشكاوى بجميع
الفروع.
•االنتهاء من تطبيق نظام تتبع بطاقات االئتمان.

•االنتهاء من تطوير أعمال تشغيل و استخراج التقارير
الدورية ( اليومية و األسبوعية و الشهرية ) مما أدى
إلى توفير الوقت المستغرق و عدم التأثير على أعمال
و حدات البنك.
•بدء تطبيق مشروع نشر الوعي بمتطلبات معايير
تأمين بيانات عمالء البطاقات من خالل التعليم عن
بعد  e-Learningباستخدام تطبيق أوراكل  ERPلكافة
فروع مصرفنا بالتعاون مع قطاع المعرفة و التطوير ،
لتدريب موظفي البنك األهلى في اماكنهم من خالل
الخدمة الذاتية مع اتاحه افالم تعليميه مما ساهم
في توفير و قت و نفقات.

فيما يخص تطبيق نظام الـ : Flex cube
•االنتهاء من و ضع و تطبيق آليات لالكتشاف المسبق
لمشاكل النظام .Flex Cube Health Check
•االنتهاء من تفعيل السجل اإللكتروني الخاص بكل
انواع الحركات على نظام .Flex Cube
•االنتهاء من ميكنة تسجيل اسعار االقراض على نظام
.Flex Cube
•االنتهــاء مــن امكانيــة اجــراء تعديــل مجمــع لحالــة
القــرض و خاصــة فــي حــاالت التحويــل الــى خــارج
الميزانيــة  Bulk status changeعلــى نظــام .Flex Cube
•االنتهاء من نقل قروض األفراد خارج الميزانية من نظام
 MFإلى نظام .FC
•االنتهاء من نقل ارصدة شهادة الماليين و المجموعة
ج و المهندس و الشهادات المتقادمة من نظام MF
الى نظام و سيط مع اعداد  web applicationلمعالجة
التعامل مع تلك الشهادات مع الربط اآللي بنظامFC .
•االنتهاء من التعديالت الالزمة على نظام  FCو الخاصة
بإتاحة و سائل ســداد متنوعة بخصوص خطابات
الضمان المالحية Linkage of Shipping guarantee
with Import Mixed Payment LC
•االنتهاء من تجهيز الصالحيات الالزمة لتطبيق نظام
تقارير  ( Flexcubeكشوف الحساب /االستاذ العام ) على
بيئة  Open Systemبإجمالي عدد  9846مستخدم.

كما حصل مصرفنا على شهادة التوافق مع متطلبات هيئة الفيزا و الماستر العالمية لتامين
بيانات بطاقات الدفع االلكترونية للعام الخامس على التوالي  ،بإصدارها رقم PCI DSS V3.2
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قطاع الموارد البشرية
استمــر البنك األهلى المصرى خــالل العام المالي  2018/ 2017في االهتمـــام بالمـــوارد البشـرية
و تطويرها و تنمية قدراتها و على هذا األساس قام البنك باستقطاب الكفاءات للعمل مع دعمهم
بالدورات و البرامج التدريبة التي تهدف إلى تنمية مهاراتهم و توسيع مداركهم  ،كما عزز البنك شراكاته
مع أبرز المعاهد و الجامعات العالمية لتنظيم العديد من البرامج التدريبية رفيعة المستوى لصقل
مهارات القيادات الشابة لديه بهدف إعداد جيل و اعد من المصرفيين الجدد و تهيئته لتسلم المواقع
القيادية مما كان له األثر في تحقيق نتائج متميزة حيث أطلق البنك عدة مبادرات تهدف إلى تنمية
العنصر البشري من أهمها :
•تم تنفيذ الخطة التدريبية الخاصة بالبرامج
الفنية المتخصصة و البرامج السلوكية و اإلدارية
و كـــذا فيما يتعــلق بدراســة اللـغة اإلنجـليزية
و الدراسات العليا و الشهادات المتخصصة حيث
تم تنفيذ  57885فرصة تدريبية  ،شملت عدد
ً
موظفا ( متدربًا ) و هو ما يمثل 99%
17336
من إجمالي العاملين بالبنك في عدد 329
موضوع تدريبي  ،حيث تم تقديم متوسط عدد
 3فرص تدريبية لكل متدرب.
•وتواكبًا مع التطورات الحديثة و العالمية في
مجاالت التدريب و التطوير و التوجه إلى التعليم
اإللكتروني فقد بادر قطاع المعرفة و التطوير
بتحويل بعض البرامج التدريبية المقدمة داخليًا
إلى برامج تعليم إلكترونية و قد تم بالفعل
االنتهاء من  7برامج تدريبية.
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يل

 -اعرف عميلك.

ب ال

 قــانــون االمــتــثــال الضريبي على الحساباتاألمريكية ( .) FATCA

•تم استقطاب عدد  1604عنصرًا بشريًا تتنوع
مهاراتهم ما بين خريجي الجامعات و ذوي
الخبرة.

تدري

 -ميثاق سلوكيات العاملين.

وانطالقا من المسؤولية المجتمعية للبنك األهلى
المصرى و سعيا لخلق جيل مدرب و مؤهل لسوق
العمل بصفة عامة و العمل المصرفي بصفة
خاصة فقد تم بالتعاون مع الجامعات المصرية
تصميم و تطوير منظومة التدريب الصيفي لطلبة
الجامعات بما يحقق تأهيل كوادر شبابية للعمل
في المجال المصرفي  ،حيث تم تدريب عدد 721
طالبًا و طالبة لمدة شهر عمليًا بــإدارات و فروع
البنك.

ميل

 -برامج تعريفية لمكافحة غسل األموال.

•تــم تــطــويــر مــســار تــدريــبــي خـــاص لمدرسة
المشرفين على غرار المسار التدريبي لمديري
المستقبل.

ك

•اســتــمــرارًا لاللتزام بالحوكمة و المتطلبات
الرقابية تم تدريب  4814من العاملين في
عدد  20موضوعًا تدريبيًا في مجاالت مكافحة
غسل األموال و االلتزام و الحوكمة و تشمل:

وسعيًا لتدعيم و صقل مديري المستقبل بأعلى
مستوى من المهارات و الخبرات  ،تم تنفيذ عدد
 637فرصة تدريبية لعدد  170مدير مستقبل في
 11موضوعً ا تدريبيا.

فع

•تم تدعيم و تطوير المهارات اإلدارية و القيادية
للوظائف اإلشرافية و اإلدارية للعاملين حيث تم
تنفيذ عدد  1023فرصة تدريبية.

وتماشيًا مع سياسة البنك في دعم المشروعات
الصغيرة و المتوسطة لدفع عجلة االقتصاد فقد
أولى لها البنك األهلى المصرى اهتماما بالغًا في
سـبـيل اإلرتقــاء بالمهـــارات الفـــنـية و السـلوكية
و اإلدارية للعاملين في مجال المشروعات الصغيرة
حيث تم تنفيذ عدد  5623فرصة تدريبية لعدد
 1665متدرب بنسبة  93%من إجمالي العاملين
في هذا المجال.
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تقرير مراقبي
الحسابات
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محاســب  /عمــرو محمــد الشــعبيني

محاسب  /خالد كمال أحمد محمد

المتضامنون للمحاسبة والمراجعة EY

الجهاز المركزي للمحاسبات
تقرير مراقبي الحسابات

الى السادة  /مساهمي البنك األهلى المصرى
( شركة مساهمة مصرية )
تقرير عن القوائم المالية المستقلة

الرأي

راجعنا القوائم المالية المستقلة المرفقة للبنك األهلى المصرى ( شركة مساهمة مصرية و المتمثلة في الميزانية
المستقلة في  30يونيو  2018وكذا قوائم الدخل و التغير في حقوق الملكية و التدفقات النقدية المستقلة عن
السنة المنتهية في ذلك التاريخ  ،و ملخص للسياسات المحاسبية الهامة و غيرها من اإليضاحات.

و من رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعاله تعبر بعدالة و وضوح في جميع جوانبها الهامة  ،عن المركز المالي المستقل
للبنك األهلى المصرى ( شركة مساهمة مصرية ) في  30يونيو  ، 2018و عن أدائه المالي و تدفقاته النقدية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ و ذلك طبقًا لقواعد إعداد و تصوير القوائم المالية للبنوك الصادرة عن البنك
المركزى المصرى بتاريخ  16ديسمبر  2008و في ضوء القوانين و اللوائح المصرية ذات العالقة بإعداد القوائم المالية.

مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية المستقلة
هذه القوائم المالية مسئولية إدارة البنك  ،فاإلدارة مسئولة عن إعداد و عرض القوائم المالية عرضًا عاد ً
ال وواضحًا
وفقًا لقواعد إعداد و تصوير القوائم المالية للبنوك الصادرة عن البنك المركزى بتاريخ  16ديسمبر  2008و في ضوء
القوانين المصرية السارية  ،و تتضمن مسئولية اإلدارة تصميم و تنفيذ و الحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعــداد
و عرض قوائم مالية عرضًا عاد ً
ال و واضحًا خالية من أية تحريفات هامة و مؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ  ،كما
تتضمن هذه المسئولية إختيار السياسات المحاسبية المالئمة و تطبيقها و عمل التقديرات المحاسبية المالئمة للظروف.
مسئولية مراقب الحسابات
تنحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها و قد تمت مراجعتنا وفقًا لمعايير
المراجعة المصرية و في ضوء القوانين المصرية السارية  ،و تتطلب هذه المعايير منا اإللتزام بمتطلبات السلوك المهني
و تخطيط و أداء المراجعة للحصول على تأكد مناسب بان القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة و مؤثرة.
و تتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم و اإلفصاحات في القوائم المالية،
و تعتمد اإلجراءات التي تم إختيارها على الحكم الشخصي للمراقب و يشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام
و المؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطا  ،ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في إعتباره
الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام البنك بإعداد القوائم المالية و العرض العادل والواضح لها و ذلك لتصميم إجراءات
مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في البنك  ،و تشمل عملية المراجعة
أيضًا تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية و التقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة اإلدارة وكذا سالمة
العرض الذي قدمت به القوائم المالية.
و أننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية و مناسبة و تعد أساسًا مناسبًا إلبداء رأينا على القوائم
المالية .
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تقرير عن المتطلبات القانونية و التنظيمية األخرى
يمسك البنك حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون و نظام البنك على وجوب إثباته فيها و قد وجدت
القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات  .البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس اإلدارة المعد وفقًا لمتطلبات
القانون رقم  159لسنة  1981والئحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر البنك و ذلك في الحدود التي تثبت بها
مثل تلك البيانات بالدفاتر.

القاهرة في  7 :فبراير 2019

مراقبا الحسابات

عمرو محمد الشعبيني

خالد كمال أحمد محمد

المتضامنون للمحاسبة و المراجعة EY

الجهاز المركزي للمحاسبات
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الميزانية المستقلة
 -1الميزانية (المستقلة) في  30يونيو 2018
إيضاح
رقم

30/6/2018
ألف جنيه

30/6/2017
ألف جنيه

نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

15

74 577 890

36 171 650

األصــــول

األصــــول

إيضاح
رقم

حقوق الملكية

أرصدة لدى البنوك

16

524 255 005

453 803 270

رأس المال المدفوع

32

35 000 000

28 650 000

اذون خزانة و أوراق حكومية اخرى

17

297 262 467

260 786 688

إحتياطيات

33

15 405 753

10 484 194

أصول مالية بغرض المتاجرة

18

406 959

287 189

فروق القيمة االسمية عن القيمة الحالية للقرض
المساند من البنك المركزى

33

31 732 046

33 365 384

قروض و تسهيالت للبنوك (بالصافي)

19

1 865 320

955 631

أرباح محتجزة

10 111 013

13 434 478

قروض وتسهيالت للعمالء (بالصافي)

20

430 779 645

376 776 273

اجمالى حقوق الملكية

92 248 812

85 934 056

مشتقات مالية

21

35 647

21 992

1 543 596 585

1 364 564 296

إجمالى اإللتزامات وحقوق الملكية
إلتزامات عرضية وإرتباطات

إستثمارات مالية
إستثمارات مالية متاحة للبيع

22

44 855 539

46 515 629

إستثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ األستحقاق

22

127 277 041

148 438 287

إستثمارات مالية فى شركات تابعة و شقيقة

22

7 779 230

7 736 764

أصول أخرى

23

29 399 503

28 757 038

استثمارات عقارية

23

1 707

1 858

أصول ثابتة (بعد خصم مجمع اإلهالك)

24

5 100 632

4 312 027

1 543 596 585

1 364 564 296

إلتزامات مقابل خطابات ضمان وإعتمادات مستندية
وإرتباطات أخرى

35

463 384 677

389 414 300

اإليضاحات المرفقة من ( )1الي ( )38متممة للقوائم المالية وتقرأ معها
 -2قائمة الدخل (المستقلة) عن السنة المالية المنتهية في  30يونيو 2018
إيضاح
رقم

30/6/2018
ألف جنيه

30/6/2017
ألف جنيه

عائد القروض واإليرادات المشابهة

)(6

151 390 482

95 542 162

تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة

)(6

)( 128 069 297

)( 61 758 713

23 321 185

33 783 449

اإللتزامات وحقوق المساهمين

إيرادات األتعاب والعموالت

)(7

8 166 823

6 893 925

اإللتزامات

مصروفات األتعاب والعموالت

)(7

)( 770 521

)( 275 148

7 396 302

6 618 777

توزيعات األرباح

)(8

979 877

492 457

صافى دخل ( خسائر ) المتاجرة

)(9

822 709

)( 1 921 822

أرباح اإلستثمارات المالية

)(22

882 578

861 978

(عبء) االضمحالل عن خسائر االئتمان

)(12

)( 39 637

)( 7 673 579

مصروفات إدارية

)(10

)( 13 017 663

)( 10 549 707

)(11

1 196 966

913 658

21 542 317

22 525 211

)( 11 431 304

)( 9 090 733

10 111 013

13 434 478

0.33

0.71

إجمالى األصول

صافى الدخل من العائد

صافى الدخل من األتعاب و العموالت

أرصدة مستحقة للبنوك

25

282 586 241

295 992 466

ودائع العمالء

26

1 014 833 090

861 715 157

مشتقات مالية

21

255 020

96 890

قروض أخري

27

114 511 663

89 884 421

إلتزامات أخرى

28

33 562 899

24 988 840

مخصصات أخرى

29

2 605 669

3 423 891

ايرادات تشغيل اخري

التزامات مزايا التقاعد

30

2 993 191

2 528 575

الربح قبل ضرائب الدخل

1 451 347 773

1 278 630 240

مصروفات ضرائب الدخل

إجمالى اإللتزامات

)(13

صافى أرباح السنة
ربحية السهم في صافي أرباح السنة (جنيه مصري)

50

30/6/2018
ألف جنيه

30/6/2017
ألف جنيه

)(14

االيضاحـات المرفقـه مـن ( )1إلى ( ) 38متممـة للقوائم المالية وتقرأ معها
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 -3قائمة التوزيعات المقترحة لالرباح عن السنة المالية المنتهية في  30يونيو 2018

صافى أرباح السنة (من واقع قائمة الدخل )

 -4قائمة التدفقات النقدية (المستقلة)

30/6/2018
ألف جنيه

30/6/2017
ألف جنيه

10 111 013

13 434 478

يخصـــم -:
أرباح بيع أصول ثابتة محولة لالحتياطى الراسمالى طبقًا
الحكام المادة  40من القانون رقم  159لسنة 1981

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
21 542 317

صافى أرباح السنة قبل الضرائب
) ( 21 837

) ( 10 739

-

) ( 1 426 037

احتياطي مخاطر معيار** IFRS9

)( 6 926 301

-

صافي ارباح السنة القابلة للتوزيع

3 162 875

11 997 702

احتياطي مخاطر بنكية عام

ايضاح

22 525 211

تعديالت لتسوية صافى االرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
إهالك اصول ثابتة
إهالك استثمارات عقارية

)(24

1 059 297

765 556

)(23/¸1

141

121

ارباح بيع اصول ثابتة

)(11

) ( 21 837

) ( 10 739

1 008 917

1 342 374

عائد استهالك سندات متاحة ومحتفظ بها

)(22

) ( 257 024

) ( 1 111 841

احتياطى عــام

215 396

1 065 533

عبء اضمحالل القروض

)(20

325 081

6 969 018

حصة العاملين

193 856

958 979

توزيعات المساهمين *

التزامات مزايا التقاعد

)(30

580 667

412 490

1 744 706

8 630 816

االجمــــــالـى

3 162 875

11 997 702

فرق إعادة تقييم االضمحالل بالعمالت األجنبية

)(20

) ( 98 642

4 490 009

)(23/1

-

) ( 311

رد اضمحالل (اصول الت ملكيتها للبنك)

)(23

-

) ( 85 666

رد عبء اضمحالل استثمارات مالية

)(22

175 993

163 496

رد عبء المخصصات األخرى

)(29

11 601

1 718 951

فرق إعادة تقييم المخصصات األخرى بالعمالت
األجنبية

)(29

) ( 3 150

مخصصات انتفي الغرض منها مخصص مطالبات
محتملة

)(29

يوزع كاالتى -:
احتياطى قانونى

* مقترح أن يتم توجيه مبلغ  1.245.507ألف جنيه من صافي حصة الدولة في األرباح في  2018/6/30لتدعيم
			
اإلحتياطي التدعيمي وذلك بعد استبعاد االتي :
 مبلغ  497.561ألف جنيه قيمة المسدد تحت الحساب وفقًا وما تم االتفاق عليه في اطار القرض المساند والذي			
تم استخدامه في زيادة راس مال البنك .
 مبلغ  1.638ألف جنيه المسدد قيمة صافي الفائدة المستحقة للبنك عن حصيلة ال  5%سندات حكومية والتي تم			
تسويتها لحساب حصة الدولة في األرباح .
** وفقًا وتعليمات البنك المركزي المصري الصادرة فى  28يناير  2018تم تكوين إحتياطي مخاطر معيار  9بنسبة 1%
من إجمالي المخاطر اإلئتمانية المرجحة الوزان المخاطروذلك من صافي الربح بعد الضريبة عن السنة المالية النتهية
في 2018/6/30

رد اضمحالل ( استثمارات عقارية)

469 326

) ( 369 136

34 891

) ( 94 485

-

أرباح بيع استثمارات مالية متاحة ومحتفظ بها

)(22

) ( 241 331

) ( 1 001 445

ارباح بيع استثمارات مالية تابعة وشقيقة

)(22

) ( 817 433

) ( 29 273

مخصصات انتفي الغرض منها مخصص مطالبات
قضائية

) ( 11 210

فروق ترجمة عمالت اجنبية فروع الخارج
توزيعات االرباح
أرباح التشغيل قبل التغيرات فى األصول واإللتزامات
الناتجة من أنشطة التشغيل
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30/6/2018
ألف جنيه

30/6/2017
ألف جنيه

)(8

417 787

) ( 979 877

) ( 492 457

20 800 972

35 235 124
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ايضاح

30/6/2018
ألف جنيه

30/6/2017
ألف جنيه
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

صافى النقص (الزيادة) فى األصول
أرصدة لدى البنوك المركزية فى إطار نسبة
االحتياطى اإللزامي

)(15

) ( 38 364 181

) ( 499 436

أرصدة لدى البنوك

)(16

10 250 524

) ( 72 356 102

أذون خزانة

)(17

) ( 36 904 703

) ( 49 954 446

أصول مالية بغرض المتاجرة

)(18

) ( 119 770

) ( 194 612

قروض و تسهيالت للبنوك

)(19

) ( 909 689

)( 582 431

قروض وتسهيالت للعمالء

)(20

) ( 53 770 006

) ( 166 086 034

مشتقات مالية (بالصافى)

)(21

أصول أخرى

)(23

70 896
) ( 1 386 805

26 376
) ( 8 687 624

صافى الزيادة ( النقص ) فى اإللتزامات
أرصدة مستحقة للبنوك

)(25

) ( 13 406 225

240 487 557

مزايا تقاعد مدفوعة

)(30

) ( 116 051

) ( 79 676

ودائع العمالء

)(26

153 117 933

303 073 510

إلتزامات أخرى

)(28

7 230 091

8 929 764

المستخدم من المخصصات األخرى

)(29

) ( 10 427

) ( 27 803

ضرائب الدخل المسددة

)(13

محصل من قروض أخرى

)(27

31 874 778

93 909 462

المسدد من قروض أخرى

)(27

) ( 8 880 874

) ( 1 335 883

توزيعات االرباح المدفوعة

)(33

)(1 976 183

)(2 265 848

صافــى التدفقــات النقديــة الناتجــة مــن أنشــطة
التمويــل

21 017 721

90 307 731

صافــى الزيــادة فــى النقديــة ومــا فــى حكمهــا
خــال الســنة

80 315 394

359 267 123

النقدية وما فى حكمها فى أول السنة

440 550 511

81 283 388

النقدية وما فى حكمها فى أخر السنة

520 865 905

440 550 511

وتتمثل النقدية وما فى حكمها فيما يلى:
نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى

)(15

74 577 890

36 171 650

أرصدة لدى البنوك

)(16

524 255 005

453 803 270

أذون خزانة واوراق حكومية اخري

)(17

297 262 467

260 786 688

أرصدة لدى البنوك المركزية فى إطار نسبة
اإلحتياطى اإللزامى

)(15

)( 62 190 226

) ( 23 826 045

أرصدة لدى البنوك ذات أجل أكثر من ثالثة أشهر

)(16

)( 69 645 438

) ( 79 895 962

) ( 10 155 416

) ( 8 503 224

أذون خزانة ذات أجل أكثر من ثالثة أشهر

)(17

)( 243 393 793

) ( 206 489 090

36 327 143

280 780 943

النقدية و ما فى حكمها

520 865 905

440 550 511

مدفوعــات لشــراء أصــول ثابتــة وإعــداد وتجهيــز
الفــروع

)(24

) ( 1 849 048

) (1 804 059

متحصالت من بيع اصول ثابتة

)(24

22 983

11 818

متحصــات مــن بيــع االســتثمارات الماليــة بخــاف
أصــول ماليــة بغــرض المتاجــرة

)(22

31 454 247

109 135 782

مشــتريات اســتثمارات ماليــة بخــاف أصــول ماليــة
بغــرض المتاجــرة

)(22

) ( 8 326 436

) ( 119 567 904

مدفوعات مقابل إقتناء شركات تابعة و شقيقة

)(22

) ( 128 526

) ( 128 518

متحصالت بيع استثمارات تابعة وشقيقة

)(22

817 433

38 873

)(8

979 877

492 457

صافــى التدفقــات النقديــة الناتجــة مــن أنشــطة
التشــغيل

توزيعات ارباح محصلة
صافى التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة
فى) أنشطة اإلستثمار

54

ايضاح

30/6/2018
ألف جنيه

30/6/2017
ألف جنيه

22 970 530

) ( 11 821 551
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 - 5قائمة التغير في حقوق الملكية ( المستقلة )

بيــــــــــان

"االرباح
المحتجزة"

اإلجمالي
( باالف جنيه )

الرصيد فى
اول السنة
المالية
1/7/2016

15 000 000

1 936 444

2 310 931

1 653 797

120 370

4 282 387

402 431

) ( 13 647

486 761

-

-

-

12 469 421

38 648 895

المحول الي
االحتياطيات

-

1 310 679

1 244 831

989 282

21 105

6 637 676

-

-

-

-

-

-

) ( 10 203 573

-

13 650 000

-

-

) ( 2 610 000

-

-

-

-

-

-

-

-

توزيعات ارباح
للمساهمين

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

) ( 243 805

) ( 243 805

توزيعات االرباح
للعاملين

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

) ( 2 022 043

) ( 2 022 043

صافي التغير
في احتياطيات
االستثمارات
المالية المتاحة
للبيع
(بعد الضرائب)

-

صافي التغير
في احتياطي
المشتقات
المالية

-

حركة خالل
العام (فروق
ترجمة عمالت
اجنبية فروع
الخارج)

-

زيادة رأس
المال

-

-

-

-

-

-

-

-

-

) ( 10 920 000 ) ( 120 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

)( 34 088

-

2 367 448

-

-

-

-

-

-

-

417 787

-

-

-

-

-

-

2 367 448

) ( 34 088

417 787

فروق القيمة
االسمية
عن القيمة
الحالية للقرض
المساند من
البنك المركزي

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33 365 384

-

-

-

33 365 384

صافي الربح

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13 434 478

13 434 478

28 650 000

3 247 123

3 555 762

33 079

21 475

63

402 431

) ( 47 735

2 854 209

33 365 384

417 787

-

13 434 478

85 934 056

الرصيد فى اخر
السنة المالية
30/6/2017
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"رأس المال
المدفوع"

"احتياطى
مخاطر بنكية
عام"

"احتياطى
قانونى"

"احتياطى
عام"

"احتياطى
رأسمالى"

"أحتياطى
تدعيمى"

"احتياطى
خاص"

"احتياطى
التغطية
لمخاطر
التدفقات
النقدية "

احتياطى التغير
فى القيمة العادلة
لألستثمارات المالية
المتاحة للبيع

فروق القيمة
االسمية عن
القيمة الحالية
للقرض المساند
من البنك المركزي

فروق ترجمة
عمالت اجنبية
فروع الخارج

احتياطي
مخاطر
IFRS9
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 - 6تابع قائمة التغير في حقوق الملكية ( المستقلة )

بيــــــــــان

الرصيد فى
اول السنة
المالية
1/7/2017

"احتياطى
التغطية
لمخاطر
التدفقات
النقدية "

احتياطى التغير
فى القيمة العادلة
لألستثمارات المالية
المتاحة للبيع

فروق القيمة
االسمية عن
القيمة الحالية
للقرض المساند
من البنك المركزي

فروق ترجمة
عمالت اجنبية
فروع الخارج

احتياطي
مخاطر
IFRS9

"االرباح
المحتجزة"

اإلجمالي
( باالف جنيه )

28 650 000

3 247 123

3 555 762

33 079

21 475

63

402 431

) ( 47 735

2 854 209

33 365 384

417 787

-

13 434 478

85 934 056

المحــول الــي
ا ال حتيا طيــا ت

-

1 426 038

1 342 374

1 065 533

10 738

7 513 612

-

-

-

-

100 000

-

) ( 11 458 295

-

توزيعات ارباح
للمساهمين

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

) ( 1 017 204

) ( 1 017 204

توزيعات االرباح
للعاملين

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

) ( 958 979

) ( 958 979

6 350 000

-

-

-

-

) ( 6 350 000

-

-

-

-

-

-

-

-

زيادة رأس
المال
صافي التغير
في احتياطيات
االستثمارات
المالية المتاحة
للبيع
( بعد الضرائب )

-

صافي التغير
في احتياطي
المشتقات
المالية

-

حركة خالل
العام (فروق
ترجمة عمالت
اجنبية فروع
الخارج)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

) ( 73 579

-

) ( 101 947

-

-

-

-

-

-

-

) ( 11 210

-

-

-

-

-

-

) ( 101 947

) ( 73 579

) ( 11 210

فروق القيمة
االسمية
عن القيمة
الحالية للقرض
المساند من
البنك المركزي

-

-

-

-

-

-

-

-

-

) ( 1 633 338

-

-

-

) ( 1 633 338

صافي الربح

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 111 013

10 111 013

35 000 000

4 673 161

4 898 136

1 098 612

32 213

1 163 675

402 431

) ( 121 314

2 752 262

31 732 046

506 577

-

10 111 013

92 248 812

الرصيد فى اخر
السنة المالية
30/6/2018
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المدفوع"

"احتياطى
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عام"

"احتياطى
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"احتياطى
عام"

"احتياطى
رأسمالى"

"أحتياطى
تدعيمى"

"احتياطى
خاص"
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اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية في  30يونيو 2018
 -1معلومات عامـة
تأسس البنك األهلى المصرى ( شركة مساهمة مصرية )
كبنك تجارى فى  25/6/1898و يمارس نشاطه في ظل
أحكام القانون رقم  88لسنة  2003في جمهورية مصر
العربية و يقع المركز الرئيسي للبنك في القاهرة

•صافى دخل المتاجرة أو صافى الدخل من األدوات
المالية المبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل
األربــاح و الخسائر لألصول /االلتزامات المبوبة بغرض
المتاجرة أو تلك المبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من
خالل األرباح و الخسائر بحسب النوع .

يقدم البنك األهلى المصرى خدمات المؤسسات و التجزئة
المصرفية و االستثمار في جمهورية مصر العربية و الخارج
من خالل مركزه الرئيسى بمدينة القاهرة و عدد ( )446
و حدات مصرفية بالداخل و مكتب بكل من جوهانسبرج
بجنوب أفريقيا و دبى باإلمارات العربية المتحدة و أديس ابابا
بأثيوبيا و فرع بمدينة نيويورك بالواليات المتحدة األمريكية
و فرع بمدينة شنغهاى بالصين ويوظف  19361موظفًا
فى تاريخ الميزانية .

•حقوق الملكية للمشتقات المالية بصفة تغطية مؤهلة
للتدفقات النقدية أو بصفة تغطية مؤهلة لصافى
االستثمار.

ُ -2ملخص السياسات المحاسبية المتبعة

•إيرادات ( مصروفات ) تشغيل أخرى بالنسبة لباقي البنود.

فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد
هذه القوائم المالية .و قد تم إتباع هذه السياسات بثبات
لكل السنوات المعروضة إال إذا تم اإلفصاح عن غير ذلك .

أ  -أسس إعداد القوائم المالية ( المستقلة )
يتم إعداد هذه القوائم المالية ( المستقلة ) وفقًا لمعايير
المحاسبة المصرية الصادرة خالل عام  2006و تعديالتها
ووفقًا لقواعد إعداد و تصوير القوائم المـــالية للبنوك
و أسس االعتراف و القياس و الصادرة عن البنك المركزي
المصرى المعتمدة من مجلس إدارته بتاريخ  16ديسمبر
 2008و كذا التعليمات التفسيرية الملحقة بها في أبريل
 2009المتفقة مع المعايير المشار إليها  ،و على أساس
التكلفة التاريخية معدلة بإعادة تقييم األصول و االلتزامات
المالية بغرض المتاجرة  ،و األصــول و االلتزامات المالية
المبوبة عند نشــأتها بالقيمة العـــــادلة من خـــالل األربــاح
و الخسائر و االستثمارات المالية المتاحة للبيع  ،وجميع
عقود المشتقات المالية .

ب  -ترجمة العمالت األجنبية
ب -1/عملة التعامل و العرض
يتم قياس البنود التي تشتمل عليها القوائم المالية للفروع
األجنبية للبنك باستخدام عملة البيئة االقتصادية األساسية
التي يمارس فيها الفرع األجنبي نشاطه ( عملة التعامل )
و يتم عرض القوائم المالية للبنك بالجنيه المصرى و هو
عملة التعامل و العرض للبنك.
ب - 2 /المعامالت و األرصدة بالعمالت األجنبية
ُتمسك حسابات البنك بالجنيه المصرى وتثبت المعامالت
بالعمالت األخرى خالل السنة المالية على أساس أسعار
الصرف السارية فى تاريخ تنفيذ المعاملة  ،و يتم إعادة
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تقييم أرصدة األصول و االلتزامات ذات الطبيعة النقدية
بالعمالت األخرى فى نهاية السنة المالية على أساس أسعار
الصرف السارية فى ذلك التاريخ  ،و يتم االعتراف في قائمة
الدخل باألرباح و الخسائر الناتجة عن تسوية تلك المعامالت
و بالفروق الناتجة عن التقييم ضمن البنود التالية :

 يتم تحليل التغيرات في القيمة العادلة لألدوات الماليةذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية المصنفة
استثمارات متاحة للبيع ( أدوات دين ) ما بين فروق
المستهلكة
تقييم نتجت عن التغيرات في التكلفة ُ
لــأداة و فروق نتجت عن تغير أسعار الصرف السارية
و فروق نتجت عن تغير القيمة العادلة لألداة  ،و يتم
االعتراف في قائمة الدخل بفروق التقييم المتعلقة
المستهلكة ضمن عائد القروض
بالتغيرات في التكلفة ُ
و اإليرادات المشابهة و بالفروق المتعلقة بتغير أسعار
الصرف في بند إيرادات ( مصروفات ) تشغيــل أخرى ،
و يتم االعتراف ضمن حقوق الملكية بفروق التغير في
القيمة العـــادلة ( إحتياطى القيمة العادلة /استثمارات
مالية متاحة للبيع ).
 تتضمن فروق التقييم الناتجة عن البنود غير ذات الطبيعةالنقدية األرباح و الخسائر الناتجة عن تغير القيمة العادلة
مثل أدوات حقوق الملكية المحتفظ بها بالقيمة العادلة
من خالل األرباح و الخسائر  ،و يتم االعتراف بفروق التقييم
الناتجة عن أدوات حقوق الملكية المصنفة استثمارات
مالية متاحة للبيع ضمن احتياطي القيمة العادلة في
حقوق الملكية.
ب 3 /الفروع األجنبية
يتم ترجمة نتائج األعمال و المركز المالي للفروع األجنبية
إلى عملة العرض ( إذا كان ال يعمل أي منها في اقتصاد
متسارع التضخم ) التي تختلف عملة التعامل لها عن عملة
العرض للبنك كما يلي :
 يتم ترجمة األصول و االلتزامات في كل ميزانية معروضةللفرع األجنبي باستخدام سعر اإلقفال في تاريخ هذه
الميزانية.
 يتم ترجمة اإليرادات و المصروفات في كل قائمة دخلمعروضة باستخدام متوسط أسعار التحويل إال إذا كان

المتوسط ال يمثل تقريب مقبول لألثر المتراكم لألسعار
السارية في تواريخ المعامالت  ،عندها يتم ترجمة
اإليــرادات و المصروفات باستخدام أسعار الصرف في
تواريخ المعامالت.
 و يتم االعتراف بفروق العملة الناتجة في بند مستقل( فروق ترجمة عمالت أجنبية ) ضمن حقوق الملكية،
كما ترحل إلى حقوق الملكية فروق العملة الناتجة
عن تقييم صافي االستثمار في فروع أجنبية و القروض
و األدوات المالية بالعملة األجنبية المخصصة لتغطية
ذلك االستثمار بذات البند  .و يتم االعتراف بهذه الفروق
في قائمة الدخل عند التخلص من الفرع األجنبي وذلك
ضمن بند ايرادات ( مصروفات ) تشغيل آخري .

ج  -األصول المالية
يقوم البنك بتبويب األصول المالية بين المجموعات التالية:
أصــول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل األربــاح و
الخسائر  ،و قروض و مديونيات  ،و استثمارات مالية محتفظ
بها حتى تاريخ االستحقاق  ،و استثمارات مالية متاحة للبيع،
و تقوم اإلدارة بتحديد تصنيف استثماراتها عند االعتراف
األولي.
جـ - 1 /األصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من
خالل االرباح و الخسائر
و تشمل اصول مالية بغرض المتاجرة و يتم تبويب األداة
الماليةعلى أساس انها بغرض المتاجرة إذا تم إقتناؤها
و تحمل قيمتها بصفة اساسية بغرض بيعها في األجل
القصير أو إذا كانت تمثل جزءأ من محفظة أدوات مالية
محددة يتم إدارتها معًا وكان هناك دليل على معامالت
فعلية حديثة تشير إلى الحصول على أربــاح في األجل
القصير.
جـ - 2 /القروض و المديونيات
تمثل أصو ً
ال مالية غير مشتقة ذات مبلغ ثابت أو قابل
للتحديد و ليست متداولة في سوق نشطة فيما عدا :
 األصول التي ينوى البنك بيعها فورًا أو في مدى زمنيقصير  ،يتم تبويبها في هذه الحالة ضمن األصول بغرض
المتاجرة  ،أو التي تم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة
من خالل األرباح و الخسائر
 األصــول التي بوبها البنك على أنها متاحة للبيع عنداالعتراف األولى بها.
 األصول التي لن يستطيع البنك بصورة جوهرية استردادقيمة استثماره األصلي فيها ألسباب أخرى بخالف تدهور
القدرة االئتمانية.
جـ - 3 /االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ
االستحقاق
تمثل االســتــثــمــارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ
االستحقاق أصوال مالية غير مشتقة ذات مبلغ سداد محدد

أو قابل للتحديد و تاريخ استحقاق محدد و لدى إدارة البنك
النية و القدرة على االحتفــاظ بها حتى تاريخ استحقاقها.
و يتم إعادة تبويب كل المجموعة على أنها متاحة للبيع
إذا باع البنك مبلغ هام مـن األصول المالية المحتفظ بها
حتى تاريخ االستحقاق باستثناء حاالت الضرورة.
جـ - 4 /االستثمارات المالية المتاحة للبيع
تمثل االستثمارات المتاحة للبيع أصوال مالية غير مشتقة
تكون هناك النية لالحتفاظ بها لمدة غير محددة  ،وقد يتم
بيعها استجابة للحاجة إلى السيولة أو التغيرات في أسعار
العائد أو الصرف أو األسهم .
جـ - 5 /الشركات التابعة
هي الشركات ( بما في ذلك المنشآت ذات األغراض الخاصة
 ) Special Purpose Entities / SPEsالتي يمتلك البنك بطريق
مباشر أو غير مباشر القدرة على التحكم في سياساتها
المالية و التشغيلية  ،وعادة يكون للبنك حصة ملكية تزيد
عن نصف حقوق التصــويت .ويؤخذ في االعتبـــار وجــود
و تأثير حقوق التصويت المستقبلية التي يمكن ممارستها
أو تحويلها في الوقت الحالي عند تقييم ما إذا كان للبنك
القدرة على السيطرة على الشركة.
جـ - 6 /الشركات الشقيقة
الشركات الشقيقة هي المنشآت التي يمتلك البنك بطريق
مباشر أو غير مباشر نفوذًا مؤثرًا عليها ولكن ال يصل إلى حد
السيطرة  ،وعادة يكون للبنك حصة ملكية من  20%إلى
 50%من حقوق التصويت.
يتم استخدام طريقة الشراء في المحاسبة عن عمليات
اقتناء البنك للشركات  ،ويتم قياس تكلفة االقتناء بالقيمة
العادلة أو المقــــابل الــذي قدمه البنــك من أصول للشراء
و/أو أدوات حقوق ملكية ُمصدرة و /أو التزامـات تكبدها
البنك و /أو التزامات يقبلها نيابة عن الشركة المقتناة  ،وذلك
في تاريخ التبادل مضافًا إليها أية تكاليف ُتعزى مباشرة
لعملية االقتناء.
 و يتم قياس صافى األصــول بما في ذلك االلتزاماتالمحتملة المقتناة القابلة للتحديد وذلــك بقيمتها
العادلة في تاريخ االقتناء  ،بغض النظر عن وجود أية
حقوق لألقلية وتعتبر الزيادة في تكلفة االقتناء عن
القيمة العادلة لحصة البنك في ذلك الصافي شـهرة
و إذا قلت تكلفة االقتناء عن القيمة العادلة للصافي
المشار إليه  ،يتم تسجيل الفرق مباشرة في قائمة
الدخل ضمن بند إيرادات ( مصروفات ) تشغيل أخرى .
و يتم المحاسبة عن الشركات التابعة والشقيقة في
القوائم المالية المستقلة للبنك بطريقة التكلفة وفقًا
لهذه الطريقة  ،تثبت االستثمارات بتكلفة االقتناء متضمنة
أية شهرة ويخصم منها أية خسائر اضمحالل في القيمة
وتثبت توزيعات األرباح في قائمة الدخل عند اعتماد توزيع
هذه األرباح و ثبوت حق البنك في تحصيلها.
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د  -المقاصة بين األدوات المالية

و ُيتبع ما يلي بالنسبة لألصول المالية :
يتم االعتراف بعمليات الشراء و البيع بالطريقة المعتادة
لألصول المالية في تاريخ المتاجرة و هو التاريخ الذي يلتزم
فيه البنك بشراء أو بيع األصل و ذلك بالنسبة لألصول المبوبة
بالقيمة العادلة من خالل األرباح و الخسائر  ،و االستثمارات
المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  ،و االستثمارات
المالية المتاحة للبيع.
يتم االعتراف أو ً
ال باألصول المالية التي ال يتم تبويبها عند
نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح و الخسائر بالقيمة
العادلة مضافًا إليها تكاليف المعاملة و يتم االعتراف
باألصول المالية التي يتم تبويبها عند نشأتها بالقيمة
العادلة من خالل األرباح و الخسائر و ذلك بالقيمة العادلة
فقط مع تحميل تكاليف المعاملة على قائمة الدخل بند
صافى دخل المتاجرة.
 يتم استبعاد األصول المالية عندما تنتهي فترة سريانالحق التعاقدي في الحصول على تدفقات نقدية من
األصل المالي أو عندما يُحول البنــــك معظم المخــاطر
و المنافع المرتبطة بالملكية الــى طــرف آخــر و يتم
استبعاد االلتزامات عندما تنتهي إما بالتخلص منها أو
إلغائها أو انتهاء مدتها التعاقدية .
 يتم القياس الحقًا بالقيمة العادلة لكل من االستثماراتالمالية المتاحة للبيع و األصول المالية المبوبة بالقيمة
المستهلكة
العادلة من خالل األرباح و الخسائر و بالتكلفة ُ
للقروض والمديونيات و االستثمارات المحتفظ بها حتى
تاريخ االستحقاق.
 يتم االعتراف في قائمة الدخل باألرباح و الخسائر الناتجةعن التغيرات في القيمة العادلة لألصول المالية المبوبة
بالقيمة العادلة من خالل األرباح و الخسائر و ذلك في
السنة التي تحدث فيها  ،بينما يتم االعتراف مباشرة في
حقوق الملكية باألرباح و الخسائر الناتجة عن التغيرات
في القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع ،
و ذلك إلى أن يتم استبعاد األصل أو اضمحالل قيمته ،
عندها يتم االعتراف في قائمة الدخل باألرباح و الخسائر
المتراكمة التي سبق االعتراف بها ضمن حقوق الملكية.
 يتم االعــتــراف في قائمة الدخل بالعائد المحسوبالمستهلكة و أرباح و خسائر العمالت
بطريقة التكلفة ُ
األجنبية الخاصة باألصول ذات الطبيعة النقدية المبوبة
متاحة للبيع  ،و كذلك يتم االعتراف في قائمة الدخل
بتوزيعات األرباح الناتجة عن أدوات حقوق الملكية المبوبة
متاحة للبيع عندما ينشأ الحق للبنك في تحصيلها.
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المعلن عن
يتـم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات ُ
أسعارها في أســواق نشطة على أساس أسعار الطلب
الجارية (  ) Bid Priceأما إذا لم تكن هناك سوق نشطة
لألصل المالي أو لم تتوافر أسعار الطلب الجارية  ،فيحدد
البنك القيمة العادلة باستخدام أحد أساليب التقييم.
و يتضمن ذلك استخدام معامالت محايدة حديثة  ،أو
تحليل التدفقات النقدية المخصومة  ،أو نماذج تسعير
الخيارات أو طرق التقييم األخرى شائعة االستخدام من
ِقبل المتعاملين بالسوق و إذا لم يتمكن البنك من تقدير

المبوبة متاحة للبيع
القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية ُ
 ،يتم قياس قيمتها بالتكلفة بعد خصم أى اضمحالل فى
القيمة .
المبوب ضمن
يقوم البنك بإعادة تبويب األصل المالى ُ
مجموعة األدوات المالية المتاحة للبيع الذى يسرى عليه
تعريف القروض و المديونيات ( سندات أو قروض ) نق ً
ال من
مجموعة األدوات المتاحة للبيع إلى مجموعة القروض
والمديونيات أو األصول المالية المحتفظ بها حتى تاريخ
االستحقاق – كل حسب األحوال – و ذلك عندما تتوافر
لدى البنك النية و القدرة على االحتفاظ بهذه األصول المالية
خالل المستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق  .و تتم
إعادة التبويب بالقيمة العــــادلة فى تاريخ إعــادة التبويب،
و يتم معالجة أية أرباح أو خسائر متعلقة بتلك األصول التى
تم االعتراف بها سابقًا ضمن حقوق الملكية و ذلك على
النحو التالى :
المعاد تبويبه الذى له تاريخ
 -1في حالة األصل المالي ُ
استحقاق ثابت يتم استهالك األربــاح أو الخسائر على
العمر المتبقى لالستثمار المحتفظ به حتى تاريخ
مدار ُ
االستحقاق بطريقة العائد الفعلى .
و يتم استهالك أى فرق بين القيمة على أساس التكلفة
المستهلكة و القيمة على أساس تاريخ االستحقاق على
ُ
العمر المتبقى لألصل المالى باستخدام طريقة العائد
مدار
ُ
الفعلى .و فى حالة إضمحالل قيمة األصل المالى الحقًا
يتم االعتراف بأية أرباح أو خسائر سبق االعتراف بها مباشرة
ضمن حقوق الملكية فى األرباح و الخسائر.
 -2في حالة األصل المالى الذى ليس له تاريخ استحقاق
ثابت تظل األرباح أو الخسائر ضمن حقوق الملكية حتى
بيع األصل أو التصرف فيه  ،عندئذ يتم االعتراف بها فى
األربــاح و الخسائر .و فى حالة إضمحالل قيمة األصل
المالى الحقًا يتم االعتراف بأية أربــاح أو خسائر سبق
األعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية فى األرباح
و الخسائر.
إذا قام البنك بتعديل تقديراته للمدفوعات أو المقبوضات
فيتم تسوية القيمة الدفترية لألصل المالي ( أو مجموعة
األصــول المالية ) لتعكس التدفقات النقدية الفعـلية
و التقديرات المعدلة على أن يتم إعادة حساب القيمة
الدفترية و ذلك بحساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية
المستقبلية المقدرة بسعر العائد الفعلى لألداة المـالية
و يتم االعتراف بالتسوية كإيراد أو مصروف فى األربــــــاح
و الخسائر.
فى جميع األحوال إذا قام البنك بإعادة تبويب أصل مالى
طبقًا لما هو ُمشار إليه وقام البنك فى تاريخ الحق بزيادة
تقديراته للمتحصالت النقدية المستقبلية نتيجة لزيادة
ما سيتم إسترداده من هذه المتحصالت النقدية  ،يتم
اإلعتراف بتأثير هذه الزيادة كتسوية لسعر العائد الفعلى
و ذلك من تاريخ التغير فى التقدير و ليس كتسوية للرصيد
الدفترى لألصل فى تاريخ التغير فى التقدير.

يتم إجراء المقاصة بين األصول و االلتزامات المالية إذا كان
هناك حق قانوني قابل للنفاذ إلجراء المقاصة بين المبالغ
المعترف بها و كانت هناك النية إلجراء التسوية على أساس
صافي المبالغ  ،أو الستالم األصل و تسوية االلتزام في آن
و احد .
وتعرض بنود اتفاقيات شراء أذون خزانة مع التزام بإعادة
البيع و اتفاقيات بيع أذون خزانة مع التزام بإعادة الشراء
على أساس الصــــــافي بالميزانية ضمن بند أذون الخزانة
و أوراق حكومية أخرى.

هـ  -أدوات المشتقات المالية و محاسبة التغطية
 يتم االعتراف بالمشتقات بالقيمة العادلة في تاريخً
الحقا
الدخول في عقد المشتقة  ،و يتم إعادة قياسها
بقيمتها العادلة .و يتم الحصول على القيمة العادلة
من األسعار السوقية المعلنة في األسواق النشطة  ،أو
المعامالت السوقية الحديثة  ،أو أساليب التقييم مثل
نماذج التدفقات النقدية المخصومة و نماذج تسعير
الخيارات  ،بحسب األحــوال .و تظهر جميع المشتقات
ضمن األصول إذا كانت قيمتها العادلة موجبة  ،أو ضمن
االلتزامات إذا كانت قيمتها العادلة سالبة.
 يتم معالجة المشتقات المالية الضمنية المشمولةفي أدوات مالية أخرى  ،مثل خيار التحويل في السندات
القابلة للتحويل الى أسهم  ،باعتبارها مشتقات مستقلة
عندما ال تكون الخصائص االقتصادية و المخاطر لصيقة
بتلك المرتبطة بالعقد األصلي و كان ذلك العقد غير
مبوب بالقيمة العــــادلة من خــالل األرباح و الخســائر.
و يتم قياس تلك المشتقات الضمنية بالقيمة العادلة
و يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في قائمة
الدخل ضمن بند صافى دخل المتاجرة .و ال يتم فصل
المشتقات الضمنية إذا اختار البنك تبويب العقد المركب
بالكامل بالقيمة العادلة من خالل األرباح و الخسائر .
 تعتمد طريقة االعتراف باألرباح و الخسائر الناتجة عنالقيمة العادلة على ما إذا كانت المشتقة مخصصة
أداة تغطية  ،و على طبيعة البند المغطى .و يقوم البنك
بتخصيص بعض المشتقات على أنها أيًا مما يلى :
•تغطيات مخاطر القيمة العادلة لألصول و االلتزامات
المعترف بها أو االرتباطات المؤكدة ( تغطية القيمة
العادلة ) .
•تغطيــات مخاطــر تدفقــات نقديــة مســتقبلية متوقعــة
بدرج ــة كبي ــرة تنس ــب إل ــى أص ــل أو الت ــزام معت ــرف ب ــه ،
أو تنس ــب إل ــى معامل ــة متنب ــأ به ــا ( تغطي ــة التدفق ــات
النقديــة ) .
•تغطيات صافي االستثمار في عمليات أجنبية ( تغطية
صافي االستثمار ) .
 و يتم استخدام محاسبة التغطية للمشتقات المخصصةلهذا الغرض إذا توافرت فيها الشروط المطلوبة .
 -يقوم البنك عند نشأة المعاملة بالتوثيق المستندى

للعـــالقة بين البنــود المغطــــاة و أدوات التغطــــية ،
و كذلك أهداف إدارة الخطر و اإلستراتيجية من الدخول
في معامالت التغطية المختلفة .و يقوم البنك ً
أيضا
عند نشأة التغطية و كذلك بصفة مستمرة بالتوثيق
المستندى لتقدير ما إذا كانت المشتقات المستخدمة
في معامالت التغطية فعالة في مقابلة التغيرات في
القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المغطى .
هـ - 1 /تغطية القيمة العادلة
يتم االعتراف في قائمة الدخل بالتغيرات في القيمة
العادلة للمشتقات المخصصة المؤهلة لتغطيات القيمة
العادلة  ،و ذلك مع أية تغيرات في القيمة العادلة المنسوبة
لخطر األصل أو االلتزام المغطى .
ويؤخذ أثر التغيرات الفعالة في القيمة العادلة لعقود
مبادالت سعر العائد و البنود المغطاة المتعلقة بها و ذلك
إلى “صافي الدخل من العائد “ .و يؤخذ أثر التغيرات الفعالة
في القيمة العادلة لعقود العملة المستقبلية إلى “صافي
دخل المتاجرة “.
ويؤخذ أثر عدم الفعالية فى كافة العقود والبنود المغطاة
المتعلقة بها الواردة فى الفقرة السابقة إلى “صافى دخل
المتاجرة” .
وإذا لم تعد التغطية تفي بشروط محاسبة التغطية ،
يتم استهالك التعديل الذي تم على القيمة الدفترية
للبند المغطى الذي يتم المحاسبة عنه بطريقة التكلفة
المستهلكة  ،و ذلك بتحميله على األرباح و الخسائر على
مدار الفترة حتى االستحقاق .و تبقى ضمن حقوق الملكية
التعديالت التي أجريت على القيمة الدفترية ألداة حقوق
الملكية المغطاة حتى يتم استبعادها.
هـ - 2 /تغطية التدفقات النقدية
يتم االعــتــراف في حقوق الملكية بالجزء الفعال من
التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المخصصة
المؤهلة لتغطيات التدفقات النقدية  .و يتم االعتراف
على الفور باألرباح و الخسائر المتعلقة بالجزء غير الفعال
في قائمة الدخل “صافي دخل المتاجرة “ .
ويتم ترحيل المبالغ التي تراكمت في حقوق الملكية إلى
قائمة الدخل في نفس الفترات التي يكون للبند المغطى
تأثير على األربــاح أو الخسائر .و تؤخذ األربــاح أو الخسائر
المتعلقة بالجزء الفعال من مبادالت العملة و الخيارات إلى
“صافي دخل المتاجرة “.
وعندما تستحق أوتباع أداة تغطية أو إذا لم تعد التغطية
تفي بشروط محاسبة التغطية  ،تبقى األرباح أو الخسائر
التي تراكمت في حقوق الملكية في ذلك الوقت ضمن
حقوق الملكية  ،و يتم االعتراف بها في قائمة الدخل عندما
يتم االعتراف أخيرًا بالمعاملة المتنبأ به .أما إذا لم يعد من
المتوقع أن تحدث المعاملة المتنبأ بها  ،عندها يتم ترحيل
األرباح أو الخسائر التي تراكمت في حقوق الملكية على
الفور إلى قائمة الدخل .
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هـ -3 /تغطية صافي االستثمار
يتم المحاسبة عن تغطيات صافي االستثمار مثل تغطيات
التدفقات النقدية .و يتم االعتراف ضمن حقوق الملكية
بالربح أو الخسارة من أداة التغطية المتعلقة بالجزء الفعال
للتغطية؛ بينما يتم االعتراف في قائمة الدخل على الفور
بالربح أو الخسارة المتعلقة بالجزء غير الفعال .و يتم ترحيل
األرباح أو الخسائر التي تراكمت في حقوق الملكية إلى
قائمة الدخل عند استبعاد العمليات األجنبية.
هـ - 4 /المشتقات غير المؤهلة لمحاسبة التغطية
يتم االعــتــراف فــي قائمة الــدخــل ضمن “صــافــي دخل
المتاجرة” بالتغيرات في القيمة العادلة للمشتقات غير
المؤهلة لمحاسبة التغطية  ،و يتم االعتراف في قائمة
الدخل “ صافي الدخل من األدوات المالية المبوبة عند
نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح و الخسائر” و ذلك
باألرباح و الخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة
للمشتقات التي يتم إدارتها باالرتباط مع األصول و االلتزامات
المالية المبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح
و الخسائر .

و  -إيرادات و مصروفات العائد
يتم االعتراف في قـــائمة الدخــل ضمن بند «عــائد القروض
و اإليـــرادات المشابهة» أو «تكلفة الــودائــع و التكاليف
المشابهة» بإيرادات و مصروفات العائد باستخدام طريقة
العائد الفعلي لجميع األدوات المالية التي ُتحمل بعائد فيما
عدا تلك المبوبة بغرض المتاجرة أو التي تم تبويبها عند
نشأتها بالقيمة العـادلة من خالل األرباح و الخسائر و طريقة
المستهلكة
العائد الفعلي هي طريقة حساب التكلفة ُ
ألصل أو التزام مـالي و توزيع إيرادات العائد أو مصاريف
العائد على مدار عمر األداة المتعلقة بها .و معدل العائد
الفعلي هو المعدل الذي يستخدم لخصم التدفقات
النقدية المستقبلية المتوقع سدادها أو تحصيلها خالل
العمر المتوقع لألداة المـــالية  ،أو فترة زمنية أقل إذا كـان
ذلك منــاسبًا و ذلك للوصول بدقة إلى القيمة الدفترية
ألصل أو التزام مالي .و عند حساب معدل العائد الفعلي
 ،يقوم البنك بتقدير التدفقات النقدية باألخذ في االعتبار
جميع شروط عقد األداة المالية ( مثل خيـارات السداد المبكر )
و لكن ال يؤخذ في االعتبار خسائر االئتمان المستقبلية ،
و تتضمن طريقة الحساب كافة األتعاب المــدفـــوعة أو
المقبوضة بين أطراف العقد التي تعتبر جزءًا من معدل
العائد الفعلي  ،كما تتضمن تكلفة المعاملة أية عالوات
أو خصومات.
وعند تصنيف القروض أو المديونيات بأنها غير منتظمة أو
مضمحلة بحسب الحالة ال يتم االعتراف بإيرادات العائد
الخاص بها و يتم قيدها في سجالت هامشية خارج
القوائم المالية  ،و يتم االعتراف بها ضمن اإليرادات وفقا
لألساس النقدي و ذلك وفقًا لما يلى :
 عندما يتم تحصيلهـا و ذلك بعد إسترداد كاملالمتأخـرات بالنسبة للقروض االستهالكية والعقارية
لإلسكان الشخصى و القروض الصغيرة لالنشطة
االقتصادية.
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 بالنسبة للقروض الممنوحة للمؤسسات يُتبع األساسالنقدى أيضًا حيث يُعلى العائد المحسوب الحقًا وفقًا
لشروط عقد الجدولة على القرض لحين سداد  25%من
أقســـاط الجــــدولة و بحــد أدنى انتظـــام لمـــــدة سنة
و فى حالة استمرار العميل فى االنتظام يتم إدراج العائد
المحسوب على رصيد القرض القائم باإليرادات ( العائد
المهمش
على رصيد الجدولة المنتظمة ) دون العائد ُ
قبل الجدولة الذى ال يُدرج باإليرادات إال بعد سداد كامل
رصيد القرض فى الميزانية قبل الجدولة.

ز  -إيرادات األتعاب و العموالت
يتـــم االعتــراف باألتعــاب المستحقة عن خـدمة قرض
أو تسهيل ضمن اإليرادات عند تأدية الخدمة و يتم إيقاف
االعتراف بإيرادات األتعاب و العموالت المتعلقة بالقروض
أو المديونيات غير المنتظمة أو المضمحلة  ،حيث يتم
قيدها في سجالت هامشية خارج القوائم المالية  ،و يتم
االعتراف بها ضمن اإليرادات وفقا لألساس النقدي عندما
يتم االعتراف بايرادات العائد .
ويتــم تأجيــل أتعــاب االرتبــاط علــى القــروض إذا كان هنــاك
احتمــال مرجــح بأنــه ســــوف يتــم ســحب هــذه القـــــروض
و ذلــك علــى 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
و يتم االعتراف باألتعاب المتعلقة بأدوات الدين التي يتم
قياسها بقيمتها العادلة ضمن اإليراد عند االعتراف األولي
ويتم االعتراف بأتعاب ترويج القروض المشتركة ضمن
اإليرادات عند استكمال عملية الترويج و عدم احتفاظ البنك
بأي جزء من القرض أو كان البنك يحتفظ بجزء له ذات معدل
العائد الفعلي المتاح للمشاركين اآلخرين .
و يتم االعتراف في قائمة الدخل باألتعاب و العموالت
الناتجة عن التفاوض أو المشاركة في التفاوض على
معاملة لصالح طرف آخر مثل ترتيب شراء أسهم أو أدوات
مالية أخرى أو اقتناء أو بيع المنشآت – و ذلك عند استكمال
المعاملة المعنية .و يتم االعتراف بأتعاب االستشارات
اإلدارية و الخدمات األخرى عادة على أساس التوزيع الزمني
النسبي على مدار أداء الخدمة  .و يتم االعتراف بأتعاب إدارة
التخطيط المالي و خدمات الحفظ التي يتم تقديمها على
فترات طويلة من الزمن على مدار السنة التي يتم أداء
الخدمة فيها .

ح  -إيرادات توزيعات األرباح
يتم االعتراف في قائمة الدخل بتوزيعات األرباح عند صدور
الحق في تحصيلها.

ي  -اتفاقيات الشراء و إعادة البيع و اتفاقيات
البيع و اعادة الشراء
المباعة بموجب اتفاقيات إلعادة
يتم عرض األدوات المالية ُ

شرائها ضمن األصول مضــــافة الى أرصـدة أذون الخــــزانة
و أوراق حكــومية أخرى بالمـــــيزانية و يتــم عـرض االلــــتزام
( اتفاقيات الشراء و اعادة البيع ) مخصومًا من أرصدة أذون
الخزانة و أوراق حكومية أخرى بالميزانية .ويتم االعتراف
بالفرق بين سعر البيع و سعر اعادة الشراء على أنه عائد
يُستحق على مدار مدة االتفاقيات باستخدام طريقة معدل
العائد الفعلى .

ك  -اضمحالل األصول المالية
المستهلكة
ك -1/األصول المالية المثبتة بالتكلفة ُ
يقــوم البنــك فــي تاريــخ كل ميزانيــة بتقديــر مــا إذا كان
هنــاك دليــل موضوعــي علــى اضمحــال أحــد األصــول
الماليــة أو مجموعــة مــن األصــول الماليــة .و يُعــد األصــل
المالــي أو المجموعــة مــن األصــول المــــالية مضمحــــلة
و يتــم تحمــل خســائر االضمحــال  ،عندمــا يكــون هنــاك
دليــل موضوعــي علــى االضمحــال نتيجــة لحــدث أو أكثــر
مــن األحــداث التــي و قعــت بعــد االعتــراف األولــي لألصــل
( حــدث الخســارة  ) Loss Eventو كان حــدث الخســارة يؤثــر
علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية لألصــل المالــي أو
لمجموعــة األصــول الماليــة التــي يمكــن تقديرهــا بدرجــة
يعتمــد عليهــا.
وتتضمن المؤشرات التي يستخدمها البنك لتحديد و جود
دليل موضوعي على خسائر االضمحالل أيًا مما يلى :
•صعوبات مالية كبيره تواجه المقترض أو المدين.

•مخالفة شروط اتفاقية القرض مثل عدم السداد.

•توقع إفالس المقترض أو دخول في دعوى تصفية أو
إعادة هيكل التمويل الممنوح له.
•تدهور الوضع التنافسي للمقترض.

•قــيــام البنك ألســبــاب اقتصادية أو قانونية تتعلق
بالصعوبات المالية للمقترض بمنحه امتيازات أو تنازالت
قد ال يوافق البنك على منحها في الظروف العادية.
•اضمحالل قيمة الضمان.
•تدهور الحالة االئتمانية .

•ومن األدلة الموضوعية على خسائر اضمحالل مجموعة
من األصــول المالية و جــود بيانات واضحة تشير إلى
انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية
المتوقعة من هذه المجموعة منذ االعتراف األولى على
الرغم من عدم امكانية تحديد هذا االنخفاض لكل أصل
على حدة  ،و مثال ذلك زيادة عدد حاالت اإلخفاق فى
السداد بالنسبة ألحد المنتجات المصرفية.
•ويقوم البنك بتقـــــدير الفترة مــــا بين وقوع الخســــارة
و التعرف عليها لكل محفظة محددة و تتراوح هذه
الفترة بصفة عامة بين ثالثة إلى أثنى عشر شهرًا.
•كما يقوم البنك أوال بتقدير ما إذا كان هناك دليل
موضوعي على االضمحالل لكل أصل مالي على حده
إذا كان ذو أهمية منفردًا  ،و يتم التقدير على مستوى
إجمالي أو فردى لألصول المالية التي ليس لها أهمية
منفردة  ،و فى هذا المجال يُراعى ما يلى :
•إذا حدد البنك أنه ال يوجد دليل موضوعي على اضمحالل

أصل مالي تم دراسته منفردًا  ،سواء كان هامًا بذاته أم
ال  ،عندها يتم إضافة هذا األصل مع األصول المالية التي
لها خصائص خطر ائتماني مشابهة ثم يتم تقييمها
معًا لتقدير االضمحالل وفقًا لمعدالت اإلخفاق التاريخية.
•إذا حدد البنك أنه يوجد دليل موضوعي على اضمحالل
أصل مالي  ،عندها يتم دراسته منفردًا لتقدير االضمحالل،
و إذا نتج عن الدراسة وجود خسائر اضمحالل  ،ال يتم ضم
األصل إلى المجموعة التى يتم حساب خسائر اضمحالل
لها على أساس مجمع .
•إذا نتج عن الدراسة السابقة عدم وجود خسائر اضمحالل
يتم عندئذ ضم األصل إلى المجموعة.
ويتم قياس مبلغ مخصص خسائر االضمحالل بالفرق بين
القيمة الدفترية لألصل و بين القيمة الحالية للتدفقات
النقدية المستقبلية المتوقعة  ،و ال يدخل في ذلك
خسائر االئتمان المستقبلية التي لم يتم َتحملها بعد ،
مخصومة باستخدام معدل العائد الفعلي األصلي لألصل
المالي .و يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل باستخدام
حساب مخصص خسائر االضمحالل و يتم االعتراف بعبء
االضمحالل عن خسائر االئتمان في قائمة الدخل.
وإذا كــان القرض أو االستثمار المحتفظ به حتى تاريخ
االستحقاق يحمل معدل عائد متغير  ،عندها يكون سعر
الخصم المستخدم لقياس أيــة خسائر اضمحالل هو
معدل العائد الفعلي وفقًا للعقد عند تحديد وجود دليل
موضوعي على اضمحالل األصل .و لألغراض العملية  ،قد
يقوم البنك بقياس خسائر اضمحالل القيمة على أساس
القيمة العادلة لألداة باستخـــدام أسعار ســــوق معلنة ،
و بالنسبة لألصول المالية المضمونة  ،يراعى إضافة القيمة
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من األصل
المالى  ،و تلك التدفقات التي قد تنتج من التنفيذ على و بيع
الضمان بعد خصم المصاريف المتعلقة بذلك.
وألغــراض تقدير االضمحالل على مستوى إجمالي  ،يتم
تجميع األصول المالية في مجموعات متشابهة من ناحية
خصائص الخطر االئتماني  ،أي على أساس عملية التصنيف
التي يجريها البنك أخذًا في االعتبار نوع األصـل و الصناعة
و الموقع الجغرافي و نوع الضمان و موقف المتــــأخرات
و العوامل األخرى ذات الصلة.
و ترتبـــط تلك الخـــصــائص بتقــدير التدفقات النقدية
المستقبلية للمجموعات من تلك األصول لكونها مؤشرًا
لقدرة المدينين على دفع المبالغ المستحقة وفقًا للشروط
التعاقدية لألصول محل الدراسة.
و عنــد تقديــر االضمحــال لمجموعــة مــن األصــول الماليــة
علـــى أســـاس معـــدالت اإلخفـــاق التاريخيـــة  ،يتـــم تقديـــر
التدفقــات النقديــة المســتقبلية للمجموعــة علــى أســاس
التدفقـــات النقديـــة التعاقديـــة لألصـــول فـــي البنـــك و
مق ــدار للخس ــائر التاريخي ــة لألص ــول ذات خصائ ــص خط ــر
االئتم ــان المش ــابهة لألص ــول الت ــى يحوزه ــا البن ــك و يت ــم
تعدي ــل مق ــدار للخس ــائر التاريخي ــة عل ــى أس ــاس البيان ــات
المعلنــة الحاليــة بحيــث تعكــس أثــر األحــوال الحاليــة التــي
ل ــم تتواف ــر ف ــي الفت ــرة الت ــي ت ــم
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خاللها تحديد مقدار الخسائر التاريخية و كذلك إللغاء آثار
األحوال التي كانت موجودة في الفترات التاريخية و لم
تعد موجودة حاليًا.
ويعمل البنك على أن تعكس توقعات التغيرات في
التدفقات النقدية لمجموعة من األصــول المالية مع
التغيرات في البيانات الموثوق بها ذات العالقة من فترة إلى
أخرى  ،مثال لذلك التغيرات في معدالت البطالة  ،و أسعار
العقارات  ،و موقف التسديدات و أية عوامل أخرى تشير إلى
التغيرات في احتماالت الخسارة في المجموعة و مقدارها
 ،و يقوم البنك بإجراء مراجعة دورية للطريقة و االفتراضات
المستخدمة لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية .
ك  - 2 /االستثمارات المالية المتاحة للبيع
يقوم البنك في تاريخ كل ميزانية بتقدير ما إذا كان هناك
دليل موضوعي على اضمحالل أحد أو مجموعة من األصول
المــــالية المبــوبة ضمن استثمــارات مالية متــاحة للبيع
أو استثمارات مالية محتفظ بها حتى تــاريخ االستحقاق ،
و في حالة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المبوبة
متاحة للبيع  ،يُؤخذ في االعتبار االنخفاض الكبير أو الممتد
في القيمة العادلة لألداة ألقل من قيمتها الدفترية  ،و ذلك
عند تقدير ما إذا كان هناك اضمحالل في األصل.
يعد االنخفاض كبيرً ا إذا بلغ  %10من تكلفة القيمة
الدفترية  ،و يعد االنخفاض ممتدًا إذا استمر لفترة تزيد عن
تسعة أشهر  ،و إذا توافرت األدلة المشار إليها يتم ترحيل
الخسارة المتراكمة من حقوق الملكية و يعترف بها في
قائمة الدخل  ،و ال يتم رد اضمحالل القيمة الذي يعترف
به بقائمة الدخل فيما يتعلق بأدوات حقوق الملكية إذا
ً
الحقا أما اذا ارتفعت
حدث ارتفاع في القيمة العادلة
القيمة العادلة ألدوات الدين المبوبة متاحة للبيع  ،و كان
من الممكن ربط ذلك االرتفاع بموضوعية بحدث و قع بعد
األعتراف باألضمحالل في قائمة الدخل  ،يتم رد األضمحالل
من خالل قائمة الدخل.

ل  -االستثمارات العقارية
تتمثل االستثمارات العقارية في األراضي و المباني المملوكة
للبنــك من أجل الحصــــول على عوائد إيجارية أو زيـــادة
رأسمالية و بالتالي ال تشمل األصول العقارية التي يمارس
البنك أعماله من خاللها أو تلك التى آلت إليه و فاءًا لديون
 و يتم المحاسبة عن االستثمارات العقارية بذات الطريقةالمحاسبية المطبقة بالنسبة لألصول الثابتة.
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يتم االعتراف كتكلفة تطوير بالمصروفات التى تؤدى
إلى الزيادة أو التوسع فى أداء برامج الحاسب اآللي عن
المواصفات األصلية لها  ،و تضاف إلــى تكلفة البرامج
األصلية .
يتم استهالك تكلفة برامج الحاسب اآللي المعترف بها
كأصل على مدار الفترة المتوقع االستفادة منها فيما ال
يزيد عن ثالث سنوات.
م - 2/األصول غير الملموسة األخرى
وتتمثل فى األصول غير الملموسة بخالف الشهرة و برامج
الحاسب اآللــي ( على سبيل المثال ال الحصر العالمات
التجارية  ،التراخيص  ،منافع عقود ايجارية ).
وتثبت األصول غير الملموسة األخرى بتكلفة اقتنائها و يتم
استهالكها بطريقة القسط الثابت أو على أساس المنافع
االقتصادية المتوقع تحققها منها  ،و ذلك على مدار األعمار
االنتاجية المقدرة لها  ،و بالنسبة لألصول التى ليس لها
عمر انتاجى محدد  ،فال يتم استهالكها  ،إال أنه يتم اختبار
االضمحالل فى قيمتها سنويًا و ُتحـــمل قيمة االضمحالل
( إن و جد ) على قائمة الدخل.

ن  -األصول الثابتة
تتمثل األراضي و المباني بصفة أساسية فى مقار المركز
الرئيسى و الفروع و المكاتب و تظهر جميع األصول الثابتة
بالتكــــلفة التاريخية ناقصًا اإلهــــالك و خسائر االضمحالل.
و تتضمن التكلفة التاريخية النفقات المرتبطة مباشرة
باقتناء بنود األصول الثابتة.
ويتم االعتراف بالنفقات الالحقة ضمن القيمة الدفترية
ال مستق ً
لألصل القائم أو باعتبارها أص ً
ال  ،حسبما يكون
ً
مالئمًا  ،و ذلك عندما يكون محتمال تدفق منافع اقتصادية
مستقبلية مرتبطة باألصل إلى البنك و كان من الممكن
تحديد هذه التكلفة بدرجة موثوق بها .و يتم تحميل
مصروفات الصيانة و اإلصالح في السنة التى يتم تحملها
ضمن مصروفات التشغيل األخرى.
 يتم معالجة المنصرف على بند تحسينات العقاراتالمستأجرة سنويًا كمصروف بقائمة الدخل.
ال يت ــم إه ــاك األراض ــي  ،و يت ــم حس ــاب اإله ــاك لألص ــول
الثابتــة األخــرى باســتخدام طريقــة القســط الثابــت لتوزيــع
التكلف ــة بحي ــث تص ــل إل ــى القيم ــة التخريدي ــة عل ــى م ــدار
األعم ــار اإلنتاجي ــة  ،كالتال ــي :

س  -اضمحالل األصول غير المالية
ال يتم استهالك األصول التي ليس لها عمر إنتاجي محدد -
باستثناء الشهرة  -و يتم اختبار اضمحاللها سنويًا .و يتم
دراسة اضمحالل األصول التي يتم استهالكها كلما كان
هناك أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة
الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد.
ويتم االعتراف بخسارة االضمحالل و تخفيض قيمة األصل
بالمبلغ الذي تزيد به القيمة الدفترية لألصل عن القيمة
االستردادية .و تمثل القيمة االستردادية صافى القيمة
البيعية لألصل أو القيمة االستخدامية لألصل  ،أيهما أعلى.
و لغرض تقدير االضمحالل  ،يتم إلحاق األصل بأصغر و حدة
توليد نقد ممكنة و يتم مراجعة األصول غير المــالية التي
و جد فيها اضمحالل لبحث ما إذا كان هناك رد لالضمحالل
إلى قائمة الدخل و ذلك في تاريخ إعداد كل قوائم مالية.

ع  -النقدية و ما في حكمها
ألغراض عرض قائمة التدفقــات النقدية  ،تتضمن النقدية
و ما في حكمها األرصدة التي ال تتجاوز استحقاقاتها ثالثة
أشهر من تاريخ االقتناء  ،و تتضمن النقدية  ،و األرصدة لدى
البنوك المركـــزية خــارج إطار نسب االحتيــاطى االلـــزامـى ،
و األرصدة لدى البنوك  ،و أذون الخزانة و أوراق حكومية أخرى

ف  -المخصصات األخرى
يتم االعتراف بمخصص تكاليف إعادة الهيكلة و المطالبات
القانونية عندما يكون هناك التزام قانوني أو استداللي
حالي نتيجة ألحداث سابقة و يكون من المرجح أن يتطلب
ذلك استخدام موارد البنك لتسوية هذه االلتزامات  ،مع
إمكانية إجراء تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا االلتزام .
وعندما يكون هناك التزامات متشابهة فإنه يتم تحديد
التدفق النقدي الخارج الذي يمكن استخدامه للتسوية
باألخذ في االعتبار هذه المجموعة من االلتزامات .و يتم
االعتراف بالمخصص حتى إذا كان هناك احتمال ضئيل
في و جود تدفق نقدي خارج بالنسبة لبند من داخل هذه
المجموعة .و يتم رد المخصصات التى انتفى الغرض منها
كليًا أو جزئيًا ضمن بند ايرادات ( مصروفات ) تشغيل أخرى .
ويتم قياس القيمة الحالية للمدفوعات المقدر الوفاء بها
لسداد االلتزامات المحدد لسدادها أجل بعد سنة من تاريخ
الميزانية باستخدام معدل عائد مناسب لذات أجل سداد
االلتزام ـ دون تأثره بمعدل الضرائب السارى ـ الذي يعكس
القيمة الزمنية للنقود  ،و إذا كان األجل أقل من سنة تحسب
القيمة المقدرة لاللتزام ما لم يكن أثرها جوهريًا فتحسب
بالقيمة الحالية .

م  -األصول غير الملموسة

المباني و االنشاءات

20

سنة

م -1/برامج الحاسب االلى

أثاث

4

سنوات

يتم االعتراف بالمصروفات المرتبطة بتطوير أو صيانة برامج
الحــاسب اآللي كمصروف فى قائمة الدخل عند تكبدها
و يتم االعتراف كأصل غير ملموس بالمصروفات المرتبطة
مباشرة ببرامج محددة و تحت سيطرة البنك و من المتوقع
أن يتولد عنها منافع اقتصادية تتجاوز تكلفتها ألكثر من
سنة و تتضمن المصروفات المباشرة تكلفة العاملين
فى فريق تطوير البرامج باإلضافة إلى نصيب مناسب من
المصروفات العامة ذات العالقة .

تجهيزات و تركيبات

10

سنوات

ص  -عقود الضمانات المالية

وسائل نقل

5

سنوات

نظم آلية متكاملة
( اجهزة الحاسب االلي )

4

سنوات

ابواب و غرف محصنة

10

سنوات

عقود الضمانات المالية هي تلك العقود التي يصدرها البنك
ضما ًنا لقروض أو حسابات جارية مدينة مقدم لعمالئه من
جهات أخرى  ،و هى تتطلب من البنك أن يقوم بتسديدات
معينة لتعويض المستفيد منها عن خسارة تحملها بسبب
عدم و فاء مدين عندما يستحق السداد و ً
فقا لشروط
أداة الدين  .و يتم تقديم تلك الضمــانات المالية للبنوك

و المؤسسات المالية و جهات أخرى نيابة عن عمالء البنك.
ويتم االعتراف األولي في القوائم المالية بالقيمة العادلة
في تاريخ منح الضمان التى قد تعكس أتعــاب الضــمان ،
ال ً
حقا لذلك  ،يتم قياس التزام البنك بموجب الضمان على
ناقصا االستهالك المحسوب
أساس مبلغ القياس األول ،
ً
لالعتراف بأتعاب الضمان في قائمة الدخل بطريقة القسط
الثابت على مدار عمر الضمان  ،أو أفضل تقدير للمدفوعات
المطلوبة لتسوية أي التزام مالي ناتج عن الضمانة المالية
في تاريخ الميزانية أيهما أعلى  .و يتم تحديد تلك التقديرات
و ً
فقا للخبرة في معامالت مشابهة و الخسائر التاريخية،
معززة بحكم اإلدارة  -و يتم االعتراف في قائمة الدخل
بأية زيادة في االلتزامات الناتجة عن الضمانة المالية ضمن
بند إيرادات ( مصروفات ) تشغيل أخرى.

ر  -مزايا العاملين
هى كافة اشكال المزايا المادية و العينية التى يمنحها
البنك مقابل الخدمة التى يقدمها العاملون
ر - 1/مزايا العاملين قصيرة االجل
تتمثل مزايا العاملين قصيرة االجل في االجور و المرتبات
و اشتراكات التأمينات االجتماعية  ،و االجازات الســـــــنوية
المدفـــــــــوعة و المكافأت ( اذا استحقت خالل اثنى
عشر شهرا من نهاية الفترة ) و المزايا غير النقدية ( مثل
الرعاية الطبية و االسكان و االنتقال و الخدمات المجانية
او المدعومة للعاملين الحاليين ) و يتم تحميل مزايا
العاملين قصيرة االجل كمصروفات بقائمة الدخــــــــل
عـــــن الفــــــــترة التى تقدم فيها تلك الخدمة لموظفي
البنك و التى يستحقون بموجبها تلك المزايا .
ر - 2 /مزايا االنهاء المبكر للخدمة
تتمثل مزايا االنهاء المبكر في المزايا المستحقة للموظفين
الذين يتم احالتهم للمعاش المبكر طبقا للقواعد التى
يقررها مجلس ادارة البنك و يقوم البنك باالعتراف بالتكلفة
لتلك المزايا في تاريخ احالة العاملين للمعاش المبكر
طبقا لنظام التقاعد المبكر االختيارى حيث يتم تحميل
المصروفات بقائمة الدخل في الفترة التى يستحق فيها
سداد هذه المزايا .
ر - 3 /مزايا المعاش  -نظم اشتراكات محددة

التأمينات االجتماعية :
تتمثل مــزايــا المعاش فــي حصة البنك فــي التأمينات
االجتماعية لموظفية و التى يقوم بسدادها للهيئة العامة
للتأمينات االجتماعية طبقا لقانون التأمين االجتماعى رقم
 79لسنة  1975و تعديالته حيث يقوم البنك بسداد حصته
الى الهيئة العامة للتأمينات االجتمـــاعية عن كـــل فتـرة
و يتم تحميل تلك الحصة على قائمة الدخل ضمن االجور
و المرتبات و ما في حكمها ببند المصـــروفـــات االدارية و
العمومية و ذلك عن الفترة التى يقدم فيها لموظفى البنك
خدماتهم  .و يتم المحاسبة عن التزامات البنك بسداد مزايا
المعاش باعتبــــارها نظم اشتراكات محددة و بالتالى
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فال ينشأ عنها التزام اضافى على البنك فيما يتعلق بمزايا
المعاش لموظفيه بخالف حصته في التأمينات االجتماعية
التى يستحق عليه سدادها عنهم للهيئة .

صندوق التأمين الخاص
يق ــوم البن ــك بس ــداد حص ــة الصن ــدوق ( صن ــدوق التأمي ــن
الخـــاص ) مـــن األجـــور المتغيـــرة المقـــررة ســـنويًا وفقـــً
للنظــام االساســي للصنــدوق و الــذي ينــص علــى تحصيــل
اش ــتراكات س ــنوية م ــن االعض ــاء بواق ــع أج ــر س ــتة ش ــهور
م ــن أج ــر اإلش ــتراك حي ــث يق ــدم الصن ــدوق مي ــزة الدفع ــة
الواحـــدة المقـــررة فـــي حـــاالت ( التقاعـــد ســـن الســـتين ،
الوف ــاة  ،التقاع ــد المبك ــر  ،األس ــتقالة )
وكــذا منح معاش شهري بعد اإلحالة للتقاعد يختلف
حسب الوظيفة لمدة عشر سنوات و يتم المحاسبة عن
التزامات البنك بسداد تلك المزايا باعتبارها نظم اشتراكات
محددة .
ر - 4/مزايا ما بعد انتهاء الخدمة االخرى  -الرعاية
الصحية
يقوم البنك بتقديم مزايا رعاية صحية للمتقاعدين فيما
بعد انتهاء الخدمة و عــادة ما يكون استحقاق هذه
المزايا مشروطًا ببقاء العامل في الخدمة 20سنة و يتم
المحاسبة عن التزام الرعاية الصحية باعتباره نظم مزايا
محددة و يمثل االلتزام الذي تم االعتراف به في الميزانية
فيما يتعلق بنظام الرعاية الصحية للمتقاعدين فــــي
القيمة الحالية اللتزامات المزايا المحددة في تاريخ الميزانية
بعد خصم القيمة العادلة ألصول الالئحة و خصم ( اضافة)
تسويات األرباح ( الخسائر ) االكتوارية غير المحققة و تكلفة
المزايا االضافية المتعلقة بمدد الخدمة السابقة .
ويتم حساب التزام نظام المزايا المحددة سنويًا ( التدفقات
النقدية المستقبلية المتوقع دفعها ) عن طريق خبير
اكتواري مستقل باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية
المقدرة (  ) Projected Unit Credit Methodو يتم تحديد
القيمة الحالية اللتزام نظام المزايا المحدد عن طريق
خصم هــذه التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع
دفعها و ذلك باستخدام سعر عائد سندات شركات ذات
جودة عالية أو سعر العائد على سندات حكومية بذات
عملة سداد المزايا و لها ذات أجل استحقاق التزام مزايا
المعاش المتعلق بها تقريبًا .
ويتم حساب األربـاح ( الخســائر ) النــاجمة عن التعديالت
و التغيرات فى التقديرات و االفتراضات االكتوارية و تخصم
تلك األرباح ( و تضاف الخسائر ) على قائمة الدخل اذا لم
تزد عن  %10من قيمة أصول النظام أو  %10من التزامات
المزايا المحددة  ،أيهما أعلى  ،و فى حالة زيــادة األرباح
(الخسائر ) عن هذه النسبة يتم خصم ( اضافة ) الزيادة
و ذلك في قوائم الدخل يتم االعتراف بتكاليف الخدمة
السابقة مباشرة فى قائمة الدخل ببند المصروفات اإلداريــة ،
ما لم تكن التغييرات التي ُأدخلت على الئحة المعاشات
مشروطة ببقاء العاملين في الخدمة لفترة زمنية محددة .
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ر - 5 /مزايا ما بعد انتهاء الخدمة األخرى
يقوم البنك بتقديم مزايا للمتقاعدين فيما بعد انتهاء
الخدمة و عادة ما يكون استحقاق هذه المزايا مشروطًا
ببقاء العامل في الخدمة حتى سن التقاعد و استكمال
حد أدنى من فترة الخدمة .و يتم استحقاق التكاليف
المتوقعة لهذه المزايا على مدار فترة التوظيف باستخدام
طريقة محاسبية مماثلة لتلك المستخدمة في نظم
المزايا المحددة.

ش  -ضرائب الدخل
تتضمن ضريبة الدخل على ربح أو خسارة السنة كل من
ضريبة السنة و الضريبة المؤجلة  ،و يتم االعتراف بها
بقائمة الدخل باستثناء ضريبة الدخل المتعلقة ببنود
حقوق الملكية التى يتم االعتراف بها مباشرة ضمن حقوق
الملكية .
ويتم االعتراف بضريبة الدخل على أساس صافى الربح
الخاضع للضريبة باستخدام أسعار الضريبة السارية فى
تاريخ اعــداد الميزانية باإلضافة إلى التسويات الضريبية
الخاصة بالسنوات السابقة .
ويتم االعتراف بالضرائب المؤجلة الناشئة عن فروق زمنية
مؤقتة بين القيمة الدفترية لألصول و االلتزامات طبقًا
لألسس المحاسبية و قيمتها طبقًا لألسس الضريبية  ،هذا
و يتم تحديد قيمة الضريبة المؤجلة بناء على الطريقة
المتوقعة لتحقق أو تسوية قيم األصــول و االلتزامات
باستخدام أسعار الضريبة السارية فى تاريخ اعداد الميزانية .
ويتم االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة للبنك عندما
يكون هناك احتمال مرجح بإمكانية تحقيق أرباح تخضع
للضريبة فى المستقبل يمكن من خاللها االنتفاع بهذا
األصل  ،و يتم تخفيض قيمة األصول الضريبية المؤجلة
بقيمة الجزء الــذى لن يتحقق منه المنفعة الضريبية
المتوقعة خالل السنوات التالية  ،على أنه فى حالة ارتفاع
المنفعة الضريبية المتوقعة يتم زيادة األصول الضريبية
المؤجلة و ذلك فى حدود ما سبق تخفيضه .

ت -االقتـــراض
يتم االعتراف بالقروض التي يحصل عليها البنك أو ً
ال بالقيمة
العادلة ناقصًا تكلفة الحصول على القرض  .و يقاس
المستهلكة  ،و يتم تحميل قائمة
القرض الحقًا بالتكلفة ُ
الدخل بالفرق بين صافي المتحصالت و بين القيمة التي
سيتم الوفاء بها على مــدار فترة االقتراض باستخدام
طريقة العائد الفعلي.

 - 3إدارة المخاطر المالية
يتعرض البنك نتيجة األنشطة التي يزاولها إلى مخاطر مالية
متنوعة  ،و قبول المخاطر هو أساس النشاط المالي  ،و يتم
تحليل و تقييم و إدارة بعض المخاطر أو مجموعة من
المخاطر مجتمعة معًا  ،و لذلك يهدف البنك إلى تحقيق
التوازن المالئم بين الخطر و العائد و إلى تقليل اآلثار السلبية
المحتملة على األداء المالي للبنك  ،و يُعد أهم

أنواع المخاطر خطر االئتمان و خطر السوق و خطر السيولة
و األخطار التشغيلية األخرى .و يتضمن خطر السوق خطر
أسعار صرف العمالت األجنبية و خطر سعر العائد و مخاطر
السعر األخرى.
وقد تم و ضع سياسات إدارة المخاطر لتحديد المخـاطر
و تحليلها و لوضع حدود للخطر و الرقابة عليه  ،و لمراقبة
المخاطر و االلتزام بالحدود من خالل أساليب يُعتمد عليها
و نظم معلومات ٌمحدثة أو ً
ال بأول .و يقوم البنك بمراجعة
دورية لسياسات و نظم إدارة المخاطر و تعديلها بحيث
تعكس التغيرات في األسـواق و المنتجـــات و الخدمـــات
و أفضل التطبيقات الحديثة.
وتتم إدارة المخاطر عن طريق إدارة المخاطر فى ضوء
السياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة .و تقوم ادارة
المخاطر بتحديد و تقييم و تغطية المخاطر المالية
بالتعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية المختلفة بالبنك،
و يوفر مجلس اإلدارة مبادئ مكتوبة إلدارة المخاطر
ككل  ،باإلضافة إلى سياسات مكتوبة تغطى مناطق
خطر محددة مثل خطر االئتمان و خطر أسعار صرف
العمالت األجنبية  ،و خطر أسعار العائد  ،و استخدام أدوات
المشتقات و غير المشتقات المالية .باإلضافة إلى ذلك  ،فإن
إدارة المخاطر ُتعد مسئولة عن المراجعة الدورية إلدارة
المخاطر و بيئة الرقابة بشكل مستقل .

أ  -خطر االئتمان
يتعرض البنك لخطر االئتمان و هو الخطر الناتج عن قيام
أحد األطراف بعدم الوفاء بتعهداته  ،و يُعد خطر االئتمان
أهم األخطار بالنسبة للبنك  ،لذلك تقوم اإلدارة بحرص
بإدارة التعرض لذلك الخطر .و يتمثل خطر االئتمان بصفة
أســـــاسية في أنشـطة اإلقـراض التي ينشــأ عنـها القروض
و التسهيالت و أنشطة االستثمار التي يترتب عليها أن تشتمل
أصول البنك على أدوات الدين .كما يوجد خطر االئتمان أيضا
في األدوات المالية خارج الميزانية مثل ارتبــاطــات القروض.
و تتركز عمليات اإلدارة و الرقابة على خطر االئتمان لدى
فريق إدارة خطر االئتمان في إدارة مخاطر االئتمان الذي
يرفع تقاريره إلى مجلس اإلدارة و اإلدارة العليا و رؤســــاء
و حدات النشاط بصفة دورية .
أ - 1/قياس خطر االئتمان

 القروض و التسهيالت للبنوك و العمالءلقياس خطر االئتمان المتعلق بالقروض و التسهيالت
للبنوك و العمالء  ،ينظر البنك في ثالثة مكونات كما يلى :
•احتماالت اإلخفاق ( التأخر ) ( ) Probability of default
من ِقبل العميل أو الغير في الوفاء بالتزاماته التعاقدية.
المرجـــح لـــه
• المركـــز الحالـــي و التطـــور المســـتقبلي ُ
ال ــذي يس ــتنتج من ــه البن ــك الرصي ــد المع ــرض لالخف ــاق
( . ) Exposure at default
•خطر اإلخفاق االفتراضي ( . ) Loss given default
وتنطوي أعمال اإلدارة اليومية لنشاط البنك على تلك

المقاييس لخطر االئتمان التي تعكس الخسارة المتوقعة
( نموذج الخسارة المتوقعة ) The Expected Loss Model
المطلوبة من لجنة بازل للرقابة المصرفية و يمكن أن
تتعارض المقاييس التشغيلية مع عبء االضمحالل و فقا
لمعيار المحاسبة المصرى رقم  ، 26الذي يعتمد على
الخسائر التي تحققت في تاريخ الميزانية ( نموذج الخسائر
المحققة ) و ليس الخسائر المتوقعة ( إيضاح أ. ) 3/
•يقوم البنك بتقييم احتمال التأخر على مستوى كل
عميل باستخدام أساليب تقييم داخلية لتصنيف الجدارة
مفصلة لمختلف فئات العمالء .و قد تم تطوير تلك
األساليب للتقييم داخليًا و تراعى التحليالت اإلحصائية
مع الحكم الشخصي لمسئولى االئتمان للوصول إلى
تصنيف الجدارة المالئم.
• و قد تم تقسيم عمالء البنك إلى أربع فئات للجدارة.
و يعكس هيكل الجدارة المستخدم بالبنك كما هو
مبين في الجدول التالي مدي احتمال التأخر لكل فئة
من فئات الجدارة  ،مما يعني بصفة أساسية أن المراكز
االئتمانية تنتقل بين فئات الجدارة تبعًا للتغير في تقييم
مدي احتمال التأخر .و يتم مراجعة و تطوير أساليب
التقييم كلما كان ذلك ضروريا .و يقوم البنك دوريًا
بتقييم أداء أساليب تصنيف الجدارة و مدى قدرتها على
التنبؤ بحاالت التأخر.
* فئات التصنيف الداخلي للبنك
التصنيف

مدلول التصنيف

1

ديون جيدة

2

المتابعة العادية

3

المتابعة الخاصة

4

ديون غير منتظمة

يعتمد المركز المعرض لإلخفاق على المبالغ التي يتوقع
البنك أن تكون قائمة عند و قوع التأخر .على سبيل المثال،
بالنسبة للقرض  ،يكون هذا المركـز هــو القيمة االسمية.
و بالنسبة لالرتباطات  ،يدرج البنك كافة المبالغ المسحوبة
فع ً
ال باإلضافة إلى المبالغ األخرى التي يتوقع أن تكون قد
سحبت حتى تاريخ التأخر  ،إن حدث.
ُ
و تمثل الخسارة االفتراضية أو الخسارة الحادة توقعات
البنك لمدى الخسارة عند المطالبة بالدين إن حدث التأخر.
و يتم التعبير عن ذلك بنسبة الخسارة للدين و بالتأكيد
يختلف ذلك بحسب نوع المدين  ،و أولوية المطالبة  ،و مدي
توافر الضمانات أو و سائل تغطية االئتمان األخرى.

أدوات الدين و أذون الخزانة و األذون األخرى
بالنسبة ألدوات الدين و األذون  ،يقوم البنك باستخدام
التصنيفات الخارجية مثل تصنيف ستاندرد أند بور أو ما
يعادله إلدارة خطر االئتمان  ،و إن لم تكن مثل هذه التقييمات
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متاحة  ،يتم استخدام طرق مماثلة لتلك المطبقة على
عمالء االئتمان .و يتم النظر إلى تلك االستثمارات في األوراق
المالية و األذون على أنها طريقة للحصول على جودة
ائتمانية أفضل و في نفس الوقت توفر مصدر متاح لمقابلة
متطلبات التمويل.
أ - 2/سياسات الحد من و تجنب المخاطر
يقوم البنك بإدارة و الحد و التحكم في تركز خطر االئتمان
على مستوى المدين و المجموعات و الصناعات و الدول.
ويقوم بتنظيم مستويات خطر االئتمان الذي يقبله و ذلك
بوضع حدود لمقدار الخطر التي سيتم قبوله على مستوى
كل مقترض  ،أو مجموعة مقترضين  ،و على مستوى
األنشطة االقتصادية و القطاعات الجغرافية .و يتم مراقبة
تلك المخاطر بصفة مستمرة و تكون خاضعة للمراجعة
السنوية أو بصورة متكررة إذا دعت الحاجة إلى ذلك .و يتم
اعتماد الحدود للخطر االئتماني على مستوى المقترض /
المنتج و القطاع و الدولة من ِقبل مجلس
المجموعة و ُ
اإلدارة بصفة ربع سنوية.
ويتم تقسيم حدود االئتمان ألي مقترض بما في ذلك
البنوك و ذلك بحدود فرعية تشمل المبالغ داخل و خارج
الميزانية  ،و حد المخاطر اليومي المتعلق ببنود المتاجرة
مثل عقود الصرف األجنبي اآلجلة .و يتم مقارنة المبالغ
الفعلية مع الحدود يوميا يتم أيضا إدارة مخاطر التعرض
لخطر االئتمان عن طريق التحليل الدوري لقدرة المقترضين
و المقترضين المحتملين على مقابلة سداد التزاماتهم و
كذلك بتعديل حدود اإلقراض كلما كان ذلك مناسبًا.
و فيما يلى بعض و سائل الحد من الخطر :

 الضمانات :يضع البنك العديد من السياسات و الضوابط للحد من
خطر االئتمان .و من هذه الوسائل الحصول على ضمانات
مقابل األمــوال المقدمة  .و يقوم البنك بوضع قواعد
استرشادية لفئات محددة من الضمانات المقبولة .و من
األنواع الرئيسية لضمانات القروض و التسهيالت :
•الرهن العقاري.

•رهن أصول النشاط مثل اآلالت و البضائع .

•رهن أدوات مالية مثل أدوات الدين و حقوق الملكية .
وغالبًا ما يكون التمويل على المدى األطــول و اإلقراض
للشركات مضمونًا بينما تكون التسهيالت االئتمانية لألفراد
بدون ضمان .و لتخفيض خسارة االئتمان إلى الحد األدنى ،
يسعي البنك للحصول على ضمانات إضافية من األطراف
المعنية بمجرد ظهور مؤشرات االضمحالل ألحد القروض
أو التسهيالت.
يتم تحديد الضمانات المتخذة ضمانا ألصول أخرى بخالف
القروض و التسهيالت بحسب طبيعة األداة و عادة ما تكون
أدوات الدين و أذون الخزانة بدون ضمان فيما عدا مجموعات
األدوات المالية المغطاة بأصول Asset-Backed Securities
و األدوات المثيلة التي تكون مضمونة بمحفظة من األدوات
المالية.
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 المشتقات :يحتفظ البنك بإجراءات رقابية حصيفة على صافي المراكز
المفتوحة للمشتقات أي الفرق بين عقود البيع و الشراء
على مستوى كل من القيمة و المدة .و يكون المبلغ
المعرض لخطر االئتمان في أي و قت من األوقات محدد
بالقيمة العادلة لألداة التي تحقق منفعة لصالح البنك أي
أصل ذو قيمة عادلة موجبة الذى يمثل جزءًا ضئي ً
ال من
القيمة التعاقدية  /االفتراضية المستخدمة للتعبير عن
حجم األدوات القائمة .و يتم إدارة هذا الخطر االئتماني
كجزء من حد اإلقراض الكلي الممنوح للعميل و ذلك مع
الخطر المتوقع نتيجة للتغيرات في السوق .و ال يتم عادة
الحصول على ضمانات في مقابل الخطر االئتماني على
تلك األدوات فيما عدا المبالغ التي يطلبها البنك كإيداعات
هامشية من األطراف األخرى.
و ينشأ خطر التسوية في المواقف التي يكون فيها
السداد عن طريق النقدية أو أدوات حقوق ملكية أو أوراق
مالية أخرى أو مقابل توقع الحصول على نقدية أو أدوات
حقوق ملكية أو أوراق مالية أخرى و يتم و ضع حدود
تسوية يومية لكل من األطراف األخرى لتغطية مخاطر
التسوية المجمعة الناتجة عن تعامالت البنك في أي يوم.

 ترتيبات المقاصة الرئيسية: Master Netting Arrangements

وتمثل ارتباطات منح االئتمان الجزء غير المستخدم من
المصرح به لمنح القروض  ،أو الضمانات  ،أو االعتمادات
المستندية .و يتعرض البنك لخسارة محتملة بمبلغ
يساوي إجمالي االرتباطات غير المستخدمة و ذلك بالنسبة
لخطر االئتمان الناتج عن ارتباطات منح االئتمان .إال أن مبلغ
الخسارة المرجح حدوثها في الواقع يقل عن االرتباطات
غير المستخدمة و ذلك نظرا ألن أغلب االرتباطات المتعلقة
بمنح االئتمان تمثل التزامات محتملة لعمالء يتمتعون
بمواصفات ائتمانية محددة .و يراقب البنك المدة حتى تاريخ
االستحقاق الخاصة بارتباطات االئتمان حيث أن االرتباطات
طويلة األجل عادة ما تحمل درجة أعلي من خطر االئتمان
بالمقارنة باالرتباطات قصيرة األجل.

أ - 3/سياسات االضمحالل و المخصصات
تركز النظم الداخلية للتقييم السابق ذكرها ( إيضاح أ)1/
بدرجة كبيرة على تخطيط الجودة االئتمانية و ذلك من
بداية إثبات أنشطة اإلقراض و االستثمار .و بخالف ذلك  ،يتم
االعتراف فقط بخسائر االضمحالل التي و قعت في تاريخ
الميزانية ألغراض التقارير المالية بناء على أدلة موضوعية
تشير إلى االضمحالل وفقًا لما سيرد ذكـره بهـذا االيضـاح
و نظرا الختالف الطرق المطبقة  ،تقل عادة خسائر االئتمان
المحملة على القوائم المالية عن مبلغ الخسارة المقدر
ُ
باستخدام نموذج الخسارة المتوقعة المستخدم في
حساب مخصص خسائر اإلضمحالل و ألغراض قواعد البنك
المركزي المصرى ( إيضاح أ. ) 4/

مخصص خسائر االضمحالل الوارد في الميزانية في نهاية السنة مستمد من درجات التقييم الداخلية األربعة .و مع ذلك،
فان أغلبية المخصص ينتج من آخر درجتين من التصنيف .و يبين الجدول التالي النسبة للبنود داخل الميزانية المتعلقة
بالقروض و التسهيالت و االضمحالل المرتبط بها لكل من فئات التقييم الداخلي للبنك :
30/6/2018
تقييم البنك

30/6/2017

قروض وتسهيالت

مخصص خسائر
االضمحالل

قروض و تسهيالت

%

%

%

%

ديون جيدة

72.9

4.5

72.5

3.1

المتابعة العادية

21,7

33,4

22,9

33,9

المتابعة الخاصة

3.5

33,2

2,5

32,8

ديون غير منتظمة

1,9

28,9

2,1

30,2

100

100

100

100

يقوم البنك بالحد من مخاطر االئتمان عن طريق الدخول
في اتفاقيات تصفية رئيسية مع األطراف التي تمثل حجم
هام من المعامالت .و ال ينتج بصفة عامة عن اتفاقيات
التصفية الرئيسية أن يتم اجــراء مقاصة بين األصــول و
االلتزامات الظاهرة بالميزانية و ذلك ألن التسوية عادة ما
تتم على أساس إجمالي  ،إال أنه يتم تخفيض خطر االئتمان
المصاحب للعقود التي في صالح البنك عن طريق اتفاقيات
ُ
التصفية الرئيسية و ذلك ألنه إذا ما حدث تعثر  ،يتم إنهاء
و تسوية جميع المبالغ مع الطرف اآلخر بإجراء المقاصة .و
من الممكن أن يتغير مقدار تعرض البنك للخطر االئتماني
الناتج عن أدوات المشتقات الخاضعة التفاقيات التصفية
الرئيسية و ذلك خالل فترة قصيرة نظرًا ألنه يتأثر بكل
معاملة تخضع لتلك االتفاقيات.

 توقع افالس المقترض أو دخــول فى دعـــوى تصـفيةاو اعادة هيكل التمويل الممنوح له .

 -االرتباطات المتعلقة باالئتمان :

 -تدهور الوضع التنافسي للمقترض .

يتمثل الغرض الرئيسي من االرتباطات المتعلقة باالئتمان
في التأكد من إتاحة األموال للعميل عند الطلب .و تحمل
عقود الضمانات المالية ( Guarantees and standby
 ) letters of creditذات خطر االئتمان المتعلق بالقروض.
و تكون االعتمادات المستندية و التجارية ( Documentary
 ) and Commercial letters of Creditالتي يصدرها البنك
بالنيابة عن العميل لمنح طرف ثالث حق السحب من البنك
في حدود مبالغ معينة و بموجب أحكام و شروط محددة
غالبًا مضمونة بموجب البضائع التي يتم شحنها و بالتالي
تحمل درجة مخاطر أقل من القرض المباشر.

 قيام البنك السباب اقتصادية أو قانونية تتعلق بالصعوباتالمالية للمقترض بمنحة امتيازات أو تنازالت قد ال يوافق
البنك على منحها فى الظروف العادية .

مخصص خسائر
االضمحالل

تساعد أدوات التقييم الداخلية اإلدارة على تحديد ما اذا كانت هناك أدلة موضوعية تشير الى و جود اضمحالل طبقًا
لمعيار المحاسبة المصرى رقم  ، 26و استنادًا إلى المؤشرات التالية التى حددها البنك :
 صعوبات مالية كبير تواجه المقترض او المدين . -مخالفة شروط اتفاقية القرض مثل عدم السداد .

 اضمحالل قيمة الضمان . تدهور الحالة االئتمانية . تتطلب سياسات البنك مراجعة كل األصــول الماليةالتى تتجاوز أهمية نسبية محــددة على األقل سنويا
أو أكثر عندما تقتضي الظروف ذلــك و يتم تحديد
عبء االضمحالل على الحسابات التى تم تقييمها على
اساس فردى و ذلك بتقييم الخسارة المحققة فى
تاريخ الميزانية على اساس كل حالة على حدة  ،و يجرى

تطبيقها على جميع الحسابات التى لها أهمية نسبية
بصفة منفردة  .و يشمل التقييم عادة الضمان القائم ،
بما فى ذلك اعادة تأكيد إمكانية التنفيذ على الضمان
و التحصيالت المتوقعة من تلك الحسابات.
ويتم تكوين مخصص خسائر االضمحالل على أساس
المجموعة من األصــول المتجانسة باستخدام الخبرة
التاريخية المتاحة و الحكم الشخصي و االساليب االحصائية.
أ - 4/نموذج قياس المخاطر البنكية العام
باإلضافة إلى فئات تصنيف الجدارة األربعة المبينة في
إيضاح أ ، 1/تقوم اإلدارة بتصنيفات في شكل مجموعات
فرعية أكثر تفصي ً
ال بحيث تتفق مع متطلبات البنك المركزي
المصري .و يتم تصنيف األصول المعرضة لخطر االئتمان
في هذه المجموعات وفقًا لقواعد و شروط تفصيلية
تعتمد بشكل كبير على المعلومات المتعـلـقة بالعميل
و نشاطه و وضعه المالي و مدى انتظامه في السداد.
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أ -5/الحد األقصى لخطر االئتمان قبل الضمانات
ويقوم البنك بحساب المخصصات المطلوبة الضمحالل
األصول المعرضة لخطر االئتمان  ،بما في ذلك االرتباطات
المتعلقة باالئتمان  ،على أساس نسب محددة من ِقبل
البنك المركزي المصري .و فــي حالة زيــادة مخصص
خسائر االضمحالل المطلوب وفقًا لقواعد البنك المركزي
المصرى عن ذلك المطلوب ألغراض إعداد القوائم المالية

وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية  ،يتم تجنيب احتياطي
المخاطر البنكية العام ضمن حقوق الملكية خصمًا على
األرباح المحتجزة بمقدار تلك الزيادة  .و يتم تعديل ذلك
االحتياطي بصفة دورية بالزيادة و النقص بحيث يعادل
دائمًا مبلغ الزيادة بين المخصصين .و يُعد هذا االحتياطي
غير قابل للتوزيع .

و فيما يلي بيان فئات الجدارة للمؤسسات وفقًا ألسس التقييم الداخلى مقارنة بأسس تقييم البنك المركزي المصرى
المعرضة لخطر االئتمان :
و نسب المخصصات المطلوبة الضمحالل األصول ُ
تصنيف البنك
المركزي المصري

مدلول التصنيف

نسبة
المخصص
المطلوب

التصنيف
الداخلي

مدلول
التصنيف الداخلي

1

مخاطر منخفضة

صفر

1

ديون جيدة

2

مخاطر معتدلة

1

1

ديون جيدة

30/6/2018
ألف جنيه

30/6/2017
ألف جنيه

أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى

297 262 467

260 786 688

ارصدة لدى البنوك

524 255 005

453 803 270

البنود المعرضة لخطر االئتمان في الميزانية

أصول مالية بغرض المتاجرة
أدوات دين
قروض وتسهيالت للبنوك ( ) 1

-

790

1 865 320

955 631

قروض وتسهيالت للعمالء
قروض ألفراد
حسابات جارية مدينة

6 722 350

7 536 416

بطاقات ائتمان

3 844 693

2 681 003

3

مخاطر مرضية

1

1

ديون جيدة

قروض شخصية

28 745 492

24 701 947

4

مخاطر مناسبة

2

1

ديون جيدة

قروض عقارية

4 416 636

2 469 176

5

مخاطر مقبولة

2

1

ديون جيدة

قروض سيارات

1 780 411

2 159 290

45 509 582

39 547 832

6

مخاطر مقبولة حديًا

3

2

المتابعة العادية

7

مخاطر تحتاج لعناية خاصة

5

3

المتابعة الخاصة

8

دون المستوى

20

4

ديون غير منتظمة

9

مشكوك في تحصيلها

50

4

ديون غير منتظمة

10

رديئة

100

4

ديون غير منتظمة

إجمالي األفراد ( ) 2
قروض لمؤسسات
حسابات جارية مدينة

146 126 927

131 458 636

قروض مباشرة

189 873 860

156 971 836

قروض مشتركة

73 612 979

71 616 901

-

9 556

إجمالي المؤسسات ( ) 3

409 613 766

360 056 929

إجمالي قروض العمالء والبنوك() 3+2+1

456 988 668

400 560 392

35 647

21 992

قروض اخري

أدوات مشتقات مالية
استثمارات مالية :
أدوات دين
أصول أخري *
إجمالى البنود المعرضة لخطر االئتمان

163 384 844

187 737 199

14 626 571

13 524 122

1 456 553 202

1 316 434 453

* تتمثل في اإليرادات الجارية المستحقة
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أ - 6/قروض و تسهيالت
فيما يلي موقف أرصدة القروض و التسهيالت من حيث الجدارة االئتمانية :
البنود المعرضة لخطر االئتمان خارج الميزانية

30/6/2018
ألف جنيه

30/6/2017
ألف جنيه

اعتمادات مستندية

46 778 531

82 028 421

106 403 545

117 816 337

30 709 984

31 613 074

947 406

5 574

184 839 466

231 463 406

خطابات ضمان
أوراق مقبولة عن تسهيالت موردين
تصاريح الخصم
االجمالــى
 يمثل الجدول السابق أقصى حد يمكن التعرض له فيآخر  30يونيو  ، 2018و آخر  30يونيو  2017و ذلك بدون
األخذ في االعتبار أيه ضمانات .بالنسبة لبنود الميزانية ،
تعتمد المبالغ المدرجة على صافي القيمة الدفترية
التي تم عرضها في الميزانية.
 و كما هو مبين بالجدول السابق  ،فان  31%من الحداألقصى المعــــرض لخطـــر االئتمـــان ناتج عن القروض
و التسهيالت للبنوك و العمالء مقابل  30%فى آخر سنة
المقارنة  ،بينما تمثل االستثمارات في أدوات دين 11%
مقابل  14%في آخر سنة المقارنة.
وتثق اإلدارة في قدرتها على االستــمــرار في السيطــرة
و اإلبقاء على الحد األدنى لخطر االئتمان الناتج عن كل
من محفظة القروض و التسهيالت و أدوات الدين بناء
على ما يلي :
  94.6%من محفظة القروض و التسهيالت مصنفةفي أعلى درجتين من درجات التقييم الداخلي مقابل
 95.4%فى سنة المقارنة.
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 93% −من محفظة القروض و التسهيالت ال يوجد عليها
متأخرات أو مؤشرات اضمحالل مقابل  83%فى آخر
سنة المقارنة.
 −القروض العقارية التي تمثل مجموعة هامه بالمحفظة،
تم تغطيتها بضمانات عقارية
 −القروض و التسهيالت التى تم تقييمها على أساس
منفرد تبلغ  8555مليون جنيه مقابل  8590مليون
جنيه فى آخر سنة المقارنة .
 −قام البنك بتطبيق عمليات اختيار أكثر حصافه عند منح
قروض و تسهـيالت خـالل السـنة المالية المنتهية في
 30يونيو .2018

بيــــــــــــــــــان

ال يوجد عليها متأخرات أو
اضمحالل
متأخرات ليست محل
اضمحالل

2017/6/30
ألف جنية

2018/6/30
ألف جنية
قروض و تسهيالت
للعمالء

قروض و تسهيالت
للبنوك

قروض و تسهيالت
للعمالء

قروض و تسهيالت
للبنوك

422 071 208

1 865 320

331 868 186

955 631

24 496 859

-

59 146 872

-

8 555 281

-

8 589 703

-

اإلجمــالي

455 123 348

1 865 320

399 604 761

955 631

يخصم  :مخصص خسائر
اضمحالل

) (21 445 199

-

) (21 009 727

-

الصافــي *

433 678 149

1 865 320

378 595 034

955 631

محل اضمحالل

* هذا الصافي قبل استبعاد العوائد المجنبة و الخصم غير المكتسب
 بلغ إجمالي مخصص اضمحالل القروض و التسهيالت 21445مليون جنيه مقابل  21010مليون جنيه عن سنة
المقارنة منها  6208مليون جنيه مقابل  6385مليون جنيه
عن سنة المقارنة يمثل اضمحالل قروض منفردة و الباقي
البالغ  15237مليون جنيه يمثل مخصص اضمحالل على

أساس المجموعة لمحفظة االئتمان مقابل  14625مليون
جنيه في سنة المقارنة .و يتضمن إيضاح  20معلومات
إضــــافية عن مخصـص خسائر االضمحــالل عن القروض
و التسهيالت للبنوك و العمالء.

أ - 1- 6/قروض و تسهيالت ال يوجد عليها متأخرات و ليست محل اضمحالل :
ويتم تقييــم الجـــودة االئتمـــانية لمحــفظة القـروض
و التسهيالت التي ال يوجد عليها متأخرات و ليست محل
اضمحالل و ذلك بالرجوع إلى التقييم الداخلي المستخدم
بواسطة البنك.

لم يتم اعتبار القروض المضمونة محل اضمحالل بالنسبة
للفئة غير المنتظمة و ذلك بعد األخذ في االعتبار قابلية
تلك الضمانات للتحصيل.
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2018/ 6 / 30

(باأللف جنيـه )
مؤسســـات

أفــــــراد
حسابات جارية
مدينة

بطاقات ائتمان

قروض شخصية

قروض عقارية

قروض
سيارات

حسابات جارية
مدينة

قروض
مباشرة

قروض
مشتركة

إجمالي
القروض
والتسهيالت
للعمالء

إجمالي
القروض والتسهيالت
للبنوك

6 722 072

3 140 380

28 088 623

4 319 458

1 710 522

118 385 743

133 957 030

53 025 012

349 348 840

1 865 320

.2المتابعة العادية

-

-

-

-

-

26 404 953

22 583 167

11 982 032

60 970 152

-

.3المتابعة الخاصة

-

-

-

-

-

651 427

11 100 789

-

11 752 216

-

6 722 072

3 140 380

28 088 623

4 319 458

1 710 522

145 442 123

167 640 986

65 007 044

422 071 208

1 865 320

التقييــم

 .1جيدة

اإلجمالي

2017/ 6 / 30

(باأللف جنيـه )
أفــــــراد

التقييــم

955 631

حسابات جارية
مدينة

بطاقات ائتمان

قروض شخصية

قروض عقارية

قروض
سيارات

حسابات جارية
مدينة

قروض
مباشرة

قروض
مشتركة

قروض اخري

7 536 003

2 032 412

24 102 385

2 351 271

2 099 130

110 573 604

80 551 165

47 003 767

9 556

276 259 293

.2المتابعة العادية

-

-

-

-

-

20 314 276

16 996 604

11 370 551

-

48 681 431

-

.3المتابعة الخاصة

-

-

-

-

-

102 764

6 824 698

-

-

6 927 462

-

7 536 003

2 032 412

24 102 385

2 351 271

2 099 130

130 990 644

104 372 467

58 374 318

9 556

331 868 186

955 631

 .1جيدة

اإلجمالي

76

مؤسســـات

إجمالي
القروض
والتسهيالت
للعمالء

إجمالي
القروض والتسهيالت
للبنوك
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أ -2 - 6/قروض و تسهيالت توجد عليها متأخرات و ليست محل اضمحالل :
 هي القروض و التسهيالت التي توجد عليها متأخراتحتى  30يوم و أكثر من  90يوما و لكنها ليست محل
اضمحالل ( حيث يوجد لها مخصص خسائر و فق ُا لمعدالت
االخفاق التاريخية لكل نوع على حدة )  .إال إذا توافرت

معـــلومات أخـــرى تفيد عكس ذلك .و تتمثل القـــروض
و التسهيالت للعمالء التي يوجد عليها متأخـرات و ليست
محل اضمحالل و القيمة العادلة للضمانات المتعلقة بها
فيما يلي :

عند اإلثبات األولي للقروض و التسهيالت  ،يتم تقييم القيمة العادلة للضمانات بناء على أساليب التقييم المستخدمة
عادة في األصول المماثلة .و في الفترات الالحقة  ،يتم تحديث القيمة العادلة بأسعار السوق أو بأسعار األصول المماثلة.

2018/6/30

أفــــــراد

أفــــــراد

حسابات
جارية مدينة

بطاقات
ائتمان

قروض
شخصية

قروض
عقارية

قروض
سيارات

اإلجمالي

متأخرات حتى  30يوما

-

430 663

-

-

-

430 663

متأخرات حتى  30يوما

متأخرات اكثر من  30إلى  60يوما

-

128 330

-

-

-

128 330

متأخرات اكثر من  30إلى  60يوما

-

متأخرات اكثر من  60إلى  90يوما

222

46 442

384 266

24 223

51 731

506 884

متأخرات اكثر من  60إلى  90يوما

13

64 711

اإلجمالي

222

605 435

384 266

24 223

51 731

1 065 877

اإلجمالي

13

553 510

القيمة العادلة للضمانات

222

346 724

142 064

-

44 368

533 378

2018/6/30
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( باأللف جنيه )

2017/6/30

( باأللف جنيه )

مؤسسات

( باأللف جنيه )

حسابات
جارية مدينة

بطاقات
ائتمان

قروض
شخصية

قروض
عقارية

قروض
سيارات

اإلجمالي

-

363 592

-

-

-

363 592

125 207

-

-

-

125 207

434 485

52 725

47 350

599 284

434 485

52 725

47 350

1 088 083

2017/6/30

( باأللف جنيه )

مؤسسات
حسابات
جارية مدينة

قروض مباشرة

قروض
مشتركة

اإلجمالي

متأخرات حتى  30يوما

-

35 044 196

7 780 476

42 824 672

-

664 891

-

664 891

-

299 544

749 429

1 048 973

8 807 575

4 712 678

13 520 253

اإلجمالي

-

44 816 206

13 242 583

58 058 789

القيمة العادلة للضمانات

-

728 076

495 394

1 223 470

حسابات
جارية مدينة

قروض مباشرة

قروض
مشتركة

اإلجمالي

متأخرات حتى  30يوما

-

2 659 747

4 154 680

6 814 427

متأخرات اكثر من  30إلى  60يوما

-

179 054

228 026

407 080

متأخرات اكثر من  30إلى  60يوما

متأخرات اكثر من  60إلى  90يوما

-

116 529

-

116 529

متأخرات اكثر من  60إلى  90يوما

متأخرات اكثر من  90يوم

-

11 869 717

4 223 229

16 092 946

اإلجمالي

-

14 825 047

8 605 935

23 430 982

القيمة العادلة للضمانات

-

1 121 208

3 472 101

4 593 309

متأخرات اكثر من  90يوم
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قروض و تسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة :

قروض و تسهيالت تم إعادة هيكلتها

قروض و تسهيالت للعمالء

تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة تمديد ترتيبات السداد  ،و تنفيذ برامج اإلدارة الجبرية  ،و تعديل و تأجيل السداد .و تعتمد
سياسات تطبيق إعادة الهيكلة على مؤشرات أو معايير تشير إلى أن هناك احتماالت عالية الستمرار السداد و ذلك بناء
المعتاد تطبيق إعادة الهيكلة على
على الحكم الشخصي لإلدارة .و تخضع تلك السياسات للمراجعة المستمرة .و من ُ
القروض طويلة األجل  ،خاصة قروض تمويل العمالء .و قد بلغت القروض التي تم إعادة التفاوض بشأنها  62 156الف
جنيه مصرى.

بلغ رصيد القروض و التسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة قبل األخذ في االعتبار التدفقات النقدية من الضمانات
 8555مليون جنيه مقابل  8590مليون جنيه فى  30يونيو . 2017
وفيما يلي تحليل بالقيمة اإلجمالية للقروض و التسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة :
2018/6/30

( باأللف جنيه )
أفــــــراد

بيان

حسابات
جارية
مدينة

بطاقات
ائتمان

قروض
شخصية

مؤسسات
قروض
عقارية

حسابات
قروض
سيارات جارية مدينة

قروض
مباشرة

30/6/2018
ألف جنيه

بيان
قروض و تسهيالت للعمالء

قروض قروض
مشتركة أخرى

اإلجمالـي

مؤسسات
62 156

حسابات جارية مدينة

قروض
محل
اضمحالل
بصفة
منفردة

56

القيمة
العادلة
للضمانات

-

18 158 72 955 272 603 98 878

684 804

7 407 827

-

30/6/2017
ألف جنيه

-

214 465

8 555 281

أ 7/أدوات دين و أذون الخزانة و األوراق الحكومية األخرى
يمثل الجدول التالي تحليل أدوات الدين و أذون الخزانة و األوراق الحكومية األخرى و فقا لوكاالت التقييم في آخر السنة
المالية  .بناء على تقييم  Standard &Poor`sبنظرة مستقبلية تمتاز بالثبات .
64 812

24 534

-

12 746

47 522

3 710 774

-

-

3 860 388

التصنيف

أذون خزانة و أوراق
حكومية أخرى

استثمارات في أوراق مالية

االجمالى
(الف جنيه )

B

297 262 467

162 314 554

459 577 021

أ 8/االستحواذ على الضمانات خالل السنة
2017/6/30

( باأللف جنيه )
أفــــــراد

بيان

قروض
محل
اضمحالل
بصفة
منفردة

80

طبيعة األصل

حسابات
جارية
مدينة

400

بطاقات
ائتمان

قروض
شخصية

مؤسسات
قروض
عقارية

قروض
سيارات

12 810 65 180 165 077 95 081

حسابات
جارية
مدينة

467 992

قروض
مباشرة

7 783 163

قروض
مشتركة

-

قروض
أخرى

-

اإلجمالـي

8 589 703

القيمة الدفترية ( الف جنيه )

أراضى و مباني

56 506

أصول عقارية

36 821

اإلجمالي

93 327

يتم تبويب األصول التي تم االستحواذ عليها ضمن بند األصول األخرى بالميزانية .و يتم بيع هذه األصول كلما كان ذلك
عمليًا.
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أ 9/تركز مخاطر األصول المالية المعرضة لخطر االئتمان  -القطاعات الجغرافية

ب -خطر السوق

يمثل الجدول التالي تحليل بأهم حدود خطر االئتمان للبنك بالقيمة الدفترية  ،موزعة حسب القطاع الجغرافي في آخر
السنة الحالية .عند إعداد هذا الجدول  ،تم توزيع المخاطر على القطاعات الجغرافية وفقًا للمناطق المرتبطة بعمالء البنك.

يتعرض البنك لخطر السوق المتمثل في تقلبات القيمة
العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن التغير
في أسعار السوق و ينتج خطر السوق عن المراكز المفتوحة
لمعدل العائد و العملة و منتجات حقوق الملكية  ،حيث أن
كل منها ُمعرض للتحركات العامة و الخاصة في السوق
و التغيرات في مستوى الحساسية لمعدالت السوق أو
لألسعار مثل معدالت العائد و معدالت أسعار الصرف و
أسعار أدوات حقوق الملكية .و يفصل البنك مدى تعرضه
لخطر السوق إلى محافظ للمتاجرة أو لغير غرض المتاجرة.

بيان
أذون الخزانة و أوراق
حكومية أخرى

القاهرة الكبرى

اإلسكندرية و الدلتا
و سيناء و القناة

الوجه
القبلي

دول اخري

اإلجمالي
(باأللف جنيه )

296 637 485

-

-

624 982

297 262 467

أصول مالية بغرض المتاجرة
– أدوات دين
قروض و تسهيالت للبنوك

-

-

-

-

-

1 827 620

-

-

37 700

1 865 320

قروض و تسهيالت للعمالء :
قروض ألفراد
 -حسابات جارية مدينة

4 701 273

1 635 090

385 987

-

6 722 350

 -بطاقات ائتمانية

2 855 045

870 829

118 819

-

3 844 693

 -قروض شخصية

11 804 724

11 050 970

5 889 798

-

28 745 492

 -قروض عقارية

3 013 899

567 143

835 594

-

4 416 636

 -قروض سيارات

1 320 663

437 063

22 685

-

1 780 411

قروض لمؤسسات

وتتركز ادارة مخاطر السوق الناتجة عن أنشطة المتاجرة
أو لغير المتاجرة في ادارة مخاطر السوق بالبنك و يتم
متابعتها عن طريق فريقين منفصلين .و يتم رفع التقارير
الدورية عن مخاطر السوق إلى مجلس اإلدارة و رؤساء و
حدات النشاط بصفة دورية.
وتتضمن محافظ المتاجرة تلك المراكز الناتجة عن تعامل
البنك مباشرة مع العمالء أو مع السوق  ،أما المحافظ لغير
غرض المتاجرة فتنشأ بصفة أساسية من إدارة سعر العائد
لألصول و االلتزامات المتعلقة بمعامالت التجزئة .و تتضمن
هذه المحافظ مخاطر العمالت األجنبية و أدوات حقوق
الملكية الناتجة عن االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ
االستحقاق و االستثمارات المتاحة للبيع.
ب 1/أساليب قياس خطر السوق

المعرضة للخطر بصورة
يتم مراقبة جودة نموذج القيمة ُ
مستمرة من خالل اختبارات تعزيزية لنتائج القيمة المعرضة
للخطر لمحفظة المتاجرة و يتم رفع نتائج تلك االختبارات
إلى اإلدارة العليا و مجلس اإلدارة .

كجزء من إدارة خطر السوق  ،يقوم البنك بالعديد من
استراتيجيات التغطية و كذلك الدخول في عقود مبادلة
المصاحب ألدوات الدين
سعر العائد و ذلك لموازنة الخطر ُ
و القروض طويلة األجل ذات العائد الثابت إذا تم تطبيق
خيار القيمة العادلة .و فيما يلي أهم و سائل القياس
المستخدمة للسيطرة على خطر السوق.

 -حسابات جارية مدينة

128 346 866

16 026 497

1 753 564

-

146 126 927

 -قروض مباشرة

166 508 801

14 292 707

9 072 352

-

189 873 860

 -قروض مشتركة

71 085 449

2 527 530

-

-

73 612 979

-

-

-

35 647

35 647

163 326 445

-

-

58 399

163 384 844

يقوم البنك بتطبيق أسلوب «القيمة المعرضة للخطر»
للمحافظ بغرض المتاجرة و لغير غرض المتاجرة  ،و ذلك
لتقدير خطر السوق للمراكز القائمة و أقصى حد للخسارة
المتوقعة و ذلك بناء على عدد من االفتراضات للتغيرات
المتنوعة لظروف السوق .و يقوم مجلس اإلدارة بوضع
المعرضة للخطر التي يمكن تقبلها من
حدود للقيمة ُ
ِقبل البنك للمتاجرة و غير المتاجرة بصورة منفصلة و يتم
مراقبتها يوميا بمعرفة إدارة مخاطر السوق بالبنك.

أصول أخري *

14 522 304

-

-

104 267

14 626 571

االجمالى فى نهاية السنة
الحالية

865 950 574

47 407 829

860 995 18 078 799

932 298 197

االجمالى فى نهاية سنة
المقارنة

806 877 183

40 117 248

862 631 183 2 490 205 13 146 547

استثمارات مالية ( أدوات
دين )

و يقوم البنك بتطبيق تلك التغيرات التاريخية في المعدالت
و األسعار و المؤشرات  ،بطريقة مباشرة على المراكز
الحالية – و هذه الطريقة ُتعرف بالمحاكاة التاريخية .و
المخرجات الفعلية بصورة منتظمة لقياس
يتم مراقبة ُ
سالمة االفتراضات و العوامل المستخدمة لحساب القيمة
المعرضة للخطر و ال يمنع استخدام تلك الطريقة تجاوز
الخسارة لتلك الحدود و ذلك في حالة و جود تحركات
أكبر بالسوق.
المعرضة للخطر تعتبر جزء أساسي من
وحيث أن القيمة ُ
نظام البنك في رقابة خطر السوق  ،يقوم مجلس اإلدارة
المعرضة للخطر لكل
سنويا بوضع الحدود الخاصة بالقيمة ُ
من عمليات المتاجرة و غير المتاجرة و يتم تقسيمها على
المعرضة
و حدات النشاط  .و يتم مقارنة القيم الفعلية ُ
للخطر بالحدود الموضوعة من ِقبل البنك و مراجعتها
يوميا من ِقبل إدارة مخاطر السوق بالبنك.

المعرضة للخطر( ) Value at Risk
القيمة ُ

مشتقات مالية

و يفترض نموذج القيمة المعرضة للخطر فترة احتفاظ
مــحــددة ( يــوم و احــد ) قبل أن يمكن إقــفــال المراكز
المفتوحة .و كذلك يفترض أن حركة السوق خالل فترة
االحتفاظ ستتبع ذات نمط الحركة التي حدثت خالل اليوم
السابق  .و يقوم البنك بتقدير الحركة السابقة بناء على
بيانات عن الخمس سنوات السابقة.

المعرضة للخطر هي توقع إحصائي للخسارة
القيمة ُ
المحتملة للمحفظة الحالية الناتجة عــن التحركات
العكسية للسوق .و هي تعبر عن أقصى قيمة يمكن أن
يخسرها البنك  ،و لكن باستخدام معامل ثقة محدد (
 . ) 99%و بالتالي هناك احتمال إحصائي بنسبة (  ) 1%أن
تكون الخسارة الفعلية أكبر من القيمة المعرضة للخطر
المتوقعة.

اختبارات الضغوط ( ) Stress Testing
ُتعطي اختبارات الضغوط مؤشرًا عن حجم الخسارة
المتوقعة التي قد تنشأ عن ظروف ُمعاكسة بشكل حاد  .و
يتم تصميم اختبارات الضغوط بما يالءم النشاط باستخدام
تحليالت نمطية لسيناريوهات محددة.
و تتضمن اختبارات الضغوط التي تقوم بها إدارة مخاطر
السوق بالبنك  ،اختبار ضغط عوامل الخطر  ،حيث يتم
تطبيق مجموعة من التحركات الحادة على كل فئة خطر
و اختبار ضغوط األســواق النامية  ،حيث تخضع األسواق
النامية لتحركات حاده و اختبار ضغوط خاصة  ،تتضمن
أحداث محتملة مؤثرة على مراكز أو مناطق معينة  ،مثل
ما قد ينتج في منطقة ما بسبب تحرير القيود على إحدى
العمالت .و تقوم اإلدارة العليا و مجلس اإلدارة بمراجعة
نتائج اختبارات الضغوط.

* تتمثل في اإليرادات الجارية المستحقة
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ب 3/خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية

ب 2/ملخص القيمة المعرضة للخطر

					
اجمالى القيمة المعرضة للخطر طبقا لنوع الخطر
 12شهرًا حتى نهاية
2018/6/30

خطر أسعار الصرف
خطر سعر العائد
خطر سعر العائد لمحافظ
تدار بمعرفة الغير
خطر أدوات الملكية
( متاجرة )
خطر أدوات الملكية
( استراتيجية )
خطر محافظ تدار بمعرفة
الغير

( باالف جنيه )

 12شهرًا حتى نهاية
2017/6/30

متوسط

أعلي

أقل

متوسط

أعلي

أقل

154 719

296 347

4 577

49 654

228 136

191

12 415 000

19 336 000

6 143 000

4 676 000

8 870 000

3 236 000

62

278

7

163

438

-

3 815

5 495

2 267

2 692

4 740

51

46 237

73 648

5 976

6 323

8 433

422

8 386

9 874

5 311

5 114

8 256

834

األصول المالية
نقدية و
البنوك
أرصدة لدى
البنوك

70 974 993

3 020 300

190127

33 256

3 317

421

62 249 293 227

74 577 890

( باالف جنيه )
 12شهرًا حتى نهاية
2017/6/30

524 255 005 162 028 654 302 17 124 30 859 700 496 628 530 197 381 666 324 680 000

أذون الخزانة
و أوراق

10 085 181 96 557 038 190 620 248

-

-

-

-

-

297 262 467

حكومية
أصول مالية

406 959

بغرض

-

-

-

-

-

-

-

406 959

المتاجرة

متوسط

أعلي

أقل

متوسط

أعلي

أقل

154 719

296 347

4 577

49 654

228 136

191

62

278

7

163

438

-

خطر أدوات الملكية

3 815

5 495

2 267

2 692

4 740

51

خطر محافظ تدار بمعرفة
الغير

8 386

9 874

5 311

5 114

8 256

834

قروض و

989 248

تسهيالت

846 320

29 752

-

-

-

-

-

1 865 320

للبنوك
قروض و
تسهيالت

1 692 726 171 200 354 257 886 157

397

-

1

10

-

430 779 645

للعمالء
مشتقات

35 477

مالية

		
القيمة المعرضة للخطر للمحفظة لغير غرض المتاجرة طبقا لنوع الخطر
 12شهرًا حتى نهاية
2018/6/30

( باالف جنيه )

 12شهرًا حتى نهاية
2017/6/30

170

-

-

-

-

-

-

35 647

استثمارات مالية
 متاحةللبيع

6 808 782

38 014 907

31 850

-

-

-

-

-

44 855 539

 محتفظبها حتى

متوسط

أعلي

أقل

متوسط

أعلي

أقل

خطر سعر العائد

12 415 000

19 336 000

6 143 000

4 676 000

8 870 000

3 236 000

خطر أدوات الملكية
( استراتيجية )

46 237

73 648

5 976

6 323

8 433

422

تاريخ
 -استثمارات

756 975

22

-

-

-

-

-

-

756 997

شقيقة
أصول مالية

المعرضة للخطر للمتاجرة و غير
يُشكل إجمالي القيمة ُ
المعرضة للخطر للبنك و ذلك نظرا
المتاجرة القيمة ُ
لالرتباط بين أنواع الخطر و أنواع المحافظ و ما يتبعه
من تأثير متنوع.

12 692 248 114 584 793

-

-

-

-

-

-

127 277 041

االستحقاق
في شركات

 ترتبط الزيادة في القيمة المعرضة للخطر  ،خاصة خطرسعر العائد  ،بالزيادة في حساسية سعر العائد في
األســواق المالية العالمية .و تم حساب النتائج الثالثة
المعرضة للخطر بشكل مستقل عن
السابقة للقيمة ُ
المراكز المعنية و التحركات التاريخية لألسواق  .و ال
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جنيه مصرى

دوالر أمريكي*

فرنك
جنيه
إسترليني سويسري

ين
ياباني

ريال
سعودي

عمالت
أخرى

اإلجمالي
(باالف جنيه )

المركزية

 12شهرًا حتى نهاية
2018/6/30

خطر سعر العائد لمحافظ
تدار بمعرفة الغير

في نهاية
السنة
الحالية

أرصدة لدى

			
القيمة المعرضة للخطر لمحفظة المتاجرة طبقا لنوع الخطر

خطر أسعار الصرف

يتعرض البنك لخطر التقلبات في أسعار صرف العمالت
األجنبية على المركز المالي و التدفقات النقدية .و قد
قام مجلس اإلدارة بوضع حدود للعمالت األجنبية و ذلك
بالقيمة اإلجمالية لكل من المراكز في نهاية اليوم و كذلك
خالل اليوم التي يتم مراقبتها لحظي.ويلخص الجدول
يورو

التالي مدى تعرض البنك لخطر تقلبات سعر صرف العمالت
األجنبية في نهاية السنة المالية .و يتضمن الجدول التالى
القيمة الدفترية لألدوات المالية ُموزعة بالعمالت المكونة
لها  :تركز خطر العملة على األدوات المالية

أخرى

31 344 193

743 315

-

-

-

-

-

-

32 087 508

إجمالي
األصول

999 087 825

734 149 12 658 166 520 456 340

34 176

17 546

1 534 160 018 224 277 947 539

المالية
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ب 4/خطر سعر العائد
في نهاية
السنة الحالية

جنيه مصرى دوالر أمريكي

يورو

جنيه
إسترليني

فرنك
سويسري

ين ياباني

ريال
سعودي

عمالت
أخرى

اإلجمالي
( باالف جنيه )

االلتزامات المالية
أرصدة
مستحقة
للبنوك
ودائع
للعمالء
مشتقات
مالية

747 004

277 870 008

1 260 497

12 219 935 161 747 099 838 718 002

164 585 1 341 936

1 201 528

681

2

1 470 730

108 266

56 226

344 129

282 586 241

ويلخص الجدول التالي مدى تعرض البنك لخطر تقلبات سعر العائد الذى يتضمن القيمة الدفترية لألدوات المالية موزعة
على أساس سعر تواريخ إعادة التسعير أو تواريخ االستحقاق أيهما أقرب.

1 014 833 090 168 703

-

255 020

-

-

-

-

-

-

255 020

قروض
اخري

19 083 074

88 466 376

6 258 728

-

-

703 485

-

-

114 511 663

إلتزامات
أخرى

12 085 600

2 073 596

-

-

-

-

-

-

14 159 196

2 672 258

108 947

إجمالي
االلتزامات
المالية

19 739 160 530 412 099 870 633 680

صافي
المركز
المالي
للميزانية

(109011) (526 738 ) (742 167 ) (74 771 ) (1 938 109) (7 080 994 ) (9 955 759 ) 128 454 145

ارتباطات
متعلقة
باالئتمان **

يتعرض البنك آلثار التقلبات في مستويات أسعار العائد السائدة في السوق و هو خطر التدفقات النقدية لسعر العائد
المتمثل في تذبذب التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في سعر عائد األداة  ،و خطر القيمة العادلة
لسعر العائد و هو خطر تقلبات قيمة األداه المالية نتيجة للتغير في أسعار العائد في السوق  ،و قد يزيد هامش العائد
نتيجة لتلك التغيرات و لكن قد تنخفض األرباح في حالة حدوث تحركات غير متوقعة  .و يقوم مجلس إدارة البنك بوضع
حدود لمستوى االختالف في إعادة تسعير العائد الذي يمكن أن يحتفظ به البنك  ،و يتم مراقبة ذلك يوميا بواسطة
إدارة األصول و الخصوم بالتعاون مع إدارة الخزانة بالبنك.

1 426 345 210 333 288 1 686 065 759 713

30 /6 /2018

ارصدة لدى البنك المركزي المصرى
ذات عائد

131 885

224 823

5 464

-

-

362 172

أرصدة مستحقة على البنوك

173 200

7 747

6 110

-

-

187 057

36 638

83 490

209 173

-

-

329 301

2 359

10 426

41 179

142 944

27 864

224 772

172 742

97 620

51 084

85 344

71 035

477 825

سندات و ادوات مالية اخري
القروض و التسهيالت االئتمانية
المنتظمة

39 617 296 111 756 026 28 506 503

320 137

1 571 921 504 048 2 095 353 468 182

-

في نهاية سنة المقارنة
إجمالي
األصول
المالية

12 722 592 581 468 020 745 701 027

إجمالي
االلتزامات
المالية

24 032 885 573 585 071 653 887 716

695 740

3 025 898

6 836

108 798

22 143

277 071

1 341 024 861 131 432

1 257 896 795 362 835 2 109 115 784 477

القروض المنتظمة المضمونة
بعقارات سكنية ذات سعر متغير

-

القروض المنتظمة المضمونة
بعقارات سكنية ذات سعر عائد
ثابت
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القروض غير المنتظمة
اصول اخري
( ذات حساسية السعار العائد )
إجمالي

صافي
المركز
المالي
للميزانية

91 813 311

ارتباطات
متعلقة
باالئتمان**

48 499 360 157 366 001 20 987 086

7 882 949

) (231 403) (8321044) (762 334 ) (101 962 )(2 330 158 ) (11 310 293

-

2 238 587 800 084 1 011 038 303 479

-

عقود مشتقات اسعار العائد
العائد() 1

197 712

أكثر من
ثالثة اشهر
حتى سنة

أكثر من
خمس
سنوات

اإلجمالي
(بالمليون
جنيه )

األصول ذات الحساسية السعار العائد
بالمحفظة لغير اغراض المتاجرة

أذون الخزانة و أوراق حكومية أخرى
-

حتى شهر
و احد

أكثر من
شهر
حتى ثالثة
اشهر

أكثر من
سنة حتى
خمس
سنوات

543

50

-

235

-

1 319

6 156

7 789

-

-

-

-

3 063

3 063

17 767

14 440

3 475

6 502

952

43 136

534 620

439 139

316 720

236 109

109 070

1 635 658

5 244

8 756

14 113

38 204

-

66 317

539 864

447 895

330 833

274 313

109 070

1 701 975

اجمالي االصول غير الحساسة السعار العائد و البنود المحتفظ بها الغراض المتاجرة
اجمالي االصول

-

543

115 802
1 817 777

* االرصدة بعملة الدوالر االمريكي متضمنة فروع الخارج .
** التتضمن االلتزامات المحتملة األخري كما انها موزعة وفقا لرصيد العمالت فقط .
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ج -خطر السيولة

تابع  :خطر سعر العائد
حتى شهر
واحد

2018/ 6/ 30

أكثر من
شهر حتى
ثالثة اشهر

أكثر من
ثالثة اشهر
حتى سنة

أكثر من
سنة حتى
خمس
سنوات

أكثر من
خمس
سنوات

اإلجمالي
(بالمليون
جنيه )

االلتزامات ذات الحساسية السعار العائد
ودائع تحت الطلب والحسابات
الجارية

40 910

5 857

17 571

25 675

-

90 013

ودائع التوفير

73 515

13 901

41 702

69 494

-

198 612

ودائع الجل وبإخطار

92 688

28 482

24 356

8 944

621

155 091

شهادات ادخار

28 006

59 018

301 109

305 467

5 596

699 196

370 774

21 615

6 927

-

-

399 316

-

-

-

5

-

5

قروض طويلة االجل

16 102

33 280

48 021

8 053

2 411

107 867

التزامات اخري ( ذات حساسية
السعارالعائد )

18 679

1 655

12 262

6 606

3 845

43 047

640 674

163 808

451 948

424 244

12 473

1 693 147

22 047

41 063

3 443

-

-

66 553

ارصدة مستحقة للبنوك
اوراق دين مصدرة

إجمالي
عقود مشتقات اسعار العائد
اجمالي االلتزامات ذات
الحساسية السعار العائد وعقود
مشتقات اسعار العائد ( ) 2

662 721

204 871

455 391

424 244

12 473

1 759 700
61 633

اجمالي االلتزامات غير الحساسة السعار العائد
اجمالي االلتزامات

1 821 333

صافي الفجوة الجارية ( 96 597 (149 931 ) (124 558 ) 243 024 (122 857 ) ) 2 ( - ) 1

) (57 725

2017/ 6/ 30

حتى شهر
واحد

أكثر من
شهر حتى
ثالثة اشهر

أكثر من
ثالثة اشهر
حتى سنة

أكثر من
سنة حتى
خمس
سنوات

أكثر من
خمس
سنوات

إجمالي األصول المالية

524 918

165 186

323 581

195 461

60 179 71 700

1 341 025

إجمالي االلتزامات المالية

452 497

118 303

362 851

292 178

9 491

37 357

1 272 677

فجوة إعادة تسعير العائد

72 421

46 883

) (39 270

) (96 717

62 209

بدون
عائد

اإلجمالي
(بالمليون
جنيه )

خطر السيولة هو خطر تعرض البنك لصعوبات في الوفاء
بتعهداته المرتبطة بالتزاماته المالية عند االستحقاق
واستبدال المبالغ التي يتم سحبها .ويمكن أن ينتج عن ذلك
اإلخفاق في الوفاء بااللتزامات الخاصة بالسداد للمودعين
والوفاء بارتباطات اإلقراض.

د -القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية

إدارة مخاطر السيولة

د 1/أدوات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة

تتضمن عمليات الرقابة لخطر السيولة المطبقة بمعرفة
إدارة األصول و الخصوم بالتعاون مع إدارة الخزانة بالبنك
ما يلي :

أرصدة لدى البنوك

•يتم إدارة التمويل اليومي عن طريق مراقبة التدفقات
النقدية المستقبلية للتأكد من إمكانية الوفاء بكافة
المتطلبات .ويتضمن ذلك إحالل األموال عند استحقاقها
أو عند إقراضها للعمالء .ويتواجد البنك في أسواق المال
العالمية لتأكيد تحقيق ذلك الهدف.
•االحتفاظ بمحفظة من األصول عالية التسويق التي من
الممكن تسييلها بسهولة لمقابلة أية اضطرابات غير
متوقعة في التدفقات النقدية.
•مراقبة نسب السيولة بالمقارنة بالمتطلبات الداخلية
للبنك ومتطلبات البنك المركزي المصرى.
•إدارة التركز وبيان استحقاقات القروض.
ألغراض الرقابة وإعداد التقارير يتم قياس وتوقع التدفقات
النقدية لليوم واألسبوع والشهر التالي  ،وهي الفترات
الرئيسية إلدارة السيولة .وتتمثل نقطة البداية لتلك
التوقعات في تحليل االستحقاقات التعاقدية لاللتزامات
المالية وتواريخ التحصيالت المتوقعة لألصول المالية .
وتقوم إدارة األصول و الخصوم بالتعاون مع إدارة الخزانة
أيضًا بمراقبة عدم التطابق بين األصول متوسطة األجل ،
ومستوى ونوع الجزء غير المستخدم من ارتباطات القروض
 ،ومدي استخدام تسهيالت الحسابات الجارية المدينة
وأثر االلتزامات العرضية مثل خطابات الضمان واالعتماد
المستندية.
منهج التمويل
يتم مراجعة مصادر السيولة عن طريق فريق منفصل
بإدارة األصول و الخصوم بالتعاون مع إدارة الخزانة بالبنك
بهدف توفير تنوع واسع في العمالت  ،والمناطق الجغرافية
 ،والمصادر  ،والمنتجات واآلجال.
مشتقات التدفقات النقدية
•المشتقات التي يتم تسويتها بالصافي
تتضمن مشتقات البنك التي يتم تسويتها بالصافي ما يلي :
مشتقات الصرف األجنبي  :خيارات العملة داخل وخارجالمقصورة  ،وعقود عملة مستقبلية.
مشتقات معدل العائد  :عقود مبادلة العائد  ،واتفاقياتالعائد اآلجلة  ،وخــيــارات سعر العائد داخــل وخــارج
المقصورة  ،وعقود العائد المستقبلية وعقود العائد
األخرى.
•مشتقات يتم تسويتها باإلجمالي
تتضمن مشتقات البنك التي يتم تسويتها باإلجمالي ما
يلي :
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•مشتقات الصرف األجنبي  :عقود عملة آجلة  ،وعقود
تبادل عمالت.
•مشتقات معدل العائد  :عقود مبادلة عائد وعمالت
معًا.

تمثل القيمة العادلة لإليداعات والودائع لليلة واحدة ذات
العائد المتغير القيمة الحالية لها ويتم تقدير القيمة
العادلة المتوقعة للودائع التي تحمل عائد متغير بناء
على التدفقات النقدية المخصومة باستخدام سعر العائد
السائد في األسواق المالية للديون ذات خطر ائتماني وتاريخ
استحقاق مشابه.
قروض وتسهيالت للبنوك
تتمثل القروض والتسهيالت للبنوك في قروض غير الودائع
لدى البنوك  .وتمثل القيمة العادلة المتوقعة للقروض
والتسهيالت القيمة المخصومة للتدفقات النقدية
المستقبلية المتوقع تحصيلها .ويتم خصم التدفقات
النقدية باستخدام معدل العائد الحالي في السوق
لتحديد القيمة العادلة.
قروض وتسهيالت للعمالء
يتم إثبات القروض والتسهيالت بالصافي بعد خصم
مخصص خسائر االضــمــحــال .وتمثل القيمة العادلة
المتوقعة للقروض والتسهيالت القيمة المخصومة
للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع تحصيلها .ويتم
خصم التدفقات النقدية باستخدام معدل العائد الحالي
في السوق لتحديد القيمة العادلة.
استثمارات في أوراق مالية
االستثمارات في أوراق مالية تتضمن فقط األصــول التي
تحمل عائد المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق؛ حيث
يتم تقييم األصول المتاحة للبيع بالقيمة العادلة فيما
عدا أدوات حقوق الملكية التى لم يتمكن البنك من تقدير
قيمتها العادلة بدرجة موثوق بها  .ويتم تحديد القيمة
العادلة لألصول المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
بناء على أسعار السوق أو األسعار التي تم الحصول عليها
من السماسرة .وإذا لم تتوفر هذه البيانات  ،يتم تقدير
القيمة العادلة باستخدام أسعار األسواق المالية لألوراق
المالية المتداولة ذات خصائص ائتمان وتاريخ استحقاق
ومعدالت مشابهة.
المستحق لبنوك أخرى وللعمالء
تمثل القيمة العادلة المقدرة للودائع ذات تاريخ استحقاق
غير محدد  ،التي تتضمن ودائع ال تحمل عائد  ،المبلغ الذي
سيتم دفعه عند الطلب.
ويتم تحديد القيمة العادلة للودائع التي تحمل عائد ثابت
و القروض األخرى غير المتداولة في سوق نشطة بناء على
التدفقات النقدية المخصومة باستخدام سعر العائد على
الديون الجديدة ذات تاريخ استحقاق مشابه.
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أدوات دين ُمصدرة
يتم حساب إجمالي القيمة العادلة بناء على أسعار األسواق
المالية السارية  .و بالنسبة لألوراق التي ال يوجد لها أسواق
نشطة  ،يتم اول مرة استخدام نموذج التدفقات النقدية
المخصومة بناء على المعدل الحالي الذي يناسب المدة
المتبقية حتى تاريخ االستحقاق.
د 2/أدوات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة
استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
تتضمن االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ
االستحقاق و المقيدة بالسوق و يتم قياسها بالتكلفة
المستهلكة و ذلــك بالنسبه للسندات  ،و فيما يتعلق
بصناديق االستثمار يتم التقييم بالقيمه االسترداديه (
القيمة العادلة ) و مقارنتها بالتكلفه و اثبات االقل  ،و يتم
الرد الى قائمه الدخل بقيمه االنخفاض عن التكلفه فى
حدود ماتم تخفيضه سابقا على قائمه الدخل فى حال
االرتفاع مرة اخرى.

هـ  -إدارة رأس المال
تتمثل أهداف البنك عند إدارة رأس المال  ،الذي يشمل عناصر
أخرى باإلضافة إلى حقوق الملكية الظاهرة بالميزانية ،
فيما يلي :
االلتزام بالمتطلبات القانونية لرأس المال في جهورية مصر
العربية و في البلدان التي تعمل بها فروع البنك.
حماية قدرة البنك على االستمرارية و تمكينه من االستمرار
في توليد عائد للمساهمين و األطراف األخرى التي تتعامل
مع البنك.
الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو في النشاط.
يتم مراجعة كفاية رأس المال و استخدامات رأس المال
و فقا لمتطلبات الجهة الرقابية ( البنك المركزي المصرى
في جمهورية مصر العربية ) يوميًا بواسطة إدارة البنك
 ،من خالل نماذج تعتمد على إرشادات لجنة بازل للرقابة
المصرفية و يتم تقديم البيانات المطلوبة و إيداعها لدى
البنك المركزي المصرى على أساس ربع سنوي.

ويطلب البنك المركزي المصرى أن يقوم البنك
بما يلي :
االحتفاظ بمبلغ  500مليون جنيه حدًا أدني لرأس المال
المصدر و المدفوع.
االحتفاظ بنسبة بين عناصر رأس المال و بين عناصر األصول
و االلتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر تعادل أو
تزيد عن .10%
وتخضع فروع البنك التي تعمل خارج جمهورية مصر العربية
المنظمة لألعمال المصرفية في البلدان
لقواعد اإلشراف ُ
التي تعمل بها.
ويتكون بسط معيار كفاية رأس المال من :
بعض البنود التي سيتم خصمها  /ال يعتد بها و المذكورة
ضمن «التعليمات الرقابية بشأن الحد االدنى لمعيار كفاية
رأس المال « الباب الثاني الخاص بالقاعدة الرأسمالية سيتم
معالجتها الحقا كما و رد بالتعليمات
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تخصم هذه البنود من رأس المال األساسي المستمر إذا
كان الرصيد سالبا  ،بينما ال يعتد بها إذا كانت موجبه.
 - 1االحتياطيات  :تشمل االحتياطي القانوني و العام و
النظامي و التدعيمي و الرأسمالي فقط .
 -2االسهم الممتازة الدائمة غير المتراكمة  :يشترط
موافقة البنك المركزي المصرى إلدراج ذلك البند ضمن
الشريحة األولى و التي تتوافر بها شروط اإلدراج في رأس
المال األساسي اإلضافي .
 -3األرباح  ( /الخسائر ) المرحلية  :ال يتم إدراج صافى األرباح
المرحلية ضمن القاعدة الرأسمالية إال بعد اعتماد
مراقب الحسابات لتلك األرباح و اعتماد الجمعية العامة
للتوزيعات و موافقة البنك المركزي المصرى على ذلك
 ،أما الخسائر المرحلية فيتم طرحها بدون أي شروط.
 -4رأس المال األساسي المستمر بعد التعديالت الرقابية
 :هو بند  1.1قبل خصم االستثمارات في الشركات
المالية المتمثلة في بنود  ، 1.3.1.1مع مراعاه ما جاء
بالتعليمات الرقابية ببند .2/1/8/3
 -5االستثمارات يجب على البنك تقيمها دوريا  ،و إذا لم
يتم التقييم  ،فال يعتد بأي زيادة في القيمة العادلة
عند اعدادهذا البيان.
 -6االدوات المالية المختلظة  :يتم ادراج هذا البند بعد
موافقة البنك المركزي المصرى على خصائص هذه
األدوات و التزامها بالمعايير المشار إليها إلدراجها
بالشريحة الثانية  ،و للبنك المركزي المصرى الحق في
إدراج نسبة منها فقط.
 -7القروض ( الودائع ) المساندة  :بشرط إال يزيد عن 50%
من الشريحة األولى بعد االستبعادات و على ان يستهلك
 20%من قيمتها في كل سنه من السنوات الخمس
االخيرة من أجلها.
 -8يجــب إال يزيــد عــن  1.25%مــن إجمالــي المخاطــر
االئتمانيــة لألصــول و االلتزامــات العرضيــة المنتظمــة
المرجحــة بــأوزان المخاطــر  ،كمــا يتعيــن أن يكــون مخصــص
خســائر االضمحــال للقــروض و التســهيالت االئتمانيــة
و االلتزامــات العرضيــة غيــر المنتظمــة كاف لمواجهــة
االلتزامــات المكــون مــن أجلهــا المخصــص.
 - 9رأس المال األساســي المســتمر قبل التعديالت الرقابية:
يقصــد بــه رأس المــال المدفــوع و االحتياطيــات و االربــاح
المحتجــزة بعــد خصم الشــهرة و أســهم الخزينة.
 -10فى حالة عدم تحقيق البنك لصافى ربح و عدم و جود
أرباح محتجزة لديه فإنه يتعين عند إعداد المعيار خصم
قيمة ذلك االحتياطي بنسبة  50%من الشريـحة األولى
و  50%من الشريحة الثانية.
 « -11قيمة التجاوز عن الحدود المقررة للتوظيفات لدى
الدول مرجحة بأوزان المخاطر » يجب ادراج هذه القيمة
وفقًا للنموذج رقم  720الخاص بالتوظيفات لدى الدول
في الخارج  ،مع االخذ في االعتبار ان يتم تعديل قيمة
القاعدة الرأسمالية المدرجة بالبيان سالف االشاره اليه
وفقا للقيمة المحسوبة بعالية .

ويلخص الجدول التالي مكونات رأس المال األساسي والمساند ونسب معيار كفاية رأس المال.
 -تم إعداد المعيار وفقًا للقوائم المالية المجمعة ( كمجموعة شركات مالية فقط ) ( القيمة بالمليون جنيه )

2018/6/30

2017/6/30

108 930

93 897

1

الشريحة االولى بعد االستبعادات متضمنة الدعامة التحوطية
( ) Going-concern capital

82 231

70 436

1.1

رأس المال األساسى المستمر بعد االستبعادات ( ) Common Equity

47 939

30 603

1.1.1

رأس المال المصدر والمدفوع

35 000

28 650

1.1.3

الشهرة

-

-

1.1.4

األحتياطيات

7 310

3 660

1.1.5

احتياطى مخاطر معيار IFRS 9

6 926

-

1.1.6

األرباح المحتجزة ( الخسائر المرحلة )

111

-

13 744

) (4 503

9 499

-

قيمة العجز فى الدعامة التحوطية الواجب تكوينه

-

) (9 752

قيمة ما يتم احتجازه من األرباح القابلة للتوزيع لتغطية العجز فى الدعامة
التحوطية *

-

-

9 499

-

34 292

39 833

2 492

6 407

68

61
33 365

البنــــــــــــــــــــود*
إجمالى القاعدة الرأسمالية بعد االستبعادات ( متضمنة الدعامة
التحوطية )

قيمة الفائض ( العجز ) فى رأس المال األساسى المستمر بعد االستبعادات
عن نسبة الـ4.5%
الدعامة التحوطية المتاحة من فائض مكونات رأس المال األساسى
المستمر بعد االستبعادات ( ان وجد )

اجمالى الدعامة التحوطية المكونة

1.2

رأس المال األساسى اإلضافى Concern Additional Going

1.2.2

االرباح  ( /الخسائر ) المرحلية ربع السنوية

1.2.3

حقوق األقلية

1.2.4

الفرق بين القيمة االسمية والقيمة الحاليه للقرض ( الوديعة ) المساند

31 732

1.3

أجمالى االستبعادات من رأس المال األساسى المستمر ( ) Common Equity

) (1 409

) (1 707

1.3.1

عناصر يتم خصمها

) (1 409

) (1 707

1.3.1.1

استثمارات البنك فى الشركات المالية ( بنوك أوشركات ) وشركات التأمين (
اسهم وصناديق استثمار )

) (1 404

) (1 678

1.3.1.1.1

قيمة الزيادة عن  10%من راس المال المصدر للشركة لكل استثمار على
حده ( اسهم ) ( ) -

) (481

) (370

1.3.1.1.2

قيمة الزيادة عن  10%من أصول الصندوق لكل استثمار على حدة
( صناديق االستثمار )

) (280

1.3.1.1.3

الزيادة فى اجمالى استثمارات البنك التى تمثل  10%أو أقل من رأس المال
المصدر للشركة المالية وصافى اصول صندوق االستثمارعن  10%من رأس
المال األساسى المستمر بعد التعديالت الرقابية

1.3.1.1.4

القروض المساندة الممنوحه من البنك لجهات اخرى

1.3.1.2

االصول غير الملموسه ( بخالف الشهرة )

) (820

-

-

) (644

) (488

) (4

-

1.3.1.5

االصول الضربيه المؤجلة

-

-

1.3.1.6

احتياطى التغطيه لمخاطر التدفقات النقديه

-

) (29
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الرافعة المالية
(القيمة بالمليون جنيه )

تابع  :معيار كفاية راس المال
2018/6/30

2017/6/30

26 699

23 460

1 407

1 359

181

181

3 805

2 328

3 727

2 256

-

-

78

72

12 689

10 943

12 689

10 943

16 152

15 881

8 617

8 650

اجمالى االصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان مخاطر األئتمان  ،السوق
والتشغيل

759 895

780 143

إجمالى مخاطر االئتمان

692 630

694 767

4.1.1

األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان مخاطر االئتمان

689 370

691 998

4.1.2

متطلبات رأس المال لمخاطر الطرف المقابل

326

277

13 171

28 445

72

1 199

5 337

4 494

5

رأس المال األساسى المستمر بعد االستبعادات  /اجمالى االصول وااللتزامات
العرضية المرجحة بأوزان المخاطر األئتمان  ،السوق والتشغيل

6,309%

3.923%

6

اجمالى الدعامة التحوطية  /اجمالى االصول وااللتزامات العرضية المرجحة
بأوزان المخاطر األئتمان  ،السوق والتشغيل

1.250%

-

7

رأس المال األساسى المستمر بعد االستبعادات متضمن الدعامة التحوطية /
اجمالى االصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر األئتمان  ،السوق
والتشغيل

6,309%

3.923%

8

إجمالى الشريحة االولى متضمنة الدعامة التحوطية  /اجمالى االصول
وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر األئتمان  ،السوق والتشغيل

10.821%

9.029%

9

إجمالى الشريحة الثانية  /اجمالى االصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان
المخاطر األئتمان  ،السوق والتشغيل

3.513%

3.007%

13.085%

12.036%

البنــــــــــــــــــــود*
2

الشريحة الثانية بعد االستبعادات Gone – Concern Capital

2.1

 45%من قيمة إحتياطى فروق ترجمة العمالت األجنبية الموجبة

2.2

 45%من قيمة اإلحتياطى الخاص

2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

 45%من الزيادة فى القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية
( أذا كان موجبا )
 45%من رصيد احتياطى القيمة العادلة لألستثمارات المالية المتاحة للبيع
 45%من الزيادة فى القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لألستثمارات المالية
المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
 45%من الزيادة فى القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لألستثمارات المالية
فى الشركات التابعة والشقيقة
القروض( الودائع ) المساندة

2.5

قيمة القروض ( الودائع ) المساندة فى حدود النسبة المقررة

			

(  50%من الشريحة األولى بعد االستبعادات )
اجمالى مخصص خسائر االضمحالل للقروض و التسهيالت و األلتزامات العرضية
المنتظمة ( وفقًا للمركز المالى )

2.6
4
4.1

4.3

قيمة التجاوز الكبر  50عميل عن الحدود المقررة مرجحة بأوزان المخاطر

4.4

متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

4.5

متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل

10
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مخصص خسائر االضمحالل للقروض و التسهيالت و األلتزامات العرضية
المنتظمة المعتد به

اجمالى القاعدة الرأسمالية بدون الدعامة التحوطية  /إجمالى االصول
وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر األئتمان  ،السوق والتشغيل
( مع االخـذ فى االعتبار تأثير اكبر  50عميل )

		

* تم اعداد معيار كفاية رأس المال ( بازل ) والرافعة المالية في  30يونيو  2018وفقًا والتعليمات الواردة من قطاع
الرقابة واالشراف ـــ البنك المركزي المصرى وفقًا للنموذج الجديد المعدل في هذا الشأن وتم االبقاء على ارقام
المقارنة في  30يونيو 2017

البنــــــــــــــــــــود
1
2

الشريحة االولى من رأس المال بعد االستبعادات
اجمالى التعرضات داخل و خارج الميزانية
نسبة الرافعة المالية ( ) 2/1

2018/6/30

2017/6/30

82 231

70 436

1 739 001

1 565 490

4.73 %

4.50 %

 - 4التقديرات و االفتراضات المحاسبية الهامة
يقوم البنك باستخدام تقديرات و افتراضات تؤثر على
مبالغ األصول و االلتزامات التي يتم اإلفصاح عنها خالل
السنة المالية التالية .و يتم تقييم التقديرات و االفتراضات
باستمرار على أساس الخبرة التاريخية و غيرها من العوامل
 ،بما في ذلك التوقعات لألحداث المستقبلية التي يعتقد
أنها معقولة في ظل الظروف و المعلومات المتاحة.
أ  -خسائر االضمحالل في القروض و التسهيالت
يراجع البنك محفظة الــقــروض و التسهيالت لتقييم
االضمحالل على أســاس ربع سنوي على األقــل .و يقوم
باستخدام الحكم الشخصي عند تحديد ما إذا كان ينبغي
تسجيل عبء االضمحالل في قائمة الدخل  ،و ذلك لمعرفة
ما إذا كان هناك أية بيانات موثوق بها تشير إلى أنه يوجد
انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية
المتوقعة من محفظة القروض و ذلك قبل التعرف على
االنخفاض على مستوى القرض الواحد في تلك المحفظة.
و قد تشمل هذه األدلة و جود بيانات تشير إلى حدوث تغيير
سلبي في قدرة محفظة من المقترضين على السداد
للبنك  ،أو ظروف محلية أو اقتصادية ترتبط بالتعثر في
أصول البنك.
 عند جدولة التدفقات النقدية المستقبلية  ،تقوم اإلدارةباستخدام تقديرات بناء على الخبرة السابقة لخسائر أصول
ذات خصائص مخاطر ائتمانية في و جود أدلة موضوعية
تشير إلى االضمحالل مماثلة لتلك الواردة في المحفظة.
و يتم مراجعة الطريقة و االفتراضات المستخدمة في
تقدير كل من مبلغ و توقيت التدفقات النقدية المستقبلية
بصورة منتظمة للحد من اية اختالفات بين الخسارة المقدرة
و الخسارة الفعلية بناء على الخبرة.
ب  -اضمحالل االستثمارات في أدوات حقوق ملكية
متاحة للبيع
يحدد البنك اضمحالل االستثمارات في أدوات حقوق
الملكية المتاحة للبيع عندما يكون هناك انخفاض هام
أو ممتد في قيمتها العادلة عن التكلفة .و يحتاج تحديد
ما إذا كان االنخفاض هامًا أو ممتدًا إلى حكـم شخصي.
و التخاذ هذا الحكم  ،يقوم البنك بتقييم  -ضمن عوامل
أخرى  -التذبذبات (  ) Volatilityالمعتادة لسعر السهم.
باإلضافة إلى ذلك  ،قد يكون هناك اضمحالل عندما يكون
هناك دليل على و جود تدهور في الحالة المالية للشركة

المستثمر فيها أو تدفقاتها النقدية التشغيلية و التمويلية،
أو أداء الصناعة أو القطاع  ،أو التغيرات في التكنولوجيا .
و إذا تم اعتبار كل االنخفاض في القيمة العادلة إلى أقل
من التكلفة هام أو ممتد  ،فإن البنك سوف يعاني خسارة
إضافية تمثل تحويل إجمالي احتياطي القيمة العادلة إلى
قائمة الدخل.
ج  -القيمة العادلة للمشتقات
يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية غير المقيدة
في أسواق نشطة باستخدام أساليب تقييم  .و عندما يتم
استخدام هذه األساليب ( مثل النماذج ) لتحديد القيم
العادلة  ،يتم اختبارها و مراجعتها دوريا باستخدام أفراد
مؤهلين و مستقلين عن الجهة التي قامت بإعدادها  .و قد
تم اعتماد جميع النماذج قبل استخدامها  ،و بعد تجربتها
و ذلك لضمان أن نتائجها تعكس بيانات فعلية و أسعار
يمكن مقارنتها بالسوق .إلى المدى الذي يكون ذلك عمليًا،
تستخدم تلك النماذج البيانات الموثقة فقط؛ إال أن مناطق
مثل مخاطر االئتمان ( الخاصة بالبنك و األطراف المقابلة
 ) Counterpartyو التذبذبات (  ) Volatilityو االرتـبــاطـات
(  ، ) Correlationsتتطلب من اإلدارة استخدام تقديـرات .و
يمكن أن تؤثر التغييرات في االفتراضات حول تلك العوامل
على القيمة العادلة لألدوات المالية التي يتم اإلفصاح عنها
فى تاريخ الميزانية.
د  -استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
يتم تبويب األصول المـــــالية غير المشـــتقــة ذات دفـعــات
و تواريخ استحقاق ثابتة أو قابلة للتحديد على أنها استثمارات
محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق .و يتطلب ذلك التبويب
استخدام الحكم الشخصي بدرجة عالية .و التخاذ هذا
القرار  ،يقوم البنك بتقييم النية و القدرة على االحتفاظ
بتلك االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق .و إذا اخفق البنك
في االحتفاظ بتلك االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق
فيما عدا في بعض الظروف الخاصة مثل بيع كمية غير
هامة قرب ميعاد االستحقاق  ،عندها يتم إعادة تبويب
كل االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق إلى
االستثمارات المتاحة للبيع .و بالتالي سوف يتم قياس تلك
المستهلكة
االستثمارات بالقيمة العادلة و ليس بالتكلفة ُ
إضافة إلى تعليق تبويب اية استثمارات بذلك البند لمدة
سنتين .
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 -5التحليل القطاعي
أ -التحليل القطاعي لألنشطة

المؤسسات الكبيرة و المتوسطة و الصغيرة
وتشمل أنشطة الحسابات الجارية و الودائع و الحسابات جارية مدينة و القروض و التسهيالت االئتمانية.
االستثمــار  :و يشمل أنشطة إندماج الشركات و شراء االستثمارات و تمويل و إعادة هيكلة الشركات و األدوات المالية.
بنوك  :و تشمل بنوك مركزية و محلية و خارجية.
األفـــراد  :و تشمل أنشطة الحسابات الجارية و االدخار و الودائع و بطاقات االئتمان و القروض الشخصية و القروض
العقارية ...
حكومي  :و تشمل انشطة اذون خزانة و سندات حكومية بالنسبة لألصول و ودائع و قروض اخري حكومية بالنسبة
لإللتزامات.
إدارة األصول و االلتزامات  :و تشمل األعمال المصرفية األخرى  ،كإدارة األصول و االلتزامات و إدارة األموال.
وتتم المعامالت بين األنشطة القطاعية وفقًا لدورة النشاط العادي للبنك و تتضمن األصول و االلتزامات األصول و االلتزامات
التشغيلية كما تم عرضها في ميزانية البنك.
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التحليل القطاعي لألنشطة

يتضمن النشاط القطاعي العمليات التشغيلية و األصول المستخدمة فى تقديم الخدمات المصرفية و إدارة المخاطر
المحيطة بها و العائد المرتبط بهذا النشاط التي قد تختلف عن باقى األنشطة األخرى و يتضمن التحليل القطاعي
للعمليات وفقًا لألعمال المصرفية الواردة فيما يلي :

استثمارات مالية

يخضع البنك لضرائب الدخل في عدد من الدوائر الضريبية بالنسبة لفروع الخارج مما يستدعي استخدام تقديرات هامة
لتحديد المخصص اإلجمالي للضريبة على الدخل .و هناك عدد من العمليات و الحسابات التي يصعب تحديد الضريبة
النهائية عنها بشكل مؤكد .و يقوم البنك بإثبات االلتزامات عن النتائج المتوقعة عن الفحص الضريبي وفقًا لتقديرات مدي
احتمال نشأة ضرائب إضافية .و عندما يكون هناك اختالف بين النتيجة النهائية للضرائب و المبالغ السابق تسجيلها  ،فإن
هذه االختالفات سوف تؤثر على ضريبة الدخل و مخصص الضريبة المؤجلة في السنة التي يتم تحديد االختالف فيها.

المؤسسات الكبيرة  ،والمتوسطة والصغيرة

هـ  -ضرائب الدخل
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األصول وااللتزامات وفقًا للنشاط القطاعى
30/6/2018

مؤسسات كبيرة

مؤسسات متوسطة
وصغيرة

استثمار

بنوك

أفراد

حكومي

أنشطة اخرى

إجمالي
باأللف جنيه

أصول النشاط القطاعى

343 124 823

44 010 560

16 990 351

524 255 005

45 509 582

459 577 021

-

1 433 467 342

-

-

-

-

-

-

110 129 243

110 129 243

اجمالى األصول

343 124 823

44 010 560

16 990 351

524 255 005

45 509 582

459 577 021

110 129 243

1 543 596 585

التزامات النشاط القطاعي

220 229 789

-

-

282 586 241

808 334 946

103 773 209

-

1 414 924 185

-

-

-

-

-

-

36 423 588

36 423 588

220 229 789

-

-

282 586 241

808 334 946

103 773 209

36 423 588

1 451 347 773

30/6/2017

مؤسسات كبيرة

مؤسسات متوسطة
وصغيرة

استثمار

بنوك

أفراد

حكومي

أنشطة اخرى

إجمالي
باأللف جنيه

أصول النشاط القطاعى

302 622 749

35 680 141

15 239 880

453 803 270

39 547 833

447 231 786

-

1 294 125 659

-

-

-

-

-

-

70 438 637

70 438 637

اجمالى األصول

302 622 749

35 680 141

15 239 880

453 803 270

39 547 833

447 231 786

70 438 637

1 364 564 296

التزامات النشاط القطاعي

224 069 592

-

-

295 992 466

633 104 333

105 931 118

-

1 259 097 509

-

-

-

-

-

-

19 532 731

19 532 731

224 069 592

-

-

295 992 466

633 104 333

105 931 118

19 532 731

1 278 630 240

أصول غير مصنفة

التزامات غير مصنفة
اجمالى االلتزامات

أصول غير مصنفة

التزامات غير مصنفة
اجمالى االلتزامات

96

97

 -7صافى الدخل من األتعاب والعموالت

 -6صافى الدخل من العائد
30/6/2018
ألف جنيه

30/6/2017
ألف جنيه

30/6/2018
ألف جنيه

عائد القروض واإليرادات المشابه من

إيرادت األتعاب والعموالت :

قروض وتسهيالت :
للبنوك

264 290

115 836

للعمالء

38 217 368

25 888 129

38 481 658

26 003 965

أذون خزانة وأوراق حكومية

37 772 912

25 197 827

استثمارات في ادوات دين محتفظ بها حتى تاريخ
االستحقاق والمتاحة للبيع

19 996 420

22 763 234

ودائع وحسابات جارية

55 049 025

21 343 599

90 467

233 537

151 390 482

95 542 162

األتعاب والعموالت المرتبطة باالئتمان

4 861 600

5 020 908

أتعاب أخرى

3 305 223

1 873 017

8 166 823

6 893 925

مصروفات األتعاب والعموالت :
أتعاب مدفوعة

) (770 521

) (275 148

صافى الدخل من األتعاب والعموالت

7 396 302

6 618 777

 – 8توزيعات أرباح
30/6/2018
ألف جنيه

30/6/2017
ألف جنيه

1 867

778

أوراق مالية متاحة للبيع

366 550

337 010

تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة من :

شركات تابعة وشقيقة

598 630

131 712

ودائع وحسابات جارية :

وثائق صناديق استثمار محتفظ بها

12 830

22 957

979 877

492 457

عمليات شراء أدوات مالية مع التزام بإعادة البيع

للبنوك

5 090 720

1 517 564

للعمالء

119 055 373

57 268 140

124 146 093

58 785 704

429 692

798 516

3 493 512

2 174 493

128 069 297

61 758 713

23 321 185

33 783 449

عمليات بيع أدوات مالية مع التزام بإعادة الشراء
قروض أخرى

صافى الدخل من العائد

أوراق مالية بغرض المتاجرة

االجمالى

 - 9صافى دخل المتاجرة
30/6/2018
ألف جنيه

30/6/2017
ألف جنيه

عمليات النقد األجنبى :
1 207 656

) ( 1 490 784

34 460

300 388

( خسائر ) ارباح تقييم عقود اسعار الفائدة والصرف

) ( 215 270

63 156

( خسائر ) عقود مبادلة عمالت

) ( 287 405

) ( 794 582

83 268

-

822 709

) (1 921 822

أرباح ( خسائر ) التعامل فى العمالت األجنبية
استثمارات مالية بغرض المتاجرة

ارباح عقود المشتقات CIRS
صافى دخل ( خسائر ) المتاجرة
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30/6/2017
ألف جنيه
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 -13مصروفات ضرائب الدخل

 - 10مصروفات أدارية
30/6/2018
ألف جنيه

30/6/2017
ألف جنيه

) ( 5 004 262

) ( 4 118 794

تأمينات اجتماعية

) ( 164 083

) ( 147 391

ضرائب اذون و سندات و توزيعات ارباح الشركات *

تكلفة التقاعد

) ( 580 668

) ( 412 490

اجمالي مصروفات ضرائب الدخل

مصروفات إدارية أخرى*

) ( 7 268 650

) ( 5 871 032

االجمالى

) (13 017 663

) (10 549 707

تكلفة العاملين
أجور ومرتبات

ضرائب الدخل ( فروع الخارج )

30/6/2018
ألف جنيه

30/6/2017
ألف جنيه

) ( 697 602

) ( 20 029

) ( 10 733 702

) ( 9 070 704

) (11 431 304

) (9 090 733

*يبلغ المسدد منها مبلغ 10155416الف جنيه مقابل  8503224الف جنيه في  30يونيو .2017
تم عرض معلومات إضافية عن ضرائب الدخل المؤجلة بإيضاح  ، 31و تختلف الضرائب على أرباح البنك عن القيمة التى
ستنتج عن تطبيق معدالت الضرائب السارية كالتالى :
30/6/2018
ألف جنيه

30/6/2017
ألف جنيه

21 542 317

22 525 211

 -تبرعات بقيمة  881مليون جنيه مقابل  973مليون جنيه في  30يونيو .2017

ضرائب الدخل المحسوبة على أساس معدل ضرائب %22.5

4 847 021

5 068 172

 -مستلزمات سلعية وخدمية بقيمة  3572مليون جنيه مقابل  2743مليون جنيه في  30يونيو .2017

ايرادات غير خاضعة للضريبة

) ( 951 855

) ( 3 269 482

مصروفات غير معترف بها ضريبيًا

1 336 820

4 301 188

( مصروفات ) ضرائب الدخل

5 231 986

6 099 878

* تتضمن المصروفات االدارية األخري :
 بلغ رصيد تحسينات عقارات مؤجرة مبلغ  398مليون جنيه مقابل  261مليون جنيه في سنة المقارنة . -االهالك بقيمة  1059مليون جنيه مقابل  765مليون جنيه في  30يونيو .2017

 -ضرائب ورسوم بقيمة  1064مليون جنيه مقابل  888مليون جنيه في  30يونيو . 2017

 -11إيرادات تشغيل أخرى
30/6/2018
ألف جنيه

30/6/2017
ألف جنيه

) ( 54 673

943 467

عبء مخصصات أخرى

) ( 296 852

) ( 1 009 146

ايرادات اخري *

1 548 491

979 337

صافي إيرادات تشغيل أخرى

1 196 966

913 658

( خسائر ) أرباح تقييم أرصدة األصول وااللتزامات بالعمالت
األجنبية ذات الطبيعة النقدية

*تتضمن ارباح بيع اصول ثابتة بمبلغ  21836الف جنيه مقابل  10739الف جنيه في  30يونيو .2017

 – 12رد ( عبء ) االضمحالل عن خسائر االئتمان

قروض وتسهيالت للعمالء ( ايضاح ) 29 ، 20
استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
صافي رد ( عبء ) االضمحالل عن خسائر االئتمان

30/6/2018
ألف جنيه

30/6/2017
ألف جنيه

) ( 39 830

) ( 7 678 823
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5 244

) ( 39 637

) ( 7 673 579

الربح قبل الضريبة

سعر الضريبة ( غير متضمن الضريبة على عوائد أذون و
سندات الخزانة )

24.29%

سعر الضريبة الفعلي متضمنًا الضريبة على عوائد أذون و
سندات الخزانة*

53.06%

27.08%
40.36%

* يتضمــن ســعر الضريبــة الفعلــي قيمــة الضرائــب المحســوبة علــى عوائــد ( اذون و ســندات الخزانــة ) منســوبًا الــى الربــح
قبــل الضريبــة و يتمثــل الفــرق بيــن الضريبــة المحســوبة بقائمــة الدخــل و الضريبــة المســددة وفقــً لقائمــة التدفقــات
النقديــة فــي قيمــة الضرائــب المحســوبة حتــى تاريــخ اعــداد القوائــم الماليــة لإليــرادات التــي لــم تســتحق بعــد

 - 14نصيب السهم األساسى فى الربح
يحسب نصيب السهم فى الربح بقسمة صافى األرباح الخاصة بمساهمي البنك على المتوسط المرجح لألسهم العادية
المصدرة خالل السنة بعد استبعاد متوسط األسهم التى أعاد البنك شرائها و يحتفظ بها ضمن أسهم الخزينة .
30/6/2018
ألف جنيه

30/6/2017
ألف جنيه

صافى أرباح السنة

10 111 013

13 434 478

حصة العاملين فى أرباح السنة *

) ( 193 856

) ( 958 979

صافى الربح القابل للتوزيع على مساهمى البنك ( ) 1

9 917 157

12 475 499

30 180 959

17 692 603

0,33

0,71

المتوسط المرجح لألسهم العادية المصدرة ( ) 2
نصيب السهم األساسي فى الربح ( بالجنية ) ( ) 2:1

* وفقًا لتعديل نص المادة (  ) 27من النظام االساسي للبنك و الوارد تفصي ً
ال بإيضاح ( ) 34
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 - 17أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى

 -15نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية
30/6/2018
ألف جنيه

30/6/2017
ألف جنيه

نقديــة بالصندوق

12 387 664

12 345 605

أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى

أرصدة لدى البنوك المركزية في إطار نسبة االحتياطي
اإللزامي

62 190 226

23 826 045

عمليات شراء أذون خزانة مع التعهد بإعادة البيع

2 470 920

االجمالى

74 577 890

36 171 650

عمليات بيع أذون خزانة مع التعهد بإعادة الشراء

) ( 19 051 432

) ( 16 571 863

أرصدة بدون عائد

74 577 890

36 171 650

297 262 467

260 786 688

74 577 890

36 171 650

30/6/2018
ألف جنيه

30/6/2017
ألف جنيه

حسابات جارية

108 124 556

120 290 341

ودائع

416 130 449

333 512 929

اإلجمالي

524 255 005

453 803 270

بنوك مركزية بخالف نسبة اإلحتياطى اإللزامى

357 361 833

235 814 431

بنوك محلية

-

6 431 381

بنوك خارجية

166 893 172

211 557 458

اإلجمالي

524 255 005

453 803 270

209 886

375 599

أرصدة ذات عائد متغير

166 683 286

217 613 240

أرصدة ذات عائد ثابت

357 361 833

235 814 431

اإلجمالي

524 255 005

453 803 270

أرصدة بدون عائد

313 842 979

273 917 939
3 440 612

وتتمثل أذون الخزانة في
أذون خزانة استحقاق  91يوم

 - 16أرصدة لدى البنوك

30/6/2018
ألف جنيه

30/6/2017
ألف جنيه

أذون خزانة استحقاق  182يوم

54 269 478
35 020 375

54 778 816
33 735 725

أذون خزانة استحقاق  273يوم

83 496 275

51 981 650

أذون خزانة استحقاق  364يوم

156 353 241

146 936 727

عوائد لم تستحق بعد اكثر من  3شهور

) ( 14 895 586

) ( 13 033 761

عوائد لم تستحق بعد اقل من  3شهور

) ( 400 804

) ( 481 218

313 842 979

273 917 939

2 470 920

3 440 612

عمليات شراء أذون خزانة مع التعهد بإعادة البيع اكثر
من  3شهور
عمليات بيع أذون خزانة مع التعهد بإعادة الشراء اكثر من
 3شهور
صافي أذون الخزانة

) ( 19 051 432

) ( 16 571 863

297 262 467

260 786 688

* جميع االرصدة ذات طبيعة متداولة
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 - 18أصول مالية بغرض المتاجرة
30/6/2018
ألف جنيه

30/6/2017
ألف جنيه

أدوات حقوق ملكية اسهم شركات وبنوك محلي

154 359

47 592

محافظ تدار بمعرفة الغير

252 600

238 807

-

790

406 959

287 189

أدوات الدين األخرى

 - 19قروض وتسهيالت للبنوك

قروض ألجل
أرصدة متداولة
أرصدة غير متداولة

قروض مباشرة

189 873 860

156 971 836

قروض مشتركة

73 612 979

71 616 901

قروض اخري

-

9 556

إجمالي ( ) 2

409 613 766

360 056 929

إجمالي القروض و التسهيالت للعمالء ( ) 2 + 1

455 123 348

399 604 761

30/6/2018
ألف جنيه
1 865 320

955 631

250 827

71 310

1 614 493

884 321

خصم غير مكتسب

1 865 320

955 631

الصافي

يخصم
مخصص خسائر االضمحالل
عوائد مجنبة*

) (21 445 199

) (21 009 727

) (2 898 341

) (1 818 761

) (163

-

430 779 645

376 776 273

و يوزع اإلجمالي إلى :
30/6/2018
ألف جنيه

30/6/2017
ألف جنيه

أفراد
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حسابات جارية مدينة

146 126 927

131 458 636

30/6/2017
ألف جنيه

 - 20قروض وتسهيالت للعمالء

حسابات جارية مدينة

6 722 350

7 536 416

بطاقات ائتمان

3 844 693

2 681 003

قروض شخصية

28 745 492

24 701 947

قروض سيارات

1 780 411

2 159 290

قروض عقارية

4 416 636

2 469 176

45 509 582

39 547 832

إجمالي ( ) 1

مؤسسات شام ً
ال القروض الصغيرة لألنشطة االقتصادية

أرصدة متداولة

184 821 990

152 101 155

أرصدة غير متداولة

270 301 358

247 503 606

455 123 348

399 604 761

* تم استبعاد مبلغ  231.868ألف جنيه تمثل عوائد مجنبة لعمالء قطاع السياحة طبقًا لمبادرة البنك المركزي مقابل
 795,158الف جنيه في سنة المقارنة.
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مخصص خسائر االضمحالل للقروض و التسهيالت للعمالء فى 30-6-2018
السنة الحالية

(باأللف جنيه )

مؤسسات

أفراد

االجمالى

20 320 710

689 017

21 009 727

299 586

25 495

325 081

مبالغ تم إعدامها خالل السنة

) ( 780 962

) ( 13 236

) ( 794 198

تحويالت

) (151 849

187 934

36 085

885 577

81 569

967 146

) ( 98 639

)(3

) ( 98 642

20 474 423

970 776

21 445 199

الرصيد في أول السنة المالية
عبء االضمحالل

مبالغ مستردة خالل السنة
فروق تقييم عمالت أجنبية ( ) - / +
الرصيد في أخر السنة المالية

مخصص خسائر االضمحالل للقروض و التسهيالت للعمالء في 2017-6-30
السنة الحالية

( باأللف جنيه )

مؤسسات

أفراد

االجمالى

الرصيد في أول السنة الماليه

8 415 496

453 813

8 869 309

عبء االضمحالل

6 677 748

291 270

6 969 018

مبالغ تم إعدامها خالل السنة

) ( 203 794

) ( 70 354

) ( 274 148

39 699

) ( 53 815

) ( 14 116

901 748

67 907

969 655

4 489 813

196

4 490 009

20 320 710

689 017

21 009 727

تحويالت
مبالغ مستردة خالل السنة
فروق تقييم عمالت أجنبية ( ) - / +
الرصيد في أخر السنة المالية

مؤسسات
مؤسسات
حسابات جارية مدينة

قروض مباشرة

قروض مشتركة

قروض أخري

اإلجمالي

814 360

19 643 139

16 924

-

20 474 423

أفراد
حسابات جارية مدينة

بطاقات إئتمان

قروض شخصية

قروض عقارية

اإلجمالي

2 541

51 916

406 308

510 011

970 776

حسابات جارية مدينة

قروض مباشرة

قروض مشتركة

قروض أخري

اإلجمالي

593 518

19 723 886

3 306

-

20 320 710

أفراد
حسابات جارية مدينة

بطاقات إئتمان

قروض شخصية

قروض عقارية

اإلجمالي

7 442

100 067

315 419

266 089

689 017

 21ـ المشتقات المالية
					
مشتقات مصنفة تغطية للتدفقات النقدية *
30/6/2018
عقود مبادلة عمالت
عقود عملة أجلة
عقود مبادلة اسعار الفائدة

القيمة التعاقدية

االصول

االلتزامات

11 265 099

1 078

56 648

524 758

34 569

4 545

57 956 472

-

193 827

35 647

255 020

القيمة التعاقدية

االصول

االلتزامات

13 012 424

153

40 060

458 000

18 841

1 544

59 079 018

2 998

55 286

21 992

96 890

اجمالي
30/6/2017
عقود مبادلة عمالت
عقود عملة أجلة
عقود مبادلة اسعار الفائدة
اجمالي

الــقــيــمــة بــااللــف جنيه

* جميع االرصدة ذات طبيعة متداولة
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 22ـ استثمارات مالية

تتمثل حركة االستثمارات المالية خالل السنة فيما يلي :
30/6/2018
( باأللف جنيه )

30/6/2017
( باأللف جنيه )

استثمارات مالية متاحة للبيع
36 226 560

39 454 192

أدوات حقوق ملكية غير مدرجة بسوق األوراق المالية *

5 157 693

5 387 052

إضافات

أدوات حقوق ملكية مدرجة بسوق األوراق المالية

3 471 286

1 674 385

إستبعادات ( بيع  /استرداد )

44 855 539

46 515 629

أدوات دين بالقيمة العادلة مدرجة بسوق األوراق المالية *

إجمالي استثمارات مالية متاحة للبيع ( ) 1

الرصيد في 1يوليو 2017

حركة التغير في القيم العادلة

استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

خسائر االضمحالل

أدوات دين  -بالتكلفة المستهلكة :

استهالك عالوة السندات

مدرجة فى السوق
غير مدرجة في السوق

101 386 573

135 818 756

25 771 711

12 464 251

الرصيد في  30يونيو 2018

وثائق صناديق استثمار للبنك منشىء الصندوق

118 757

إجمالي استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ
االستحقاق ( * * ) 2

127 277 041

148 438 287

اإلجمالي ( ) 2+1

172 132 580

194 953 916

أرصدة متداولــة

35 639 310

27 939 188

أرصدة غير متداولة

136 493 270

167 014 728

اجمالي

172 132 580

194 953 916

أدوات دين ذات عائد ثابت

163 171 808

187 728 578

213 036

8 621

163 384 844

187 737 199

أدوات دين ذات عائد متغير
اجمالي

باأللف جنيه

باأللف جنيه

46 515 629

148 438 287

194 953 916

4 976 958

3 349 478

8 326 436

) ( 6 655 060

) ( 24 677 789

) ( 31 332 849

26 716

-

26 716

) (98 856

193

) (98 663

90 152

166 872

257 024

44 855 539

127 277 041

172 132 580

استثمارات مالية

محتفظ بها حتى تاريخ

متاحة للبيع

االستحقاق

باأللف جنيه

باأللف جنيه

125 972 076

54 205 659

180 177 735

19 774 488

99 793 416

119 567 904

) (102 471 617

) ( 5 515 758

) ( 107 987 375

حركة التغير في القيم العادلة

2 220 486

-

2 220 486

( عبء ) خسائر االضمحالل

) ( 141 919

5 244

) ( 136 675

استهالك عالوة ( خصم ) السندات

1 162 115

) ( 50 274

1 111 841

46 515 629

148 438 287

194 953 916

أدوات حقوق ملكية :
155 280

استثمارات مالية
متاحة للبيع

محتفظ بها حتى
تاريخ االستحقاق

اإلجمالي
باأللف جنيه

الرصيد في 1يوليو 2016
إضافات
إستبعادات ( بيع  /استرداد )

الرصيد في  30يونيو 2017

اإلجمالي
باأللف جنيه

* تم تحويل مبلغ  68320مليون جنيه من استثمارات مالية متاحة للبيع الى استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ
االستحقاق و اصبح رصيدها في  30/6/2018مبلغ  53286مليون جنيه .
* * تبلغ القيمة العادلة في  30يونيو  2018مبلغ  124 401مليون جنيه ( منها مبلغ  50 969مليون جنيه للرصيد
المحول حتى  ) 30/6/2018مقابل  143 150مليون جنيه في  30يونيو . 2017
* يتضمن هذا البند استثمارًا يعطي للطرف البائع الحق في طلب اعادة الشراء من البنك لعدد من اسهم الشركة
المشتراه في خالل عامين من تاريخ الشراء على ان يتم احتساب سعر إعادة الشراء على أساس السعر األصلي  ،مضافًا
اليه عائد محسوبًا متفق عليه بين الطرفين .
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تابع  :ايضاح ( ) 22
تابع ايضاح (  ) 22استثمارات في شركات تابعة وشقيقة في 30-6-2018

و تتمثل حركة االستثمارات التابعة والشقيقة خالل السنة فيما يلي :
30/6/2018

30/6/2017

باأللف جنيه

باأللف جنيه

7 736 764

7 644 667

إضافات

128 526

128 518

استبعادات

) ( 6 275

) ( 9 600

تحويل

) (2 455

-

عبء خسائر االضمحالل

) ( 77 330

) ( 26 821

الرصيد في اخر السنة

7 779 230

7 736 764

الرصيد في اول السنة

أرباح االستثمارات المالية

اسم الشركة

م

49.736

11.514

جك

 1البنك االهلى المملكة المتحدة

100.00%

17.690

2017/12/31

2.534

249

762

-1.341

$

99.08%

198.657

2017/12/31

576.048

358.064

94.705

15.209

جم

 4البنك االهلى المصرى  -الخرطوم 99.00%

299.653

1.261.125 2017/12/31

833406

183050

87.106

18.137

173.371

155.809

جم

1829580

632056

65.679

جم

البنك األهلى المصرى  -مركز
2
دبى المالى العالمى
 3االهلى للتمويل العقاري

 5األهلى كابيتال القابضة

1.288.630 1.438.234 2017/06/30 1.083.281 100.00%

10.090.317 2018/03/31 4.947.500 98.95%

 6األهلى للتأجير التمويلى

98.50%

295.500

 7االهلى للصرافة

98.00%

49.000

 8دريم الند للتنمية العمرانية

71.70%

0

 9دريم الند للمؤتمرات

1412167

71.70%

0

2009/12/31

297.531

251.979

108

-13.668

جم

 10اسواق دريم الند

71.70%

0

2009/12/31

109.892

83265

0

-6.580

جم

 11منتجع دريم الند الصحى

71.70%

0

2009/12/31

456.301

117.081

407.297

250.705

جم

 12فرسان دريم الند

71.70%

0

2009/12/31

210.250

129619

15

-15.000

جم

 13دريم الند بيراميدز للجولف

71.70%

0

2009/12/31

984.070

591.620

103.248

-32.692

جم

 14االهلى للتداول فى االوراق المالية 60.50%

0

2018/03/31

5.569

340

183

9

جم

54.56%

10.952

2017/12/31

36.282

744

1.412

-524

جم

0

2016/12/31

51.717

27860

120.000

210 671

977 750

) ( 98 856

) ( 141 919

817 433

29 273

) ( 77 330

) ( 26 821

أرباح بيع أدوات دين محتفظ بها حتى تاريخ
االستحقاق

30 660

23 695

الوطنية للميالمين واليوريا
15
فورمالدهيد

اجمالي

882 578

861 978

 16الراضى للفنادق والسياحة

52.05%

المصرية الدارة االصول العقارية
17
واالستثمار

50.00%

*بعد استبعاد مبلغ  562مليون جنيه تمثل رصيد االحتياطي المكون لتلك االستثمارات مقابل استبعاد مبلغ  72مليون
جنيه في  30يونيو . 2017

جم
162321

باأللف جنيه

خسائر اضمحالل قيمة شركات تابعة وشقيقة

سوداني

16.493

باأللف جنيه

أرباح بيع أسهم فى شركات تابعة وشقيقة

2.231.423 2017/12/31

جنيه

جم

30/6/2018

خسائر اضمحالل أدوات حقوق ملكية متاحة للبيع

االيرادات

ارباح ( خسائر )
العملة
الشركة

أ -الشركات التابعة

30/6/2017

أرباح بيع أصول مالية متاحة للبيع*

اإلجمالي

110

نسبة
المساهمة

القيمة
الدفترية

التزامات
الشركة
المركز المالى
اصول الشركة
بدون حقوق
المتاح
الملكية

القيمة بااللف

7.022.233

2.102.441 2009/12/31

3.251.263 3.736.733 2017/12/31

جم
69.004

52.334

جم

23.590.467

111

م

اسم الشركة

نسبة
المساهمة

القيمة
الدفترية

التزامات
الشركة
المركز المالى
اصول الشركة
بدون حقوق
المتاح
الملكية

االيرادات

اسم الشركة

م

االيرادات

 42الدولية لالستثمارات المتعددة

27.00%

0

2016/12/31

93.605

4.337

36.142

34.339

جم

المصرية لالمالح والمعادن
18
( اميسال )

49.84%

30.503

2017/12/31

516.009

214.309

478.831

64.714

جم

العالمية النتاج السيليلوز
43
ومشتقاته

27.00%

0

2009/12/31

258.560

188.288

0

0

جم

 19المصرية لصناعة الرخام

41.34%

0

2009/12/31

22.506

22.022

4.215

-327

جم

االسماعيلية الجديدة لالستثمار
44
والسياحة

25.17%

0

2015/12/31

45.963

22.368

16.871

7.447

جم

 20العالمية لالجهزة الكهربائية

41.33%

0

2009/12/31

262.529

153.948

133.885

1.072

جم

 45المنتزه للسياحة واالستثمار

24.95%

0

2017/12/31

529.652

395.830

12.565

-10.195

جم

 21المصرية لالجهزة المنزلية

41.33%

0

2009/12/31

34.129

49.731

2.986

-4.892

جم

تنمية المنطقة الصناعية الحرة
46
شرق بورسعيد

24.47%

0

2013/12/31

47.995

3.048

1.088

68

جم

 22دريم الند للمالهى

41.33%

0

2008/12/31

422.229

217.545

69.123

7.989

جم

كونكورد الوطنية لالستثمارات
47
المحدودة

24.26%

22

2016/12/31

238

0

317

188

$

 23العالمية لاللكترونيات

41.33%

0

2006/12/31

376.507

318.354

13.595

-8.912

جم

 48مصر لالستثمارات المالية

23.47%

0

2017/12/31

68.379

11.059

12.884

-364

جم

 24الدولية الخدمات البريدية

40.00%

1.000

2017/12/31

106.005

45.923

195.313

46.874

جم

 25االهلى للتنمية العقارية

40.00%

32.000

ب -الشركات الشقيقة
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ارباح ( خسائر )
العملة
الشركة

نسبة
المساهمة

القيمة
الدفترية

التزامات
الشركة
المركز المالى
اصول الشركة
بدون حقوق
المتاح
الملكية

ارباح ( خسائر )
العملة
الشركة

القيمة بااللف

 49سامكريت مصر للتنمية العمرانية 22.99%

197.397

42.451

جم

477.687

21.518

جم

االسكندرية لالضافات البترولية
50
“أكبا”

22.86%

الوطنية لالسكان للنقابات
26
المهنية

39.57%

63.792

2018/03/31

196.577

20.650

4.873

883

جم

االقتصادية االسالمية للتجارة
51
والتوزيع

21.94%

المصرية للتنمية السياحية “
27
أمبت “

39.38%

0

2016/12/31

110.216

96.132

216

-2.911

جم

 28األهلى للخدمات الطبية

39.00%

19.500

2017/12/31

120.524

47.043

42.702

4.470

جم

 29الصندوق القطاع المالى

38.16%

163.950

2017/12/31

534.308

14.709

145.355

120.193

جم

اورينتال ريزورتس للتعمير
30
السياحى

34.86%

0

2017/12/31

113.794

69.780

4.570

-13.137

جم

 31مينا لالتصاالت  -ميناتل

33.96%

0

2015/09/30

22.680

14.536

0

-17

جم

 32المجموعة المصرية العقارية

33.95%

0

2018/03/31

658.198

493.338

3.905

2.332

جم

 33النيل القابضة للتنمية واالستثمار

33.33%

50.000

2017/09/30

227.001

782

19.567

15.104

جم

 34ماسبيرو للتنمية العمرانية

33.33%

30.000

2017/12/31

177.538

40.048

20.663

6.103

جم

الشروق لألسواق والمحالت
35
التجارية

32.00%

0

2017/12/31

101.576

35.421

240.827

6.701

جم

4.888.846 5.248.369 2017/12/31

74.850
0

1.353.937 1.789.054 2017/12/31
2017/12/13

230.253

89.445

432.834

11.112

جم

0

2017/12/31

1.633

1.813

175

-210

جم

 52اكتوبر للتنميه واالستثمار العقارى 21.74%

20.050

2017/12/31

238.853

42.142

35.141

5.368

جم

 53التجارى الدولى لالستثمار

20.87%

69.597

2018/03/31

495.651

91.444

6.042

2.339

جم

الشروق لالسطمبات والمنتجات
54
المعدنية

20.62%

0

2017/12/31

18.231

4.586

2.142

48

جم

التحرير للجراجات االستثمارية (
55
تيكو )

20.60%

0

2017/12/31

639.935

376.052

94.963

-24.741

جم

 56الصعيد لصناعة المواد الغذائية

20.17%

0

2016/12/31

120.834

92.090

82.233

-3.039

جم

 57االهلى الستصالح وزراعة األراضى

20.00%

150.000

2017/12/31

913.982

19.184

50.080

35.010

جم

الصعيد للتنمية السياحية
58
والعقارية

20.00%

0

2017/12/31

25.213

2.110

192

-4.696

جم

 59اير كايرو

20.00%

0

2017/09/30

162.129

124.725

126.036

1.244

$

 60مالتى للتجارة والتخزين

20.00%

0

2017/12/31

155.012

87.500

3.093.811

10.498

جم

20.00%

0

2014/12/31

348.183

259.342

39.126

-7.916

جم

 36الصعيد لالستثمار

30.59%

0

2016/12/31

129.354

481

2.184

-5.186

جم

النبيلة لالستثمار والتنمية
61
السياحية
السويس لمواد البناء والتنمية
62
العمرانية والسياحية

20.00%

1.699

2017/12/31

54.749

33.951

14.744

8.180

جم

 37االفق لالستثمار والتنمية

30.08%

26.474

2017/12/31

771.825

516.654

681.149

14.168

جم

التجارة متعددة االطراف مالتى
38
تريد لوكسمبورج

األنظمة الدولية للتنمية
63
واالستثمار العقارى

20.00%

0

2011/12/31

3

98

0

-98

جم

30.00%

0

2013/12/31

598

9

16

5

Euro

 64االسماعيلية السواق الجملة

20.00%

2.010

2017/12/31

18.404

3.507

3.307

1.204

جم

مصر أسوان لصيد وتصنيع
39
األسماك

28.85%

0

2017/12/31

23.220

4.718

32.474

1.323

جم

12.337

2017/12/31

9.495

2.268

30.220

5.977

جم

 40بورسعيد الوطنية لالمن الغذائى

28.82%

0

2016/12/31

3.213

660

407

7

جم

 41االقتصادية لالسكان والتعمير

28.52%

9.213

2017/12/31

137.227

43.546

30.095

14.746

جم

 65فورى دهب للخدمات االلكترونية 20.00%
اإلجمالي
إجمالي التابعة والشقيقة

756.997

6.892.948 10.518.309 16.582.138

407.033

7.779.230
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تابع ايضاح (  ) 22استثمارات في شركات تابعة وشقيقة في 2017-6-30
اسم الشركة

م

نسبة
المساهمة

القيمة
الدفترية

التزامات
الشركة
المركز المالى
اصول الشركة
بدون حقوق
المتاح
الملكية

القيمة بااللف

االيرادات

ارباح ( خسائر )
العملة
الشركة

أ -الشركات التابعة

االيرادات

ب -الشركات الشقيقة
المصرية لالمالح والمعادن (
20
اميسال )

49.84%

30.503

2016/12/31

450.547

187.354

318.048

46.861

جم

 21المصرية لصناعة الرخام

41.34%

0

2009/12/31

22.506

22.022

4.215

-327

جم

41.33%

0

2009/12/31

262.529

153.948

133.885

1.072

جم

0

2009/12/31

34.129

49.731

2.986

-4.892

جم

2008/12/31

422.229

217.545

69.123

7.989

جم

376.507

318.354

13.595

-8.912

جم

22.182

90.197

27.291

جم

1.208.939

-51.066

جم

-27.437

جم
جم

 1البنك االهلى المملكة المتحدة

100.00%

1.083.281

2016/06/30

1.414.807

1.276.717

51.085

4.637

جك

البنك األهلى المصرى  -مركز
2
دبى المالى العالمى

100.00%

0

2016/12/31

2.827

200

811

-1294

$

 3العالمية للثروة الحيوانية

99.92%

0

2015/12/31

101.096

72.772

41.540

-2.428

جم

 22العالمية لالجهزة الكهربائية

 4االهلى للتمويل العقاري

99.08%

198.657

2016/12/31

438.054

223.305

54.262

12.603

جم

 23المصرية لالجهزة المنزلية

41.33%

البنك االهلى المصرى -
5
الخرطوم

99.00%

299.653

2016/12/31

1.267.045

901.727

43.982

48.247

 24دريم الند للمالهى

41.33%

0

 6األهلى كابيتال القابضة

98.95%

4.947.500

2016/12/31

5.996.830

14.839

402.689

355.839

جم

 25العالمية لاللكترونيات

41.33%

0

2006/12/31

 7األهلى للتأجير التمويلى

98.50%

197.000

2016/12/31

1.965.536

1.714.844

373.161

29.881

جم

 26الدولية الخدمات البريدية

40.00%

1.000

2017/06/30

68.038

 8االهلى للصرافة

98.00%

49.000

جم

 27االهلى للتنمية العقارية

40.00%

32.000

2015/12/31

6.267.222

6.118.870

 9دريم الند للتنمية العمرانية

71.70%

0

2009/12/31

2.102.441

1.412.167

162.321

16.493

جم

الصعيد لتصنيع المركزات
28
والعصائر

40.00%

0

2016/12/31

102.974

141.373

58.982

 10دريم الند للمؤتمرات

71.70%

0

2009/12/31

297.531

251.979

108

-13.668

جم

الوطنية لالسكان للنقابات
29
المهنية

39.57%

63.792

2016/12/31

185.911

16.032

12.430

238

 11اسواق دريم الند

71.70%

0

2009/12/31

109.892

83.265

0

-6.580

جم

المصرية للتنمية السياحية "
30
أمبت "

39.38%

0

2016/12/31

110.216

96.132

0

-2.911

جم

 12منتجع دريم الند الصحى

71.70%

0

2009/12/31

456.301

117.081

407.297

250.705

جم

 31األهلى للخدمات الطبية

39.00%

19.500

2016/12/31

98.124

29.112

29.410

1.841

جم

 13فرسان دريم الند

71.70%

0

2009/12/31

210.250

129.619

15

-15.000

جم

 32الصندوق القطاع المالى

38.16%

163.950

2017/03/31

508.358

12.267

47.696

40.333

جم

 14دريم الند بيراميدز للجولف

71.70%

0

2009/12/31

984.070

591.620

103.248

-32.692

جم

السادس من اكتوبر للتخزين
33
والتوزيع

35.63%

4.638

2016/12/31

36.626

6.824

8.271

2.790

جم

االهلى للتداول فى االوراق
15
المالية

60.50%

0

2017/03/31

5.485

369

275

118

جم

اورينتال ريزورتس للتعمير
34
السياحى

34.86%

0

2016/12/31

115.228

58.076

6.895

-19.166

جم

الوطنية للميالمين واليوريا
16
فورمالدهيد

54.45%

10.952

2016/12/31

19.507

3.400

32

-507

جم

 35مينا لالتصاالت  -ميناتل

33.96%

0

2015/09/30

22.680

14.536

0

-17

جم

 17الراضى للفنادق والسياحة

52.05%

0

2015/12/31

31.552

16.606

جم

 36المجموعة المصرية العقارية

33.95%

0

2016/12/31

685.142

501.237

55.815

37.709

جم

 18سيال للزيوت الغذائية

50.90%

0

2015/12/31

33.560

77.752

19.954

-7.058

جم

 37النيل القابضة للتنمية واالستثمار

33.33%

50.000

2016/09/30

207.163

377

12.324

10.681

جم

المصرية الدارة االصول العقارية
19
واالستثمار

50.00%

120.000

2017/6/30

3.701.615

3.241.059

35.960

27.419

جم

 38ماسبيرو للتنمية العمرانية

33.33%

30.000

2016/12/31

184.991

39.462

84.238

50.347

جم

 39الصعيد لالستثمار

30.59%

0

2016/12/31

129.354

481

2.184

-5.186

جم

 40االفق لالستثمار والتنمية

30.08%

26.474

2016/12/31

591.636

336.876

546.196

37.583

جم

التجارة متعددة االطراف مالتى
41
تريد لوكسمبورج

30.00%

0

2013/12/31

598

9

16

5

Euro

االجمالي

114

م

اسم الشركة

نسبة
المساهمة

القيمة
الدفترية

التزامات
الشركة
المركز المالى
اصول الشركة
بدون حقوق
المتاح
الملكية

ارباح ( خسائر )
العملة
الشركة

6.906.043

حديثة التأسيس

جنيــه
ســودانى

115

م

116

اسم الشركة

نسبة
المساهمة

القيمة
الدفترية

التزامات
الشركة
المركز المالى
اصول الشركة
بدون حقوق
المتاح
الملكية

االيرادات

ارباح ( خسائر )
العملة
الشركة

اسم الشركة

م

السويس لمواد البناء والتنمية
67
العمرانية والسياحية

مصر أسوان لصيد وتصنيع
42
األسماك

28.85%

1.900

2015/12/31

22.395

6.487

22.783

67

جم

 43بورسعيد الوطنية لالمن الغذائى

28.82%

0

2015/12/31

3.178

631

453

35

جم

68

 44االقتصادية لالسكان والتعمير

28.52%

9.213

2016/12/31

130.477

43.829

29.001

12.867

جم

69

 45ضمان مخاطر االئتمان المصرفى

27.28%

4.093

2016/12/31

315.336

201.391

80.854

19.293

جم

االجمالي

 46الدولية لالستثمارات المتعددة

27.00%

9.383

2016/09/30

68.257

8.122

6.683

5.207

جم

اجمالي التابعة والشقيقة

العالمية النتاج السيليلوز
47
ومشتقاته

27.00%

0

2009/12/31

258.560

188.288

0

0

جم

الشروق لألسواق والمحالت
48
التجارية

26.46%

16

2017/03/31

105.226

43.814

58.301

2.952

جم

نسبة
المساهمة

القيمة
الدفترية

التزامات
الشركة
المركز المالى
اصول الشركة
بدون حقوق
المتاح
الملكية

ارباح ( خسائر )
العملة
الشركة

االيرادات

20.00%

1.699

2016/12/31

17.998

5.380

4.733

-852

جم

األنظمة الدولية للتنمية
واالستثمار العقارى

20.00%

0

31/12/2011

3

98

0

-98

جم

االسماعيلية السواق الجملة

20.00%

2.010

31/12/2016

18.313

3.951

2.936

974

جم

830 721
7 736 764

 - 23أصول أخرى
30/6/2018
باأللف جنيه

30/6/2017
باأللف جنيه

االسماعيلية الجديدة لالستثمار
49
والسياحة

25.17%

0

2015/12/31

45.963

22.368

16.871

7.447

جم

إيرادات مستحقة x

14 626 571

13 524 122

 50المنتزه للسياحة واالستثمار

24.95%

12.478

2015/12/31

532.069

218.809

16.909

-14.512

جم

مصروفات مقدمة

85 382

81 136

تنمية المنطقة الصناعية الحرة
51
شرق بورسعيد

24.47%

0

2013/12/31

47.995

3.048

1.088

68

جم

917 425

765 111

كونكورد الوطنية لالستثمارات
52
المحدودة

24.26%

22

2015/12/31

1.081

0

688

460

جم

4 748 433

5 208 088

 53مصر لالستثمارات المالية

23.47%

4.107

2017/03/31

73.668

17.100

3.135

-857

جم

سامكريت مصر للتنمية
54
العمرانية

22.99%

74.850

142.625

-51.785

جم

االسكندرية لالضافات البترولية
55
"أكبا"

22.86%

0

2016/12/31

248.403

92.061

277.165

9.191

جم

االقتصادية االسالمية للتجارة
56
والتوزيع

21.94%

0

2016/12/31

2.019

1.989

104

-287

جم

اكتوبر للتنميه واالستثمار
57
العقارى

21.74%

20.050

2015/12/31

246.207

37.265

71.798

21.498

جم

 58التجارى الدولى لالستثمار

20.87%

69.597

2016/12/31

455.497

78.724

47.676

25.289

جم

الشروق لالسطمبات والمنتجات
59
المعدنية

20.62%

0

2016/12/31

18.191

4.596

1.661

133

جم

التحرير للجراجات االستثمارية
60
( تيكو )

20.34%

49.446

2016/12/31

675.021

383.804

96.681

-6.406

جم

 61الصعيد لصناعة المواد الغذائية

20.05%

0

2016/12/31

120.834

92.090

82.233

-3.039

جم

 62االهلى الستصالح وزراعة األراضى

20.00%

150.000

2016/12/31

899.272

28.080

36.370

48.250

جم

الصعيد للتنمية السياحية
63
والعقارية

20.00%

0

2015/12/31

94.633

3.251

7.745

2.345

جم

 64اير كايرو

20.00%

0

2016/12/31

149.297

112.905

127.281

-2.802

$

 65مالتى للتجارة والتخزين

20.00%

0

2016/12/31

461.117

402.608

443.088

2.927

جم

النبيلة لالستثمار والتنمية
66
السياحية

20.00%

0

2014/12/31

348.183

259.342

39.126

-7.916

جم

1.208.005 1.596.249 2016/12/31

دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة
أصول آلت ملكيتها للبنك وفاء للديون *

161 915

تأمينات و عهد

706

عمالت تذكارية
أخري **
اإلجمالي

131 370
711

8 859 071

9 046 500

29 399 503

28 757 038

 xتم استبعاد مبلغ  231.868ألف جنيه تمثل عوائد مجنبة لعمالء قطاع السياحة طبقًا لمبادرة البنك المركزي مقابل
 795158الف جنيه في سنة المقارنة .
* بعد استبعاد المخصص المكون بمبلغ  1398023الف جنيه مقابل  1800455الف جنيه في  30يونيو . 2017
** بعد استبعاد المخصص المكون بمبلغ  1434527الف جنيه مصري مقابل  747400الف جنيه في  30يونيو . 2017

تتضمن االرصدة المدينة األخري ( بند أخري ) :
عوائد مستحقة من بنك االستثمار القومي عن شهادات االستثمار المصدرة نيابة عنه بمبلغ  3008مليون جنيه مقابل1544مليون جنيه في  30يونيو . 2017
مبلغ  3238مليون جنيه حساب الشركة المصرية إلدارة االصول .مبلغ  498مليون جنيه تمثل االقساط و الفوائد المستحقة عن القرض المساند .مبلغ  211مليون جنيه تحت حساب الضريبة على االجور و المرتبات .مبلغ  645مليون جنيه المبالغ المسددة لمصلحة الضرائب عند نقاط مقامة بشأنها دعاوي قانونية .-مبلغ 188مليون جنيه تسوية مديونيات شركات قطاع االعمال العام المدرجة باتفاق النويا الحسنة
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 -1/23اإلستثمارات العقارية
البيـــــــــــان
قيمة أطيان زراعية مركز شبراخيت
العقار  10ش أمرئ النوري  -بنها القليوبية
العقار  174ش النزهة

قيمة أطيان زراعية مركز شبراخيت
العقار  10ش أمرئ النوري  -بنها القليوبية
العقار  174ش النزهة
العقار  51ش عين شمس ( تجاريون )
اإلجمالي

118

797

41

302

495

5

-

5

-

76

4

29

47

2 606

141

899

1 707

التكلفة

إهالك العام

مجمع
اإلهالك في
30/6/2017

صافي القيمة
الدفترية
في 30/6/2017

7

-

-

7

1 721

75

467

1 254

812

42

266

546

76

4

25

51

2 616

121

758

1 858

-شهادات االستثمار

البيـــــــــــان

1 721

96

563

1 158

إيرادات مستحقة

اإلجمالي

7

-

-

7

تأمينات و عهد

العقار  51ش عين شمس ( تجاريون )

التكلفة

إهالك
العام

مجمع اإلهالك في
30/6/2018

صافي القيمة
الدفترية
في 30/6/2018

-عوائد مستحقة

شقة الكائنة  19ش صالح سالم الدور الثانى
عقار  26ش شريف باشا قسم العطارين

( باأللف جنيه )
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( ) 24أألصول الثابتة
أراضي

مباني وإنشاءات

نظم الية
متكاملة

وسائل نقل

تجهيزات وتركيبات

أبواب غرف محصنة

أثاث

اإلجمالي
ألف جنيه

صافى القيمة الدفترية فى اول السنة المالية
2016/6/30

226 685

1 446 030

574 311

86 307

740 655

-

200 615

3 274 603

التكلفة

226 685

2 474 357

2 355 911

161 528

1 049 964

9 450

746 551

7 024 446

-

) ( 1 028 327

) ( 1 781 600

) ( 75 221

) ( 309 309

) ( 9 450

) ( 545 936

) ( 3 749 843

226 685

1 446 030

574 311

86 307

740 655

-

200 615

3 274 603

96 401

270 503

1 022 272

29 280

217 024

-

168 579

1 804 059

استبعادات ( للتكلفة )

-

-

) ( 2 478

) ( 8 231

-

-

-

) ( 10 709

تكلفة االهالك

-

) ( 117 677

) ( 421 632

) ( 27 098

) ( 113 006

-

) ( 86 143

) ( 765 556

استبعادات ( لمجمع االهالك )

-

-

2 478

7 152

-

-

-

9 630

صافى القيمة الدفترية فى 2017/6/30

323 086

1 598 856

1 174 951

87 410

844 673

-

283 051

4 312 027

التكلفة

323 086

2 744 860

3 375 705

182 577

1 266 988

9 450

915 130

8 817 796

-

) ( 1 146 004

) ( 2 200 754

) ( 95 167

) ( 422 315

) ( 9 450

) ( 632 079

) ( 4 505 769

صافى القيمة الدفترية فى 2017/6/30

323 086

1 598 856

1 174 951

87 410

844 673

-

283 051

4 312 027

اضافات خالل السنة

246 102

336 530

520 528

23 855

476 654

-

245 379

1 849 048

استبعادات ( للتكلفة )

-

) ( 1 083

) ( 3 690

) ( 11 458

-

-

-

) ( 16 231

تكلفة االهالك

-

) ( 133 671

) ( 618 168

) ( 30 252

) ( 147 610

-

) ( 129 596

) ( 1 059 297

استبعادات ( لمجمع االهالك )

-

1 083

3 689

10 313

-

-

-

15 085

صافى القيمة الدفترية في 2018/6/30

569 188

1 801 715

1 077 310

79 868

1 173 717

-

398 834

5 100 632

التكلفة *

569 188

3 080 307

3 892 543

194 974

1 743 642

9 450

1 160 509

10 650 613

-

) ( 1 278 592

) ( 2 815 233

) ( 115 106

) ( 569 925

) ( 9 450

) ( 761 675

) ( 5 549 981

569 188

1 801 715

1 077 310

79 868

1 173 717

-

398 834

5 100 632

مجمع االهالك
صافى القيمة الدفترية فى اول
السنة المالية 2016/6/30
اضافات خالل السنة

مجمع االهالك

مجمع االهالك
صافى القيمة الدفترية فى 2018/6/30

* تتضمن أصول مهلكة بالكامل تبلغ  2491957الف جنيه
( من اهمها أجهزة وبرامج حاسب الى بمبلغ  1739764ألف جنيه ؛ اثاث وتجهيزات مكتبية بمبلغ  538998ألف جنيه )
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 - 26ودائع العمالء
 - 25أرصدة مستحقة للبنوك

82 643 562

82 141 458

143 058 313

158 878 341
462 117 578

30/6/2018
باأللف جنيه

30/6/2017
باأللف جنيه

2 253 562

2 302 158

280 332 679

293 690 308

ودائع ألجل وبإخطار

282 586 241

295 992 466

شهادات ادخار وإيداع

582 620 725

160 507 231

96 191 286

ودائع توفير

198 612 480

146 485 116

بنوك محلية

56 407 851

86 126 167

ودائع أخرى

7 898 010

12 092 664

بنوك خارجية

65 671 159

113 675 013

1 014 833 090

861 715 157

282 586 241

295 992 466

1 102 539

1 197 857

41 302 961

92 466 500

حسابات جارية
ودائع

البنك المركزي

أرصدة بدون عائد
أرصدة ذات عائد ثابت
أرصدة ذات عائد متغير

أرصدة متداولة
أرصدة غير متداولة

122

30/6/2018
باأللف جنيه

30/6/2017
باأللف جنيه

ودائع تحت الطلب

اإلجمالي
								

30/6/2018
باأللف جنيه

30/6/2017
باأللف جنيه

48 022 868

46 334 825

240 180 741

202 328 109

أرصدة ذات عائد متغير

204 810 605

146 909 529

282 586 241

295 992 466

أرصدة ذات عائد ثابت

761 999 617

668 470 803

281 751 515

295 992 466

1 014 833 090

861 715 157

834 726

-

مؤسسات

209 491 335

231 201 275

282 586 241

295 992 466

أفراد

805 341 755

630 513 882

1 014 833 090

861 715 157

أرصدة متداولة

340 511 463

310 650 171

أرصدة غير متداولة

674 321 627

551 064 986

1 014 833 090

861 715 157

أرصدة بدون عائد

123

 - 27قروض أخري
معدل العائد
()%

30/6/2018
باأللف جنيه

30/6/2017
باأللف جنيه

8.75% : 2%

6 031 265

6 053 521

قرض من البنك التجاري الدولى استحقاق 10/2022

متغير

145 136

142 603

قرض فى إطار المنحة المقدمة من الحكومة الدنماركية

بدون

91 119

105 081

قرض مساند نظير عملية دمج بنك المهندس استحقاق
10/2019

بدون

1 197 053

1 102 259

قرض مساند نظير عملية دمج بنك التجاريون 1 /2021

بدون

224 235

206 288

JP MORGAN CHASE

1%

207 778

205 656

UNITED BANK LTD PAKISTAN

-

قرض من بنك االستثمار االوروبى استحقاق 9/2031

متغير

13 820 220

14 449 026

كومرز بنك فرانكفورت

-

-

قرض من بنك االستثمار القومى ( فى اطار قرضى البنك الدولى
لألنشاء والتعمير وهيئة التنمية الدولية ) استحقاق 7/2032

0.88%

384 277

475 620

CITIBANK NA – CAIRO

-

-

334 553

3.21%

513 020

964 206

قرض من بنك التنمية االفريقى استحقاق 8/2019

متغير

566 577

955 027

البنك االفريقى لالستيراد والتصدير استحقاق 4/2020

متغير

10 046 981

5 427 330

قروض من هيئة المساعدات التنموية الدولية الدنماركية (
 ) NORDEA BANKاستحقاق 06/2023

بدون

101 753

123 095

قروض من هيئة المساعدات التنموية الدولية الدنماركية (
 ) ROYAL BANKاستحقاق 10/2020

بدون

573 027

794 045

قروض الصندوق االجتماعي للمشروعات التنموية

القرضان الميسران الموقعان بين الحكومة المصرية والحكومة
االيطالية ( اليونيدو ) استحقاق 11/2036

معدل العائد
() %

30/6/2018
باأللف جنيه

30/6/2017
باأللف جنيه

صندوق سند  15مليون دوالر امريكي استحقاق 7/2024

متغير

402 476

271 366

برنامج تمويل التجارة العربية شركة ايفرجرو لألسمدة
المتخصصة استحقاق 3/2023

متغير

317 575

192 533

قرض بنك االمارات دبي استحقاق 2/2019

متغير

11 788 054

7 452 943

 STANDARD CHARTERDEDاستحقاق 8/2018

3.45%

3 577 555

1 809 110

-

-

684 272

-

330 162
267 647

كريدى سويس  .لندن استحقاق 8/2018
الوديعة المساندة بقيمة  13مليار جنيه استحقاق * 8/2026

بدون

الوديعة المساند  2بقيمة  16مليار استحقاق * 12/2026

بدون

3 575 010
4 179 932

3 053 666
3 570 290

الوديعة المساند  3بقيمة  14مليار استحقاق * 3/2027

بدون

3 513 012

3 010 661

الصندوق االخضر للتنمية استحقاق 6/2027

متغير

536 634

361 822

دانسك بنك كوبنهاجن استحقاق 12/2025

بدون

47 371

53 139

بنك راس الخيمة الوطني استحقاق 10/2018

3.82%

536 634

995 011

قرض من البنك اليابانى للتعاون الدولى استحقاق 5/2046

متغير

703 485

724 072

بنك ابو ظبي الوطني ـ دبي استحقاق 6/2021

متغير

20 570 970

9 757 261

قرض من الوكالة الفرنسية استحقاق 5/2030

متغير

1 142 774

1 291 477

 BANK UBAE SPA ROME ITLAYاستحقاق 1/2018

متغير

-

361 822

10.25%

65 311

73 381

بنك التنمية الصيني استحقاق 6/2025

متغير

15 204 630

16 010 623

مؤسسة ايكو االسبانية استحقاق 11/2037

متغير

47 027

32 724

قرض البنك األوروبي إلعادة األعمار والتنمية  EBRDاستحقاق
5/2023

متغير

5 872 565

4 141 483

5%

61 000

100 000

قروض من بنوك تمويل مؤسسات دولية 2/2028

قرض منحة الصندوق السعودي للتنمية استحقاق 2021/11
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تابع ايضاح  - 27قروض أخري
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 - 28التزامات أخرى

تابع ايضاح  - 27قروض أخري
معدل العائد
)(%

30/6/2018
باأللف جنيه

30/6/2017
باأللف جنيه

UNITED BANK LTD. NEWYORK

-

-

180 911

قرض بنك يوباف سول

-

-

201 516

 DEUT SCHE BANK AG –LONDONاستحقاق 11/2018

متغير

1 788 780

3 618 219

 UBAF PARISاستحقاق 10/2018

متغير

1 620 431

-

جي بي مورجان لندن استحقاق 9/2018

متغير

264 128

-

كريدي سويس زيورخ استحقاق 8/2018

3.21%

1 340 354

-

عوائد مستحقة

13 391 406

9 758 032

إيرادات مقدمة

414 176

212 909

1 691 560

1 739 896

مصروفات مستحقة
دائنو شراء أصول ثابتة
دائنون

767 790

449 830

4 441 662

1 681 180

67 215

60 322
11 086 671
24 988 840

بنك االتحاد الباكيستاني دبي استحقاق 10/2018

4%

513 268

-

نور بنك استحقاق 11/2018

4%

1 341 585

-

التزامات ضرائب دمغة نسبية

بنك التجارة االلماني استحقاق 11/2018

3.8%

563 226

-

أرصدة دائنة متنوعة *

12 789 090

البنك المركزي المصرى استحقاق 12/2026

2.5%

1 035 435

-

114 511 663

89 884 421

اإلجمالي

33 562 899

أرصدة متداولة

48 886 141

34 379 074

أرصدة غير متداولة

65 625 522

55 505 347

114 511 663

89 884 421

اإلجمالي

اإلجمالي

* تم احتساب معدل عائد  17.15%وفقا لمتوسط أسعار السندات الحكومية إستحقاق  10سنوات.
بعض القروض األخري تم الحصول عليها مقابل رهن اذون خزانة وسندات حكومية ذلك حسب البيان التالي :
القيمة باأللف
البنك

قيمة القرض

األدوات المالية المرهونة
أذون

سندات

البنك العربي األفريقي الدولي

$300 000

 6 928 000جم

-

كريدي سويس  -زيورخ

$ 74 931

$ 153 300

-

كريدي سويس  -لندن

$ 28 680

-

$ 43 400

دويتش  -لندن

$ 100 000

 3 937 500جم

-

اإلمارات دبي الوطني

$ 150 000

$ 127 200

$ 65 000

فرست بنك أبو ظبي

ستاندرد شاردتد بنك

126

30/6/2018
باأللف جنيه

30/6/2017
باأللف جنيه

$ 150 000

$ 71 400
 3 294 375جم

* تتضمن األتي :
•15مليون جنية مصرى قيمة الدمغة النسبية الخاصة ببعض عمالء البنوك المدمجة و المدرجة باألرصدة الدائنة
قبل الدمج و سيتم تسويتها فى حالة صدور أحكام نهائية فيها .
• 167مليون جنيه يتمثل في الفرق بين القيمة االسمية و القيمة الحالية للقرض المساند من البنك المركزى نتيجة
دمج بنكي التجاريون و المهندس مقابل  279مليون جنيه في سنة المقارنة .
• 393مليون جنيه صندوق إعادة هيكلة قطاع االعمال العام مقابل  389مليون في سنة المقارنة .
• 2480مليون جنيه قيمة احتياطي الضرائب المحسوبة علي اذون خزانة مقابل  1711مليون جنيه في سنة
المقارنة .
•  1025مليون جنيه احتياطي ضرائب عن سندات حكومية مقابل  1298مليون جنيه في سنة المقارنة .
• 474مليون جنيه الضرائب على المرتبات و االجور و ما في حكمها
• 279مليون جنيه قيمة  % 20المجنب تحت حساب قرض الحد من التلوث الصناعي .
• 488مليون جنيه دائنة اخرى احتياطى الدمغة النسبية على ارصدة التسهيالت األئتمانية .
• 662مليون جنيه دائنة اخري نظام الحواالت . ACH
• 533مليون جنيه شيكات مقدمة للتحصيل .
• 332مليون جنيه حصيلة شيكات مصلحة الضرائب .

-

$ 100 000

 3 389 750جم

-

$ 200 000

 6 708 025جم

-
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 - 30التزامات مزايا التقاعد

 - 29مخصصات اخرى
30/6/2018

البيان

الرصيد فى
أول
السنة

عبء ( رد )
مخصصات
اخري

فروق اعادة
التقييم
للعمالت
االجنبية

المستخدم
خالل
السنة

تحويالت

تسويات
الرصيد فى
انتفى الغرض
متحصالت
مقابل ارصدة
اخر السنة
منة
مدينة

مخصص
مطالبات

373 447

208 268

-

) (994

) (27 994

-

(369 136 ) 387 776

571 367

أخرى

1 529 806

88 584

) (4 505

2 639

30 087

-

) (94 485 ) (672 471

879 655

قضائية

) (5 922

(4 795 ) (285 251 ) 1 520 638

) (70 173

-

150

-

3 423 891

11 601

) (463 621 ) (284 695 ) (68 080 ) (10 427

) (3 150

150

30/6/2017

البيان

مخصص
مطالبات أخري

فروق اعادة
عبء ( رد )
التقييم
الرصيد فى أول
مخصصات
للعمالت
السنة
اخري
االجنبية

293 128

893 910

37 266

المستخدم
خالل
السنة

2 605 669

باأللف جنيه

تحويالت

انتفى
تسويات مقابل
الغرض
ارصدة مدينة
منة

) (863 651 ) (20 013 ) (2 084

-

الرصيد فى اخر
متحصالت
السنة

34 891

373 447

(19 147 ) 164 119 115 236 1 299 691

22 145

) (52 238

-

-

1 529 806

قضائية
مخصص
االلتزامات

494 668

(6 572 ) 267 941 709 805

54 630

-

-

166

1 520 638

عرضية

االجمالى

2 528 575

المبالغ المعترف بها في قائمة الدخل
580 667

المزايا العالجية بعد التقاعد

412 490

تم تحديد المبالغ المعترف بها في الميزانية كالتالي :
2 993 191

2 528 575

2 993 191

2 528 575

تتمثل الحركة على االلتزامات خالل السنة المالية فيما يلى :
2 528 575

2 195 760

تكلفة الخدمة الحالية

106 862

72 356

تكلفة العائد

473 805

340 135

مزايا مدفوعة

) (116 051

) (79 676

2 993 191

2 528 575

الرصيد فى أول السنة المالية

 - 31ضرائب الدخل المؤجلة
تم حساب ضرائب الدخل المؤجلة بالكامل على الفروق الضريبية المؤجلة وفقًا لطريقة االلتزامات باستخدام معدل
الضريبة الفعلي .

مخصص
مطالبات

المزايا العالجية بعد التقاعد

1 154 647

عرضية
االجمالى

2 993 191

القيمة الحالية لإللتزامات غير الممولة

مخصص
االلتزامات

التزامات مدرجة بالميزانية عن :

(أ ) مزايا المعاشات

مخصص
مطالبات

30/6/2018
باأللف جنيه

باأللف جنيه

30/6/2017
باأللف جنيه

ال يُعترف باألصول الضريبية المؤجلة الناتجة عن الخسائر الضريبية المرحلة إال إذا كان من المرجح و جود أرباح ضريبية
مستقبلية يمكن من خاللها االستفادة بالخسائر الضريبية المرحلة.
يتم إجراء مقاصة بين األصول و االلتزامات الضريبية المؤجلة إذا كان هناك مبرر قانوني لعمل مقاصة بين الضريبة الحالية
على األصول مقابل الضريبة الحالية على االلتزامات و أيضا عندما تكون ضرائب الدخل المؤجلة تابعة لذات الدائرة الضريبة ..

تابع  :ايضاح ( ) 31
2 087 487

1 718 951

469 326

) (27 803

56 762

) (915 889

-

35 057

3 423 891

األصول و االلتزامات الضريبية المؤجلة
فيما يلى أرصدة و حركة األصول و االلتزامات الضريبية المؤجلة :
أرصدة األصول و االلتزامات الضريبية المؤجلة :
األصول الضريبية المؤجلة
30/6/2018
باأللف جنيه

30/6/2017
باأللف جنيه

30/6/2018
باأللف جنيه

30/6/2017
باأللف جنيه

-

-

198 249

173 052

المخصصات ( بخالف مخصص خسائر
اضمحالل القروض )

198 249

173 052

-

-

اجمالى الضريبة التى ينشأ عنها أصل ( التزام )

198 249

173 052

198 249

173 052

األصول الثابتة
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االلتزامات الضريبية المؤجلة
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احتياطي رأسمالي

حركة األصول و االلتزامات الضريبية المؤجلة :
االلتزامات الضريبية المؤجلة

األصول الضريبية المؤجلة
30/6/2018
باأللف جنيه

30/6/2017
باأللف جنيه

30/6/2018
باأللف جنيه

30/6/2017
باأللف جنيه

173 052

91 086

173 052

91 086

االضافات

25 197

81 966

25 197

81 966

الرصيد فى نهاية السنة

198 249

173 052

198 249

173 052

الرصيد فى بداية السنة

األصول الضريبية المؤجلة غير المعترف بها

من المكون خالل السنة

30/6/2018
باأللف جنيه

30 / 6 / 2017
باأللف جنيه

58 972

558 659

لم يتم االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة المتعلقة بالبنود السابق اإلشارة إليها و ذلك نظرًا لعدم توافر تأكد معقول
بإمكانية االستفادة منها  /أو و جود درجة مناسبة للتأكد من و جود أرباح ضريبية مستقبلية كافية يمكن من خاللها
االستفادة من هذه األصول.

 -32رأس المال
تمت موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  25/12/2014على زيادة رأس المال المصرح به ليصبح  30 000مليون
جنيه و زيادة رأس المال المدفوع بمبلغ  5752مليون جنيه تحوي ً
ال من االحتياطيات ليصبح  15000مليون جنيه موزع
على  15000مليون سهم قيمة السهم اإلسمية و احد جنيه مصرى مسددة بالكامل.وكذا تعديل النظام االساسي
بهذه الزيادة  ،كما تم النشر في جريدة الوقائع المصرية في  19/1/2015و التأشير في سجل البنوك في.20/1/2015
كما تمت موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  26/2/2017على زيادة رأس المال المصرح به ليصبح  50 000مليون
جنيه و زيادة رأس المال المدفوع بمبلغ  13 650مليون جنيه تحويال من االحتياطيات ليصبح  28 650مليون جنيه موزع
على  28 650مليون سهم قيمة السهم اإلسمية و احد جنيه مصرى مسددة بالكامل و كذا تعديل النظام االساسى
بهذة الزيادة.
كما تم النشر فى جريدة الوقائع المصرية فى  18/4/2017و التأشير فى السجل التجاري للبنك فى 20/4/2017
بزيادة رأس المال.

وفقًا للنظام األساسي الذي نص على “ أنه في حال عدم حصول و زارة المالية على حصتها يتم توجيه كامل المبلغ
لألحتياطي التدعيمي”  ،و يستخدم هذا االحتياطي ايضًا في تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك و زيادة رأس المال المصدر
و المدفوع.
احتياطي خاص
يتضمن الفروق التي تخص سنوات سابقة المتعلقة بتقييم االستثمارات المالية المتاحة للبيع بالعملة االجنبية كما
يتضمن الفرق بين قيمة مخصص خسائر االضمحالل و المخصص وفقًا للجدارة االئتمانية عند التطبيق االولي لقواعد
إعداد و تصوير القوائم المالية في .30/6/2010
يتضمن فروق إعادة تقييم االستثمارات المالية المتاحة للبيع و الناتجة عن تغير القيمة العادلة المتمثلة في سعر السوق
و ذلك لكل استثمار على حدة ربحًا  /خسارة.
احتياطي مخاطر بنكية عام
تقتضى تعليمات البنك المركزى المصرى بتكوين احتياطي المخاطر البنكية العام لمقابلة الفروق ( بين مخصص خسائر
اإلضمحالل لذات السنة و مخصص القروض و السلفيات وفقًا للجدارة اإلئتمانية ) و كذا نسبة  10%عن االصول التي الت
ملكيتها للبنك التي مضى على اثباتها بالسجالت فترة خمس سنوات و لم يتم التصرف فيها.
إحتياطي مخاطرمعيار IFRS9
وفقًا للمعايير الدولية العداد التقارير المالية (  ) IFRSو كذا تعليمات البنك المركزي المصرى الصادرة في  28يناير 2018
تم تكوين احتياطي مخاطر معيار  9بنسبة  1%من إجمالي المخاطر االئتمانية المرجحة ألوزان المخاطر و ذلك من
صافي الربح بعد الضريبة عن السنة المالية المنتهية في  30يونيو  ، 2018يتم إدراجه ضمن بند رأس المال األساسي
في القاعدة الرأسمالية  ،و اليتم إستخدامه اال بموافقة البنك المركزي.

 – 33تابع  :اإلحتياطيات
30/6/2018
باأللف جنيه

30/6/2017
باأللف جنيه

احتياطي قانوني

4 898 136

3 555 762

احتياطي عام

1 098 612

33 079

32 213

21 475

1 163 675

63

402 431

402 431

2 752 262

2 854 209

506 577

417 787

االحتياطيات

احتياطي رأسمالي

كما تمت موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  13/2/2018على زيادة رأس المال المصدر و المدفوع بمبلغ
6350مليون جنيه تحوي ً
ال من االحتياطى التدعيمى ليصبح  35000مليون جنيه و كذا تعديل النظام اآلساسى بهذة
الزيادة  ،كما تم النشر في جريدة الوقائع المصرية في  1/4/2018و التأشير في السجل التجاري للبنك في . 4/4/2018

احتياطي تدعيمي

 - 33اإلحتياطيات

احتياطي خاص*

احتياطي قانوني

احتياطي القيمة العادلة  -استثمارات مالية متاحة للبيع
( بعد الضرائب )

وفقًا للنظام االساسى للبنك يتم احتجاز  10%من صافى أرباح السنة ( بعد إستبعاد أرباح بيع األصول الثابتة ) لتغذية
االحتياطي القانوني ( غير قابل للتوزيع ) و ذلك حتى يبلغ رصيده ما يعادل  100%من رأس المال .
احتياطي عام
وفقًا للنظام االساسى للبنك يتم احتجاز  10%من صافى أرباح السنة القابلة للتوزيع ( بعد إستبعاد نصيب االحتياطي
القانوني ) لتغذية االحتياطي العام.
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احتياطي تدعيمي

احتياطي القيمة العادلة -إستثمارات مالية متاحة للبيع(بعد الضرائب )

لم يتم االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة بالنسبة للبنود التالية :

مخصص خسائر إضمحالل القروض بخالف نسبة 80%

يتمثل في حصيلة بيع االصول الثابتة ( االرباح الرأسمالية ) و يستخدم هذا االحتياطي في تدعيم القاعدة الرأسمالية
للبنك و زيادة رأس المال المصدر و المدفوع.

فروق ترجمة عمالت اجنبية فروع الخارج
احتياطي تغطية مخاطر تدفقات نقدية

) (121 314

) (47 735
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حركة احتياطي مخاطر بنكية عام
30/6/2018
باأللف جنيه

30/6/2017
باأللف جنيه

البيان

30/6/2018
باأللف جنيه

30/6/2017
باأللف جنيه

احتياطي مخاطر بنكية عام **

4 673 161

3 247 123

رصيد أول السنة

3 247 123

1 936 444

اإلجمالي

15 405 753

10 484 194

المحول من صافي ارباح العام ( اضمحالل قروض )

1 426 038

1 310 679

الرصيد في أخر السنة

4 673 161

3 247 123

االحتياطيات

*االحتياطي الخاص يتضمن مبلغ  296مليون يتمثل في الفرق بين قيمة مخصص خسائر اإلضمحالل و المخصص وفقًا
للجدارة اإلئتمانية عند التطبيق األولي لقواعد إعداد و تصوير القوائم المالية في  ،30/6/2010و الباقي و قدره 106431
ألف جنيه يتمثل في فروق تقييم االستثمارات المالية المتاحة للبيع بالعملة األجنبية و هذا االحتياطي اليجوز التصرف
فيه االبعد الرجوع للبنك المركزي المصرى .
** يتمثل احتياطي مخاطر بنكية عام في  3782833الف جنيه اضمحالل قروض مقابل مبلغ 2638277الف جنيه في
سنة المقارنة و مبلغ  890328الف جنيه تخص اصول الت ملكيتها للبنك مقابل  608846الف جنيه في سنة المقارنة .
حركة احتياطي القيمة العادلة  -استثمارات مالية متاحة للبيع ( بعد الضرائب )
30/6/2018
باأللف جنيه

30/6/2017
باأللف جنيه

رصيد أول السنة

2 854 209

486 761

اجمالي حركات البيع

) (765 484

71 532

اجمالي التقييمات

229 661

2 220 486

حركة استهالك احتياطي القيمة العادلة
للسندات المتاحة و المحولة للمحتفظ بها

433 876

75 430

2 752 262

2 854 209

الرصيد في أخر السنة
االحتياطي الرأسمالي

30/6/2018
باأللف جنيه

30/6/2017
باأللف جنيه

رصيد أول السنة

21 475

120 370

المحول من صافي ارباح العام

10 738

21 105

-

) (120 000

32 213

21 475

البيان

زيادة رأسمال البنك
الرصيد في أخر السنة

اإلحتياطي التدعيمي
30/6/2018
باأللف جنيه

30/6/2017
باأللف جنيه

63

4 282 387

7 513 612

6 637 676

زيادة رأس مال البنك

) ( 6 350 000

) ( 10 920 000

الرصيد في أخر السنة

1 163 675

63

البيان
رصيد أول السنة

المحول من صافي ارباح السنة

فروق القيمة الحالية عن القيمة االسمية للقرض المساند
في اطار دعم القاعدة الرأسمالية للبنك قام البنك المركزي بمنح البنك األهلى المصرى القروض المساندة األتي بيانها :
قيمة القرض

القيمة الحالية

فروق القيمة الحالية
عن االسمية

2016/8/24

13 000 000

3 575 010

9 424 990

2016/12/29

16 000 000

4 179 932

11 820 068

2017/3/20

14 000 000

3 513 012

10 486 988

االجمالي

43 000 000

11 267 954

31 732 046

تاريخ المنح

 - 34توزيعات األرباح
ال يتم تسجيل توزيعات األرباح قبل أن يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين المنعقده بالبنك المركزي
المصرى و قد بلغ نصيب الســــــــهم  0.33جنيه للســـــهم الواحـــــــــد عن السنــــة المـــــــالية المنتهية فى  30يونيه
 2018بإجمـــــــالي مبـــــــــلغ 9917157ألف جنيه مقابل 12475499ألف جنيه في سنة المقارنة  ،يقترح مجلس
اإلدارة  -و ً
فقا لنظام البنك األساسي  -على الجمعية العامة للمساهمين توزيع مبلغ  193856ألف جنيه للعاملين
حصة في األرباح ( فى حين بلغت التوزيعات الفعلية 958979ألف جنيه للعاملين للعام الماضى ).

حركة احتياطي تغطية مخاطر تدفقات نقدية
30/6/2018
باأللف جنيه

30/6/2017
باأللف جنيه

رصيد أول السنة

) (47 735

) (13 647

حركة خالل السنة

) (73 579

) (34 088

) (121 314

) (47 735

البيان

الرصيد في أخر السنة
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 - 35اإللتزمات العرضية و اإلرتباطات
أ  /ارتباطات عن قروض و ضمانات و تسهيالت
أ  /ارتباطات عن قروض و ضمانات و تسهيالت

30/6/2018
باأللف جنيه

30/6/2017
باأللف جنيه

األوراق المقبولة

30 709 984

31 613 074

خطابات الضمان

106 403 545

117 816 337

46 778 531

82 028 421

278 545 211

157 950 894

947 406

5 574

463 384 677

389 414 300

االعتمادات المستنديه استيراد و تصدير
التزامات محتملة أخرى**
تصاريح الخصم
األجمالي

** يتضمن المحول من حصيلة شهادات االستثمار بمبلغ  276850286الف جنيه من بنك االستثمار القومي و الذي يمثل
صافي حصيلة مبيعات شهادات االستثمار بمجموعاتها ( أ  ،ب  ،ج ) و ذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم  199لسنة 1993
المادة ( .) 2
ب -اإلرتباطات الرأسمالية

 - 36المعامالت مع األطراف ذات العالقة :
يتبع البنك و زارة المالية ( جمهورية مصر العربية ) و التي تمتلك  100%من األسهم العادية.
تم الدخول فى العديد من المعامالت مع األطراف ذات العالقة من خالل النشاط العادى للبنك  ،و يتضمن ذلك القروض
و الودائع.
أ)

30/6/2018
باأللف جنيه

30/6/2017
باأللف جنيه

قروض و تسهيالت للعمالء
القروض القائمة فى اخر السنة المالية
عائد القروض

2 279 032

3 355 221

509 930

399 465

أرصدة لدى البنوك
االرصدة القائمة في اخر السنة المالية
عائد على االرصدة لدى البنوك

5 422 455

1 853 032

74 383

26 572

قروض و تسهيالت للبنوك
القروض القائمة فى اخر السنة المالية
عائد القروض
أصول أخري
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المستحق للعمالء
الودائع فى أخر السنة المالية
تكلفة الودائع و التكاليف المشابهة

796 845

804 265

28 359

19 847

2 701 000

2 701 000

227 348

4 715 153

12 267

53 663

مستحق للبنوك
ارصدة قائمة في اخر السنة المالية
تكلفة المستحق للبنوك
ج)

المتوسط الشهري للموظف من أكبر  20موظف
المتوسط ( الشهري )

بلغت قيمة اإلرتباطات المتعلقة باإلستثمارات المالية و التي لم يطلب سدادها حتى تاريخ  30/6/2018مبلغ 761643
الف جنيه مقابل  724369الف جنيه في سنة المقارنة  ،و اإلرتباطات المتعلقة بعقود شراء أصول ثابتة و تجهيزات
بالفروع و لم يتم تنفيذها حتى تاريخ الميزانية مبلغ  959088الف جنيه مقابل  1211391الف جنيه في سنة المقارنة .

القروض و التسهيالت ألطراف ذوى عالقة
( شركات تابعة و شقيقة )

ب)

ودائع من أطراف ذوى عالقة

30/6/2018
باأللف جنيه

30/6/2017
باأللف جنيه

3 219 432

3 252 455

100 546

72 603

30/6/2018
باأللف جنيه

30/6/2017
باأللف جنيه

220

189

 - 37صناديق االستثمار :
أ  -تــم تأســيس صنــدوق االســتثمار االول – ذو العائــد
التراكمــى بموجــب موافقــة البنــك المركــزى المصــرى
بتاريــخ  14/7/1993و الترخيــص رقــم (  ) 25الصــادر
مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال بتاريــخ 26/6/1994
و قــد بــدأ مزاولــة نشــاطه فــي  ، 4/9/1994هــذا و قــد
تمــت الموافقــة مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال بتاريــخ
 6/11/2007علــى تعديــل صفــة الصنــدوق ليصبــح
صنــدوق اســتثمار ذو عائــد دوري تراكمــي و كــذا تجزئــة
الوثيقــة لتصبــح القيمــة االســمية لهــا 10جــم و يديــر
هــذا الصنــدوق شــركة االهلــى الدارة صناديــق االســتثمار
و إدارة المحــــافظ و قــد بلــغ عـــدد الوثــــائق القــــائمة
فــي (  30/6/2018 ( 1209897وثيقــة تبلــغ قيمتهــا
الســوقية نحــو  53417ألــف جنيــه  ،و قــد بلــغ نصيــب
البنــك منهــا فــي ذات التاريــخ عــدد (  ) 708063وثيقــة
عبــارة عــن حصــة اقتنــاء محتفــظ بهــا حتــى نهايــة
مــدة الصنــدوق تبلــغ عــدد (  ) 117003وثيقــة قيمتهــا
الســوقية تبلــغ  5166ألــف جنيــه مصــري باإلضافــة إلــى
االستــثــمــــارات المــالــية المــتـــــاحة للبـيــع تبلــــــغ عدد
(  ) 591060وثيقــة تبلــغ قيمتهــا الســوقية نحو 26095
ألــف جنيــه و ذلــك وفقــً لألســعار المعلنــة مــن الجمعيــة
المصريــة لــأوراق الماليــة  EIMAو طبقــا لنشــرة االكتتــاب
المعدلــة فــى  1/4/2016يحصــل البنــك علــى  7.5فــي
األلــف ســنويًا مــن القيمــة الصافيــة مــن اصــول الصنــدوق
مقابــل اشــرافه علــى الصنــدوق و كذلــك الخدمــات
االداريــة االخــرى التــى يؤديهــا لــه يســتقطع منهــا أتعــاب
شركــــات خدمــات اإلدارة بواقــع  1.5فــي العشــرة أالف
و قــد بلــغ إجمالــي العمــوالت التــي حصــل عليهــا البنــك
 385الــف جنيــه حتــى 30/6/2018

ب  -تـــم تأســـيس صنـــدوق االســـتثمار الثانـــى – ذو العائـــد
الـــدورى بموجـــب موافقـــة البنـــك المركـــزى المصـــرى
بتاريـــخ 1993/7/14وبموجـــب الترخيـــص رقـــم ( 70
) الصـــادر مـــن الهيئـــة العامـــة لســـوق المـــال بتاريـــخ
 1995/6/12و ق ــد ب ــدأ مزاول ــة نشــ ــاطه اعتبــــ ــارًا م ــن
 1995/10/3و يديـــر هـــذا الصنـــدوق شـــركة االهلـــى
الدارة صنــــاديــــق االستثـــــمــــــار ومــــحــــــافظ االوراق
المـــالـيــــــة و يبلـــغ عـــدد الوثــائـــــق القــائمــــــة فـــي
 2018/6/30عـــ ــدد (  ) 799881وثيق ــة تبلـــ ــغ قيمته ــا
الســوقية نحــو  62247ألــف جنيــه  ،و قــد بلــــــغ نصيــب
البن ــك األهل ــى منه ــا ف ــي ذات التاري ــخ ع ــدد ( 334126
) وثيق ــة عب ــارة ع ــن حصـــــ ــة اقتن ــاء محتف ــظ به ــا حت ــى
نهايـــة مـــدة الصنـــدوق تبلـــــــــغ عـــدد ( ) 65363وثيقـــة
تبلــــــــغ قيمتهــا الســــوقية  5087ألــف جنيــه  ،و حصــة
بغـــرض االســـتثمارات الماليـــة المتاحـــة للبيـــع تبلـــغ
عـــدد (  ) 268763وثيقـــة قيمتهـــــــا الســـوقية نحـــو
 20915أل ــف جني ــه و ذل ــك وفق ــً لألس ــعار المعلن ــة م ــن
الجمعي ــة المصري ــة ل ــأوراق المالي ــة  EIMAطبق ــً لعق ــد
ادارة الصن ــدوق و كذل ــك نش ــرة االكتت ــاب يحص ــل البن ــك
علـــى  7.5فـــي األلـــف ســـنويًا علـــى اتعـــاب و عمـــوالت
مقابـــل اشـــرافه علـــى الصنـــدوق و كذلـــك الخدمـــات
االداريـــة االخـــرى التـــى يؤديهـــا لـــه و يســـتقطع منهـــا
أتعـــاب خدمـــات اإلدارة بواقـــع  1.5فـــي العشـــرة أالف
و قـــد بلـــغ أجمالـــي العمـــوالت  371الـــف جنيـــه عـــن
الفتـــرة المنتهيـــة فـــي . 2018/6/30
ج  -تــم تأســيس صنــدوق االســتثمار الثالــث ذو العائــد الــدوري
التراكمــي بموجــب موافقـــــــــة البنــك المركــزي المصرى
بتاريــخ  2005/3/15و الترخيــص رقــــــــم (  ) 334الصــادر
مــن الهيئـــــــة العامة لســوق المــال بتاريــخ2005/5/12
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وقــد بــدأ مزاولــة نشــاطه فــي  ، 2005/8/9و يديــر هــــــذا
الصنــــــدوق شركـــــة اتــش ســى لــأوراق الماليــة و
االســتثمار و يبلــغ عــدد الوثائــق القائمة فــي 2018/6/30
عــدد (  ) 307866وثيقــة تبلــغ قيمتهــا الســوقية نحــو
 49662ألــف جنيــه  ،و قــد بلــغ نصيــب البنــك منهــا فــي
ذات التاريــخ عــدد (  ) 29854وثيقــة عبــارة عــن حصــة
اقتنــاء محتفــظ بهــا حتــى نهايــة مــدة الصنــدوق تبلــغ
قيمتهــا الســوقية نحــو  4816ألــف جنيـــــــــه  ،و ذلــك
وفقــً لألســعار المعلنــة مــن الجمعيــة المصريــة لــأوراق
الماليــة  EIMAو طبقــً لعقــد ادارة الصنــدوق و كذلــك
نشــرة االكتتــاب يحصــل البنــك علــى  4فــي األلــف ســنويًا
مــن القيمــة الصافيــه ألصــول الصنــدوق مقابــل اشــرافه
علــى الصنــدوق و كذلــك الخدمــات االداريــة االخــرى التــى
يؤديهــا لــه علــى ان يتحمــل اتعــاب شــركة خدمــات
اإلدارة وفقــً و العقــد المبــرم بينهــم و قــد بلــغ أجمالــي
العمــوالت  151الــف جنيــه حتــى .2018/6/30
د  -تــم تأســيس صنــدوق االســتثمار الرابــع النقــــــدى ذو
العائــد اليومــى التراكمــى بموجــب موافقـــــــة البنــك
المركــزى المصــرى بتاريــخ  2005/12/1و الترخيــص رقــم
(  ) 345الصــادر مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال بتاريــخ
 2006/3/26و قــد بــدأ مزاولة نشــاطه فــي 2006/4/30
 ،و يديــر هــذا الصنــدوق شــركة االهلــى الدارة صناديــق
االســتثمار و محافــظ االوراق الماليــة و قــد بلــــــغ عــدد
الوثائــق القائمــة فــي  2018/6/30عــدد ( 27262788
) وثيقــة تبلــغ قيمتهــــــــــا الســوقية نحــو 7083145
ألــف جنيــه  ،وقــد بلــغ نصيــب البنــك منهــا فــي ذات
التاريــخ حصــــــة اقتنــاء محتفــظ بهــا حتــى نهايـــــــة
مــدة الصنــدوق تبلغ عـــــدد (  ) 643729وثيقـــــــة تبلـــــغ
قيمتهــــا الســوقية نحــو  167247ألــف جنيــه و ذلــك
وفقــً لألســعار المعلنــة مــن الجمعيــة المصريــة لــأوراق
الماليــة  EIMAاقفــال  2018/6/30و طبقــً لعقــد ادارة
الصنــدوق و كذلــك نشــرة االكتتــاب يحصــل البنــك علــى
 3فــي األلــف ســنويًا علــى اتعــاب و عمــوالت مقابــل
اشــرافه علــى الصنــدوق و كذلــك الخدمــات االداريــة
االخــرى التــى يؤديهــا لــه و قــد بلــغ أجمالــي العمــوالت
 18255الــف جنيــه عــن الفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي
.2018/6/30
هـــ  -تــم تأســيس صنــدوق االستثمـــــــار الخامــس ذو
العائــد التراكمــــــى والجوائــز بموجــب موافقـــــــة البنــك
المركــزى المصــرى بتاريــخ  2005/3/15و الترخيــص رقــم
(  ) 386الصــادر مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال بتاريــخ
 2007/2/13و قــد بــدأ مزاولة نشــاطه فــي 2007/5/20
 ،و يديــر هــذا الصنــدوق شــركة األهلــى الدارة صناديــق
االســتثمار و قــد بلــغ عــدد الوثائــق القائمــة فــي
 2018/6/30عــدد (  ) 2168945وثيقــة تبلــغ قيمتهــا
الســوقية نحــو  28652ألــف جنيــه  ،و قــد بلــغ نصيــب
البنــك منهــا فــي ذات التاريــخ حصـــــــة اقتنــاء محتفــظ
بهــا حتــى نهايــة مــدة الصنــدوق تبلــغ عــــــدد ( 399513
) وثيقــة تبلـــــــغ قيمتهــــــا الســوقية نحــو  5278ألــف
جنيــه و ذلــك وفقــً لألســعار المعلنــة مــن الجمعيــة
المصريــة لــأوراق الماليــة  EIMAاقفــال  2018/6/30و
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طبقــً لعقــد ادارة الصنــدوق و كذلــك نشــرة االكتتــاب
يحصــل البنــك عــــــلى  4فــي األلــف ســنويًا علــى اتعــاب
و عمــوالت مقابــل اشــرافه علــى الصنــدوق و كذلــك
الخدمــات االداريــة االخــرى التــى يؤديهــا لــه و يســتقطع
منهــا أتعــاب شــركة خدمــات اإلدارة و قــد بلــغ أجمالــي
العمــوالت التــي حصــل عليهــا البنــك  86الــف جنيــه حتــى
.2018/6/30
و  -تــم تأســيس صنــدوق االســتثمار الســادس وبنــك البركــة
مصــر ذو العائــد الــدورى التراكمــى ( بشــائر ) بموجــب
موافقــة البنــك المركــزى المصــرى بتاريــخ 2007/7/5
و الترخيــص رقــم (  ) 432الصــادر مــن الهيئــة العامــة
لســوق المــال بتاريــخ  2007/12/31و قــد بــدأ مزاولــة
نشــاطه إعتبــارًا مــن  ، 2008/2/10و يديــر هــذا الصنــدوق
شــركة األهلــى الدارة صناديق االســتثمار ومحافظ االوراق
الماليــة وقــد بلغ عــدد الوثائــق القائمة فــي 2018/6/30
عــدد( ) 1611293وثيقــة تبلــغ قيمتهــا الســوقية نحــو
 141874ألــف جنيــه  ،وقــد بلــغ نصيــب البنــك االهلــى
منهــا فــي ذلــك التاريــخ حصــة اقتنــاء محتفــظ بهــا حتــى
نهايــة مــدة الصنــدوق تبلــغ عــدد (  ) 29508وثيقــة
وقيمتهــا الســوقية تبلــغ  2598ألــف جنيــه وحصــة
بغــرض اســتثمارات ماليــة متاحــة للبيــع تبلــغ عــدد (
 ) 650000وثيقــة قيمتهــا الســوقية نحــو 57233الــف
جنيــه وذلــك وفقــً لألســعار المعلنــة مــن الجمعيــة
المصريــة لــأوراق الماليــة  EIMAاقفــال  2018/6/30و
طبقــً لعقــد ادارة الصنــدوق و كذلــك نشــرة االكتتــاب
يحصــل البنــك علــى  3.75فــي األلــف ســنويًا علــى اتعــاب
و عمــوالت مقابــل اشــرافه علــى الصنــدوق و كذلــك
الخدمــات االداريــة االخــرى التــى يؤديهــا لــه و يســتقطع
منهــا أتعــاب شــركة خدمــات اإلدارة بواقــع 1.5فــي
العشــرة أالف طبقــً والعقــد المبــرم بينهمــا و قــد بلــغ
أجمالــي العمــوالت التــي حصــل عليهــا البنــك  508الــف
جنيــه عــن الفتــرة المنتهيــة فــى . 2018/6/30

شــركة خدمــات االدارة وفقــً والعقــد المبــرم بينهمــا و
قــد بلــغ أجمالــي العمــوالت التــي حصــل عليهــا البنــك
76الــف جنيــه عــن الفتــرة المنتهيــة فــي 2018/6/30
ي  -تــم تأســيس صنــدوق اســتثمار البنــك األهلــى المصــرى
لإلســتثمار فــي أدوات الدخــل الثابــت ذو العائــد ربــع
الســنوي الثامــن ( الواعــد ) بموجــب موافقــة البنــك
المركــزي المصــرى بتاريــخ  – 2010/11 / 14ترخيــص
رقــم (  ) 636الصــادر مــن الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة
بتاريــخ  2011/5/23هــذا وقــد بــدأ مزاولــة نشــاطه فــي
 2011/10/16ويديــر هــذا الصنــدوق شــركة األهلــى
إلدارة صناديــق االســتثمار ومحافــظ األوراق الماليــة وقــد
بلـــــغ عــدد الوثــــــــائق القـــــــائمة فــي 2018/6/30
عــــدد (  ) 467997وثيقــة تبلــغ قيمتهــا الســوقية
نحــو  705584الــف جنيــه وقــد بلــغ نصيــب البنــك
منهــا فــي ذات التاريــخ عــدد (  ) 11616وثيقــة كحصــة

اقتنــاء محتفــظ بهــا حتــى نهايــة مــدة الصنــدوق تبلــغ
قيمتهــا الســوقية نحــو  17513الــف جنيــه باالضافــة
الــى االســتثمارات المــــــــالية المتــــــاحة للبيــع تبــــلغ عــدد
(  ) 84154وثيقــة تبلــغ قيمتهــا الســوقية 126876
الــف جنيــه وذلــك وفقــً لألســعار المعلنــة مــن الجمعيــة
المصريــة لــأوراق الماليــة اقفــال  2018/6/30وطبقــً
لعقــد إدارة الصنــدوق وكذلــك نشــرة اإلكتتــاب المعدلــة
فــى  2016/4/3يحصــل البنــك علــى  2فــي األلــف
ســنويًا علــى أتعــاب وعمــوالت مقابــل إشــرافه علــى
الصنــدوق ويســتقطع منهــا اتعــاب شــركة خدمــات
اإلدارة بواقــع  0.05فــي االلــف وعمــوالت مقابــل اشــرافه
علــى الصنــدوق وكذلــك الخدمــات اإلداريــة األخــرى التــي
يؤديهــا لــه وقــد بلــغ إجمالــي العمــوالت التــي حصــل
عليهــا البنــك  1531ألــف جنيــه عــن الفتــرة الماليــة
المنتهيــة فــي.2018/6/30
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هشام احمد عكاشه

ز  -تــم تأســيس صنــدوق استثمـــار البنــك األهلــى المصــرى
الســابـــــــــع ذو العائــد التـــراكمى والتــوزيـــــــع الــدوري (
صنــدوق الصناديــق المصريــة ) بموجــب موافقــة البنــك
المركــزي المصــرى بتاريــخ  6ينايــر  2009وبموجــب
الترخيــص رقــم (  ) 513الصــادر مــن الهيئــة لســوق
الماليــة بتاريــخ  19مايــو  2009وقــد بــدأ مزاولــة نشــاطه
اعتبــارًا مــن  2009/7/29ويديــر هــذا الصنــدوق شــركة
برايــم انفســتمنت الدارة االســتثمارات الماليــة ويبلــغ عــدد
الوثائــق القائمــة فــي  2018/6/30عــدد ( ) 144500
وثيقــة تبلــغ قيمتهــا الســوقية نحــو  22278ألــف جنيــه
 ،وقــد بلــغ نصيــب البنــك فــي ذات التاريــخ حصــة اقتنــاء
محتفــظ بهــا حتــى نهايــة مــدة الصنــدوق تبلــغ عــدد (
 ) 31847وثيقــة قيمتهــا الســوقية  4910ألــف جنيــه
وذلــك وفقــً لألســعار المعلنــة مــن الجمعيــة المصريــة
لــأوراق الماليــة  EIMAاقفــال  2018/6/30و طبقــً لعقد
ادارة الصنــدوق و كذلــك نشــرة االكتتــاب يحصــل البنــك
علــى  3.75فــي األلــف ســنويًا علــى اتعــاب و عمــوالت
مقابــل اشــرافه علــى الصنــدوق و كذلــك الخدمــات
االداريــة االخــرى التــى يؤديهــا لــه علــى أن يتحمــل أتعــاب
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أهم الفروع
منطقة القاهرة الكبرى ()02
الرئيسى
 24ش شريف  -القاهرة
23971102 - 23971061 - 23971082

فرع أغاخان
أبــراج  14,13أغــاخــان  -كورنيش النيل  -شبرا المظالت
22061515

العاصمة
 8شارع إبراهيم نجيب
جاردن سيتى 27948951

العروبة
 7شارع االهرام  -مصر الجديدة
22663837

البــــــــــرج
 1187كورنيش النيل
بوالق أبو العال  -القاهرة 25945805

المطار
ميناء القاهرة الدولى
22663837

ثروت
 39ش عبدالخالق ثروت ــ القاهرة
23914644

الدقى
98شارع التحرير  -الدقى
37609554

النصر
 13شارع الجمهورية
عابدين  -القاهرة
23937600 - 23936700

الجيزة
رقم  3أ ش الجامعة  -الجيزة
35726632

مصر الجديدة
 21شارع إبراهيم اللقانى
مصر الجديدة
24153859

العجوزة
 201ش  26يوليو العجوزة
33032167

الشريفين
9شارع الشريفين
23956703 - 23950047

الزمالك
 27ش المنصور محمد الزمالك
27360929

علوى
 4شارع الشواربى  -القاهرة
23938079

الروضة
 23ش المنيل
23631928

حلوان
 37أ ش خسرو على شريف
25560979

المنطقة الصناعية
مجمع البنوك  -المنطقة الصناعية الرابعة  6 -اكتوبر
38332338

الرحاب
مجمع البنوك  -ش طلعت مصطفى مدينة الرحاب
26072412

العاشر من رمضان
مجمع البنوك  -ميدان االردنية
العاشر من رمضان
015/ 367964

مدينة نصر
63شارع محمد حسنين هيكل
مدينة نصر
26720085

سرايات المعادى
 39ش  10المعادى السرايات
29815289

جزيرة العرب
 52ش جزيره العرب  -المهندسين من ش جامعه الدول العربية
33031585
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منطقة اإلسكندرية()03
االسكندرية
 24 ، 26ش صالح سالم  -العطارين
4852284

برج العرب
مدينة برج العرب الجديدة  -برج العرب
4593459

محطة الرمل
 15شارع الغرفة التجارية عمارة الكونكورد  -محطة
الرمل
4878420

نادى سموحة
سور نادى سموحة الرياضى  -سموحة
4258300

دمنهور
شارع الجمهورية  -دمنهور
045/ 3312205

مرسى مطروح
شارع الجالء  -مرسى مطروح
046/ 4935500

منطقة الوجه البحرى
المحلة الكبرى
6ش محب أمام قصر الثقافة
040/ 2230565 - 040/ 2245127

المنصورة
 167ش الجمهورية  -المنصورة
050/ 2262156

طنطا
 2ش الجيش  -طنطا
040/3419096

الزقازيق
 36ش سعد زغلول  -منشية اباظه الزقازيق
055/2349440 - 055/2303084

شبين الكوم
ش الجيش  -شبين الكوم
048/2228247 - 048/2224327

منطقة القناة وســيناء والبحر األحمر
اإلسماعيلية
شارع التحرير وخالد أبن الوليد
064/3922494

شرم الشيخ
شارع البنوك  /هضبة أم السيد
069/3662323

السويس
 5شارع سعد زغلول  -السويس
062/3335732

العريش
شارع  23يوليو ميدان المالح
068/3350676

بورسعيد
 52شارع الجمهورية
066/3323629

الغردقه
حى البنوك  -مدينة الغردقة
065/3453011

دمياط
29شارع البحر قسم أول دمياط
057/2245038

منطقة الوجه القبلى
فرع قنا
ش هريدى بجوار مديرية األمن
096/5349100

أسيوط
شارع  26يوليو  -أسيوط
2325573/097

فرع األقصر
 3ش كورنيش النيل  -األقصر
095/2370177

فرع أسوان
شارع ابطال التحرير  -متفرع من شارع كورنيش النيل
 اسوان2325573/097

141

فرع شارع شريف

فرع الموسكي
142

143

تواجد البنك على المســتويين المحلى والعالمى

تواجد البنك على المســتويين المحلى والعالمى

فرع نيويورك

جمهورية مصر العربية

National Bank of Egypt, New York Branch
40 East 52nd Street New York, N.Y 10022 U.S.A.
Tel.: +(1212) 3268157 - 3268109
Fax: +(1212) 3268111 - 4213496
E-mail : nbe.newyork@nbeny.com
Home Page : www.nbeny.com

المركز الرئيسى
برج البنك األهلى المصرى
 القاهرة-  كورنيش النيل1187
NBE UN 20069 :  تلكس-  القاهرة11611 صندوق بريد
25945137 :  فاكس- 25945000 : تليفون

فرع الصين
National Bank of Egypt, Shanghai Branch
Marine Tower, Room 12 B07
1 Pudong Avenue, Shanghai, 200120,China
Tel: +(8621) 68861889
Fax: +(8621) 68860864
E-mail: NBEshanghai@nbechina.com

مكتــب تمثيل مصرفنا بجنوب افريقيا
National Bank of Egypt, Rep. Office (Johannesburg), South Africa
Oxford Manor, 196 Oxford Road, Illovo 2196 Johannesburg ,
P.O. BOX 55402 Northlands 2116 Johannesburg
Tel.: +(2711) 2680500 - 2680501 Fax: +(2711) 2680502
E-mail: nbes@acenet.co.za

مكتب تمثيــل مصرفنا باإلمارات العربية المتحدة

www.nbe.com.eg : الموقع على اإلنترنت

مؤسســه تابعه لمصرفنا بالمملكة المتحدة
National Bank of Egypt (UK) Ltd
Trafalgar House, 11 waterloo Place, London SW1Y 4AU.
Tel.: +(4420) 7389 1200/280 Fax: +(4420) 79308882
Swift: NBEGGB2L
E-mail : enquiries@nbeuk.com

a.maksoud@nbeuk.com

Home Page : www.nbeuk.com

مؤسســه تابعه لمصرفنا بمركز دبى المالــي العالمي باإلمارات العربية المتحدة
NBE (DIFC) Limited
405 Gate Building, Level 4 West Wing,
Dubai International Financial Centre
P.O. Box 506595 | Dubai | U.A.E.

National Bank of Egypt, Rep. Office (Dubai- U.A.E.)
EL Sheikh Zayed Road, Park Place Tower,
14th Floor , Unit No. 1401, Dubai.
Tel.: +97143266266
Fax: +97143266233
E-mail: nbedubai@eim.ae

مكتــب تمثيل مصرفنا بإثيوبيا
National Bank of Egypt, Rep. Office (Addis Ababa), Ethiopia
Sub Bole City Kebele 03, Gulf Aziz
Building no.( 5-001), Room no. (401), Addis Ababa, Ethiopia.
Tel.: (+251) 912 608521 - 116 670242
Fax:(+251) 116 670234
E-mail: ahmed_dowek@nbe.com.eg
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Tel.: +(971) 4 386-8177
E-mail : hussein.tantawi@nbe.com.eg

مؤسسه تابعه لمصرفنا بالسودان
National Bank of Egypt (Khartoum)
Alamarat.Africa Road & Street NO.49 - KHARTOUM
P.O.BOX 7641

Postal Code 11123

Tel.: + (249) 183 484812 - 183 484822
Swift: NBEKSDKH
E-mail : info@nbe.com.sd
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المسئـوليـة
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دور البنك األهلى المصرى في المسئولية اإلجتماعية
خالل ستة سنوات
ســعيًا مــن البنــك األهلــى المصــرى الــى تدعيــم رؤيــة
مصــر  2030و توافقهــا مــع األهــداف العالميــة للتنميــة
المســتدامة والتــي أصبــح اإلنســان فيهــا هــو صانــع
التنميــة بهــدف تحقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعية
والمســاهمة فــي تحســين مســتوى المعيشــة للمواطن
المصــري فــي كافــة مجــاالت حياتــه اليوميــة ازداد
اهتمامــه بتلبيــة احتياجــات المواطــن المصــري الصحيــة
والتعليميــة واالقتصاديــة وتطويــر العشــوائيات  ،وهــو
الــدور الــذي يأخــذه البنــك األهلــى المصــرى علــى عاتقــه
بهــدف تحقيــق التأثيــر االيجابــي فــي المجتمــع المصــري
حيــث يســعى البنــك بشــكل مســتمر الــى ان يصــل هــذا
التأثيــر بصــورة مباشــرة للمســتفيدين المســتهدفين
محدثــً فارقــً واضحــً فــي حيــاة أهــل مصــر وهــو مــا
يتضــح فــي عــدد مــن المشــروعات التــي نفذهــا البنــك
فــي مجــاالت المســئولية المجتمعيــة  ،ونظــرا ألن البنــك
األهلــى المصــرى أقــدم البنــوك المصريــة وأكثرهــا
خدمــة لالقتصــاد القومــي لــذا اســتحق أن يكــون حقــً
بنــك أهــل مصــر فهــو مــن أوائــل الكيانــات المصرفيــة
واالقتصاديــة التــي أدركــت مبكــرًا أهميــة دورهــا فــي
خدمــة المجتمــع  ،حيــث وصلــت اجمالــي مســاهمات
البنــك فــي الســنوات الســت االخيــرة الــى  5مليــار جنيــه
تركــزت بصفــة رئيســية فــي دعــم القطــاع الصحــي
وقطــاع التعليــم وتطويــر العشــوائيات ومكافحــة
الفقــر  ،باإلضافــة الــى رعايتــه لــذوي االحتياجــات الخاصــة
مــع االهتمــام بالمجــاالت الثقافيــة والحفــاظ علــى
التــراث وكــذا مســاندة المــرأة المعيلــة  ،وحيــث أن قــدرة
البنــك علــى أداء دوره المجتمعــي تتناســب طرديــً مــع
مــا يتــم تحقيقــه مــن أربــاح ســنوية  ،ونظــرا لتحقيقــه
أربــاح بقيــم غيــر مســبوقة خــال الســنوات الماضيــة
 ،أدت الــى ازديــاد قدرتــه إلــى الحــد الــذي مكنــه مــن
تبــوء موقــع الصــدارة بيــن كافــة الكيانــات المصرفيــة
والمؤسســات االقتصاديــة المصريــة التــي تقــوم بــأدوار
مجتمعيــة مماثلــة  ،ويؤكــد ذلــك قيــام البنــك بتقديــم
مســاهمات عديــدة بمبالــغ زادت عــن  1.17مليــار جنيــه
خــال العــام المالــي  2017/2018كان أبرزهــا مــا يلــي :

قطاع الصحة :
  50مليون جنيه لتطوير مستشفى حميات العباسية.  30مليــون جنيــه لمستشــفى 57357للمســاهمةفــي عــاج المرضــى.
  24مليــون جنيــه لمستشــفى عين شــمس التخصصيلتطويــر عــدد  6غرف عمليــات بنظام الكبســولة.
  20مليــون جنيــه لمستشــفى عيــن شــمس لتطويــررعايــة القلــب والصــدر.
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  5مليــون جنيــه للمســاهمة فــي تجهيــز المستشــفىالقبطــي.

  35مليــون جنيــه لمحافظــة الــوادي الجديــد إلنشــاء قريــةنموذجيــة .

  6مليــون جنيــه لجمعيــة البنــك األهلــى المصــرى لعــاجالمرضــى المصابيــن بفيــروس ســي.

  3.5مليـــون جنيــه لمستشــــفى الزهــــراء الجامعــــيلشــراء جهــاز منظــار جهــاز هضمــي.

 30 -مليون جنيه لتطوير القرى الحدودية.

  4.15مليــون جنيــه لمؤسســة بصيــرة لــذوي اإلعاقــةالبصريــة للمســاهمة فــي دعــم ذوي اإلعاقــة البصريــة.

  41مليــــون جنيــــه لمستشــــفى بــــدر حلوان لتجهيــــزالمستشــفى.
  17مليــــــون جنيــــــه لمستشــــــفى أطفــــال جامعــةالمنصــورة لشــراء أجهــزة.
  44مليــون جنيــه للمســاهمة فــي تجهيــز مستشــفىشــفا األورمــان باألقصــر.
  23مليــون جنيــه لجامعــة بنــي ســويف لتطويــرمستشــفى شــرق النيــل التابعــة للجامعــة.

  3.5مليــون جنيــه لمصــر الخيــر لمعاونــة ســيدات منطقــةبئــر العبــد.

  3.6مليــون جنيــه لجمعيــة التقــدم لــذوي اإلعاقــةوالتوحــد ( تدريــب مــن أجــل التشــغيل ) .

  52مليــون جنيــه لمؤسســة مصــر الخيــر لتطويــر قــرىالبنــك األهلــى المصــرى بالمحافظــات المختلفــة.

أخــــــرى :

  18مليــون جنيــه لجمعيــة البنــك األهلــى المصــرىلألعمــال الخيريــة لســداد ديــون الغارميــن.

  5مليــون جنيــه لمحافظــة القاهــرة لتطويــر شــارعيالبورصــة والشــريفين.

  10مليــون جنيــه لمؤسســة الحســن لدمــج القــادرونبإختــاف لشــراء كراســي بالمقــاس لــذوي اإلعاقــة
الحركيــة.

  2مليون جنيه لدعم صندوق تحيا مصر. 1.8 -مليون جنيه لدعم سفارة مصر في واشنطن.

قطاع التعليم :
  100مليــون جنيــه لــوزارة التعليــم العالــي والبحــثالعلمــي لتقديــم بعثــات لطلبــة الدراســات العليــا.
  100مليــون جنيــه لــوزارة التخطيــط والمتابعــةواإلصــاح اإلداري للمســاهمة فــي نشــاط الــوزارة.
  11.7مليــون جنيــه إلســتكمال تطويــر المــدارسا لحكو ميــة .
  9مليــون جنيــه بنــك تنميــة المهــارات لتدريــب عــدد 900متــدرب علــى التدريــب الفنــي والمهنــي.
  10مليــون جنيــه لكليــة طــب عيــن شــمس لتطويــرمــدرج البنهــاوي.
  270ألــف جنيــة لكليــة االقتصــاد والعلــوم السياســيةإلستكمـــال مساهمـــة مصرفنـــا لدعـــم طالبـــة
بالكليــة للحصــول علــى الدكتــوراه مــن جامعــة يــورك
بالمملكــة المتحــدة.

قطاع مكافحة الفقر :
  250مليــون جنيــه للمنطقــة المركزيــة العســكريةلتطويــر منطقــة حــي الســام أول ( مشــروع أهالينــا ) .
  100مليــون جنيــه لحســاب تنميــة المــوارد للمســاهمةفي تطويــر العشــوائيات.
  12مليــون جنيــه لمحافظــة القاهــرة إلنشــاء أفــراننموذجيــــة لصناعــــة الخـــــــزف والفخــــار بمدينــــة
الفســطاط.
  150مليــون جنيــه للمنطقــة الشــمالية العســكريةلتطويــر منطقــة غيــط العنــب باإلســكندرية ( مشــروع
بشــاير الخيــر ) .
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دور البنك لدعم ذوي االحتياجات الخاصة
يحــرص البنــك األهلــي المصــري علــى وضــع وتنفيــذ
اســتراتيجية مدروســة إلرضــاء وتلبيــة احتياجــات كافــة
عمالئــه الحالييــن والمرتقبيــن مــع العمــل علــى التطويــر
المســتمر لكافــة الخدمــات المصرفيــة التــي يقدمهــا
واســتحداث كل مــا هــو جديــد مــن خــال دراســة
مســتحدثات الســوق المصرفيــة وهــو مــا ينــدرج ضمــن
دعــم خطــط الشــمول المالــي التــي يتبناهــا البنــك المركــزي
المصــري لجــذب المزيــد مــن الفئــات تحــت مظلــة القطــاع
المصرفــي .
وفــي هــذا الشــأن يولــي البنــك األهلــي المصــري ذوي
االحتياجــات الخاصــة واصحــاب الهمــم اهتمامــا كبيــرا
باعتبارهــم جــزءا أساســيا مــن نســيج المجتمــع وذلــك
ســعيا لمســاعدتهم علــى االندمــاج فيــه مــن خــال تيســير
حياتهــم اليوميــة ومنحهــم االســتقاللية فــي ممارســة
أعمالهــم دون الحاجــة إلــى االعتمــاد علــى أيــة مســاعدات،
ويتضــح ذلــك االهتمــام مــن خــال مبــادرة البنــك باتخــاذ
الــدور الريــادي فــي تدريــب  176زميــل مــن الزمــاء العامليــن
مــن المكاتــب األماميــة (تللــرات  -خدمــة عمــاء) علــى
التعامــل مــع العمــاء مــن الصــم وضعــاف الســمع علــى
مســتوى الجمهوريــة  ،حيــث تــم منحهــم التدريــب الــازم
للتعامــل مــع هــؤالء العمــاء وذلــك مــن خــال  53فــرع مــن
اجمالــي عــدد الفــروع كمرحلــة أولــي للمبــادرة .
وفــي ذات االطــار ،واســتمرارًا لسياســات البنــك األهلــي
المصــري التــي تســعى لتقديــم الخدمــات المصرفيــة
المتميــزة بســهولة ويســر للعمــاء بصفــه عامــة وللعمــاء
ذوى أصحــاب الهمــه بصفــة خاصــة وتلبيــة كافــة
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احتياجاتهــم  ،حــرص قطــاع المشــروعات واإلنشــاءات
بالبنــك علــى وضــع التصميمــات المناســبة للفــروع واإلدارات
بحيــث تمكــن هــؤالء العمــاء مــن الحصــول علــى خدمــة
مريحــه وســريعة ودون الحاجــة أليــة مســاعدات خارجيــة ،
ومــن بيــن اإلجــراءات التــي يتــم وضعهــا فــي االعتبــار ايضــا
أثنــاء تصميــم وتنفيــذ الفــروع  :تجهيــز وتنفيــذ تللــر بارتفــاع
يناســب خدمــة ذوي أصحــاب الهمــة وبمســاحه حركــة أكبر
تمكــن العميــل مــن الحصــول علــى خدمتــه وهــو جالــس
حيــث تــم تنفيــذ الخدمــة فــي  110فــرع حتــى االن  ،مــع
اتاحــة منحــدرات لمداخــل الفــروع مجهــزة باألســوار وبميــول
مريحــه وفقــا والكــود الخــاص بخدمــة ذوي أصحــاب الهمــة
أو تركيــب صاعــد كهربــي منزلــق علــى الدرابزيــن فــي بعــض
الفــروع التــي يصعــب فيهــا تنفيــذ منحــدر متــدرج علــى
الســالم  ،مــع تجهيــز األبــواب الــدوارة بإمكانيــة الطــي
لســهولة دخولهــم وخروجهــم مــن مقــار الفــروع اضافــة
الــى تخصيــص خدمــة انتظــار عمــاء منفصلــة لســرعة
تقديــم الخدمــة دون انتظــار  ،مــع الحــرص علــى اتاحــة
مصاعــد كهربائيــة وكراســي متحركــة داخــل الفــروع
وتنفيــذ حمامــات خاصــة لخدمتهــم فــي بعــض الفــروع
واإلدارات كلمــا امكــن .
كمــا يتيــح البنــك الســهولة فــي صــرف األمــوال مــن
ماكينــات الصــراف االلــي حيــث تــم البــدء فــي تجهيــز
الماكينــات المتواجــدة بثالثــة مــن فــروع البنــك بارتفــاع
مناســب لخدمــة العمــاء مــن ذوي الهمــم ،مــع اتاحــة
 15ماكينــة  Drive Thruبالشــوارع يتــم الســحب منهــا مــن
داخــل الســيارة.
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ومـــن هـــذا المنطلـــق تعـــدت اســـهاماته فـــي قطـــاع
الصح ــة  1.371ملي ــار جني ــه  :ترك ــزت بش ــكل أساس ــي ف ــي
تطويـــر وتجهيـــز عـــدد كبيـــر مـــن المستشـــفيات العامـــة
والجامعيـــة والمعاهـــد التعليميـــة والمراكـــز الطبيـــة
المتخصصـــة مـــن مختلـــف محافظـــات الجمهوريـــة
كمـستـــــشفيات ( قصـــر العينـــي التابعـــة لمستشـــفيات
جامعـــة القاهـــرة  ،عيـــن شـــمس  ،االزهـــر  ،بـــدر التابعـــة
لجـامــعــــة حلــوان  ،بنهــا الجامعــي  ،المنصــورة الجـــامعي ،
اسيـــوط الجـــامعي  ،المنـيـا الجـــامعي  ،اســـوان الجــامعي

 ...الـــخ )  ،وتزويدهـــا بمـــا تحتاجـــه مـــن غـــرف للرعايـــة
المركـــزة وغـــرف عمليـــات واجهـــزة تشـــخيصية وعالجيـــة
تـــم شـــراؤها واســـتالمها وتدريـــب المختصيـــن عليهـــا
تح ــت اش ــراف لجن ــة برام ــج دع ــم المجتم ــع بالبن ــك الت ــي
ت ــداوم عل ــى متابع ــة تل ــك األجه ــزة للتأك ــد م ــن اس ــتمرار
تشـــغيلها وصيانتهـــا وانهـــا توجـــه لخدمـــة المواطنيـــن
بالمجـــان حرصـــا علـــى التخفيـــف عـــن المرضـــى وخاصـــة
محـــدودي الدخـــل وضمانـــا لتلقيهـــم أفضـــل مســـتوى
ممكـــن مـــن الخدمـــة الطبيـــة الالئقـــة منهـــا.

مستشفى
حميات العباسية
تعـــد المستشـــفى خـــط الدفـــاع األول ضـــد األمـــراض

االستـقـــبال و الطــوارئ و اســتكمال إنشــاء وتجـهـــيز قســم

المعدي ــة و الحمي ــات بأنواعه ــا و ضرب ــات الش ــمس  ،و يت ــردد

أمــــراض الكبـــد و الجهـــــاز الهضمـــي و المناظيـــر  ،و إنشـــاء

عليه ــا حوال ــي  200أل ــف مري ــض س ــنويًا  ،تم ــت الموافق ــة

و تجهي ــز قس ــم متكـــامــ ــل لألطفـــ ــال لعـ ــاج األمـ ــراض

عــلى التبـرع بمبــلغ  50ملــيون جنــيه الســـتكـمــال تطـــوير

المـعـ ــدية و الوبـــ ــائية و المتوطن ــة.

مستشفى
57357
تب ــرع مصرفن ــا لمستش ــفى  57357بمبل ــغ  30ملي ــون جني ــه
للمس ــاهمة ف ــي ع ــاج األطف ــال المرض ــى بالس ــرطان  ،كـمـ ــا
تعـــد المستـشـــفى مـؤســـسه طـبــــيه شــــامله لمكـافحـــة
سرطان األطفال و تقـــدم الرعــــاية الطـبـــية فــائـقـــة الجودة
لجمـــــيع المــــــرضى مجـــــانًا و دون تمييـــز و تحـــرص إدارة
المستشـــفى دائمـــا علـــى التوســـع و التطـــور المســـتمر.
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مستشفى
عين شمس التخصصي الجامعي
تعــد مــن أكبــر المستشــفيات علــى مســتوى الجمهوريــة
حيــث تحتــوي علــى  800ســرير و  15غرفــة عمليــات تخــدم
حوالــي مليــون مريــض ســنويًا بأســعار رمزيــه فــي مختلــف
التخصصــات  ،تمــت الموافقــة علــى التبــرع بمبلغ  24مــلـيـــون
جنيــه لتطـــوير و فــرش عــدد (  ) 6غــرف بنظــام الكبســولة.

مستشفى عين شمس الجامعي
رعاية الصدر و المناظير
يخــدم قســم رعايــة الصــدر و المناظيــر بمستشــفى عيــن
شــمس آالف المرضــى ســنويًا و يجــري أكثــر مــن  1000منظــار
تشــخيصي و عالجــي ســنويًا .تــم التبــرع بمبلــغ  20مليــون
جنيــه لتطويــر هــذا القســم و معاونــة المستشــفى عــــلى
تقديــم خدماتهــا بدقــه و ســرعه مجانــا.
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مستشفى الزهراء الجامعي
قسم األمراض المتوطنة
تبــرع مصرفنــا بجهــاز منظــار الجهــاز الهضمــي بالموجــات
فــوق الصوتيــة بمبلــغ  3,5مليــون جنيــه و ذلــك للمســاهمة
فــي التشــخيص المبكــر و الدقيــق و ســرعة عــاج الكثيــر مــن
األمــراض مثـل تشخــيـص أورام الجــهـاز الهــضــمـي و الكـبد
و البنكريــاس و دوالــي المــريء .EUS

المستشفى القبطي
التابع للمؤسسة العالجية بالقاهرة
تبــرع البنــك بمبلــغ  5مليــون جنيــه لتطويــر قســم محفــوظ باشــا
حريــم بقــوه  44ســرير .تقــع المستشــفى بمنطقــة رمســيس
أكثــر األماكــن إزدحامــً  ،حيــث تخــدم المالييــن مــن كافــة فئــات
المجتمــع و بهــا كافــة التخصصــات حيــث تقــدم الخدمــات
الطبيــة لجميــع فئــات المرضــى بأســعار تناســب كافــة فئــات
الشــعب.
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مستشفى بدر الجامعي
التابعة لجامعة حلوان
تبـــرع مصرفنـــا لمستشـــفى بـــدر الجــــــامعي بمبلـــغ
إجمالـــي  41مــليــــون جنيـــه لتطــــــوير المستــــــشــــــــفى
لشـــــراء أجــهــــــــزة و تجهيـــزات .تعـــد المستشـــفى مـــن
المستش ــفيات الجامعي ــة الكبي ــرة الت ــي توج ــد به ــا مختل ــف
التخصص ــات  ،تعم ــل إدارة الجامع ــة عل ــى االرتق ــاء بخدم ــات
المستشـ ــفى و توافــ ــر ك ــوادر طبي ــة جــامعـ ــية و مهـــ ــنية
و زي ــادة ع ــدد األس ــرة إل ــى  150س ــرير  ،و زيــ ــادة ع ــدد غ ــرف
العمـــــليات و الرعايـــة المركـــزة لتســـتوعب أكبـــر عـــدد مـــن
المرضـــى لتقليـــل قوائـــم االنتظـــار.

مستشفى األطفال
الجامعي بالمنصورة
إن مستشـــفى األطفـــال الجامعـــي بالمنصـــورة مـــن
المستشـــفيات الجامعيـــة الكبيـــرة التـــي تخـــدم آالف
المرضـــى مـــن محافظـــات مصـــر المختــــلفة و تقــــــدم
خـــدماتها مجانــً و بكفــاءة كمــا بــدأت المستشــفى بتطويــر
أقســـامها بشـــكل عـــام .تمـــت الموافقـــة علـــى التبـــرع
لدعــم المستشــفى بمبلــغ إجمالــي  17مليــون جنيــه لشــراء
و حـ ــده معـــ ــالجة مي ــاه لوح ــدة الغس ــيل الكل ــوي و ش ــراء
جهـــاز أشـــعة مقطعيـــة.
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مستشفى
شفا األورمان
تبــرع مصرفنــا لمستشــفى شــفـــا األورمــــان باألقصــر بمبلــغ
 44مليــون جنيــه للمســاهمة فــي االنتهــاء مــن تجهيــز
المرحلــة الثانيــة مــن المستشــفى لعــاج أهــل صعيــد مصــر
و التــي تشــمل غــرف العمليــات و العنايــة المركــزة و المناظيــر
إلنقــاذ آالف المرضــى مــن الصعيــد و تخفيــف العــبء عنهــم.

مستشفى
جامعة بني سويف
تبــرع مصرفنــا لمستشــفى شــرق النيــل التابعــة لجامعــة بنــي
ســويف بمبلــغ  23مليــون جنيــه للمســاهمة فــي تكملــة
مشــروع إنشــاء وحــدة الرعايــة المتكاملــة لمرضــى الحــروق
بكليــة الطــب جامعــة بنــي ســويف باإلضافــة إلــى مركــز
الجهــاز الهضمــي.
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إن البنــك هــو الداعــم األكبــر لقضيــة التعليــم بإســهامات

مختلــف محافظــات الجمهوريــة إنشــائيًا و تنميــة بشــرية

بلغــت  926مليــون جنيــه باعتبــار أن التعليــم أســاس تقــدم

و توقيــع بروتوكــول مــع وزارة التعليــم العالــي و البحــث

الشــعوب مــن خــال تقديــم بيئــة تســاعد علــي خلــق أجيــال

العلمــي إليفــاد مبعوثيــن فــي كافــة التخصصــات فــي

قــادرة علــي بنــاء الوطــن و النهــوض بــه مــن خــال االهتمــام

شــتى مجــاالت التعليــم و البحــث العلمــي مــن اجــل تنميــة

بعناصــر العمليــة التعليميــة بمــا يســاهم فــي إعــداد أجيــال

قــدرات القــوى البشــرية بأحــدث نظــم العلــم و المعرفــة

مؤهلــة علميــً و تربويــً تتوافــر لديهــا القــدرة علــى تحمــل

فضــا عــن و ســائل التكنولوجيــا بصورهــا المتعــددة

تبــرع مصرفنــا لــوزارة التخطيــط و المتابعــة و اإلصــاح اإلداري

مســؤوليتها فــي المســتقبل حيــث تــم دعــم الجامعــات

ثــم إعــداد كــوادر علميــة متميــزة يعــــــود بآثــار إيجابيــة

بمبلــغ  100مليــون جنيــه تســتخدم لرفــع كفــاءة الجهــاز

المختلفــة منهــا القاهــرة و المنصــورة و عيــن شــمس

و مســتدامة علــى المجتمــع ككل و إنشــاء مركــز النانــو

اإلداري للدولــة مــن خــال تمويــل برامــج تعليميــة و تدريــب

باإلضافــة إلــى تطويــر العديــد مــن المــدارس الحكوميــة في

تكنولوجــي بمدينــة زويــل للعلــوم و التكنولوجيــا.

كاســتثمار فــي التنميــة البشــرية بإعتبارهــا أهــم مكــون

وزارة التخطيط و المتابعة
و اإلصالح اإلداري

لتحقيــق النمــو االقتصــادي.

وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي
ســاهم مصرفنــا فــي تقديــم بعثــات خارجيــة لطلبــة
الدراســات العليــا و المتفوقيــن دراســيًا بحيــث يتــم اختيارهــم
مــن محافظــات الجمهوريــة بمعاييــر يتــم و ضعهــا مــن
خــال لجنــة متخصصــة لالختيــار بيــن المتقدميــن .تبــرع البنــك
لــوزارة التعليــم العالــي و البحــث العلمــي بمبلــغ  100مليــون
جنيــه للمســاهمة فــي المنــح.
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استكمال تطوير مدارس حكومية
بمنطقة بوالق أبو العال
اســتكماال ألعمــال تطويــر مــدارس منطقــة ابــو العــا تمــت
الموافقــة علــى التبــرع بمبلــغ  11,7مليــون جنيــه الســتكمال
تطوير المـــدارس الحكــــومية بالمنطــــقة المحــيــــطة بالبنــك
و توفيــر الــزي المدرســي للطلبــة إضافــة إلــى إعــداد برامــج
تنميــة بشــرية للطلبــة و المدرســين و العامليــن بالمدرســة.

بنك تنمية المهارات
يقــوم بنــك تنميــة المهــارات برفــع مســتوى التدريــب المهنــي
فــي مصــر مــن حيــث المهــارة و الكفــاءة و تطبيــق المســتوى
العالمــي فــي التدريــب  ،و قــد تــم التبــرع بإجمالــي  9مليــون
جــم لتمويــل برنامــج تدريــب و تأهيــل لمــدة  6شــهور تقريبــً،
يتــم اختيــار المتدربيــن مــن مختلــف أنحــاء الجمهوريــة فــي
مختلــف التخصصــات.
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جامعة عين شمس
تطوير مدرج الدكتور البنهاوي

كلية االقتصاد و العلوم السياسية
الســتكمال تقديــم منحــة لطالبــة
مــن المتفوقيــن بالدراســات العليـــا

تبـــــرع مصرفنا بمبلغ  10مــليـــون جنيـــه موزعة علــــى إحالل

اســتمرارًا لالســتراتيجية التــي يتبعهــا مصرفنــا إلبــراز دوره فــي

و تجديــد المــدرج الرئيســي بكليــة طــب جامعــه عيــن شــمس

مجــاالت المســئولية االجتماعيــة الــذي يعــد النهــوض بالتعليــم

مــدرج األســتاذ الدكتــور احمــد البنهــاوى بمبلــغ  8مليــون

أحــد محاورهــا مــن خــال دعــم تطويــر التنميــة البشــرية و تعزيــز

جنيــه بمبلــغ  2مليــون جنيــه لصالــح مستشــفى الدمــرداش

المهــارات القياديــة و اإلداريــة و دعــم ســوق العمــل المصــري

الســتكمال تطويــر جنــاح التعقيــم و مستشــفى األطفــال

بالقادريــن علــى قيــادة التغييــر و تحقيــق المســاهمة الفعالــة  ،تــم

الجامعــي لمستشفـــيـــات عــيـــن شــمس لتجهيــز قســم

اســتكمال مســاهمة مصرفنــا لدعــم مــدرس مســاعد بقســم

الكلــى و األشــعة.

االقتصــاد بالكليــة للحصــول علــى الدكتــوراه مــن جامعــة يــورك
بالمملكــة المتحــدة بمبلــغ  12ألــف جــم إســترليني.
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إن االهتمــام بمكافحــة الفقــر ليــس فقــط مبــان و عمــارات

مناســبة ممــا يؤمــن حيــاة كريمــة للمواطــن المصــري

ســكنيه  ،إنمــا يهــدف البنــك إلــى أبعــد مــن ذلــك مــن خــال

فــي تغييــر خريطــة المناطــق العشــوائية التــي أصبحــت

إنشــاء مجتمعــات ســكنية متكاملــة تضــم كل مــا قــد

كالقنبلــة الموقوتــة فــي المجتمــع مــن خــال اســتبدال تلك

تحـــــــتـــاجه األســرة البسيــــطة مــن خــــدمات صحـــــية و

المناطــق بمســاكن تتوافــر فيها جميــع الخدمــات للمواطن

رياضيــة و مــدارس كمشــروع بشــاير الخيــر  2,1بمحافظــة

الــذي يســتحق أن يحيــا حيــاة أمنــة و هادئــة تســاعده علــي

اإلســكندرية  ،مشــروع أهالينــا بمحافظــة القاهــرة بمنطقــة

مواجهــة صعوبــات الحيــاة.

حــي الســام  ،تطويــر القــرى األكثــر إحتياجــً فــي مختلــف
محافظــات مصــر  ،ممــا يســاعد فــي النهــــــوض بالمجتمــع
و دفــع عجلــة التنميــة و توفيــر بيئــة آدميــة مــن خــال
تقديــم مســكن مناســب و ميــاه نظيفــة و فرصــة عمــل

حساب
تنمية الموارد لتطوير العشوائيات
ف ــي إط ــار اس ــتراتيجية مصرفن ــا إلب ــراز دوره ف ــي المس ــئولية
االجتماعيـــة نحـــو المجتمـــع  ،التـــي تركـــز فـــي أحـــد

وقـــد تجـــاوزت مســـاهمات البنـــك لتطويـــر المناطـــق

جوانبهـــا علـــى مكافحـــة الفقـــر و القضـــاء علـــى كافـــة

العش ــوائية غي ــر المخطط ــة مبل ــغ الملي ــاران و نص ــف ملي ــار

أن ــواع العش ــوائيات  ،و تأكي ــدا م ــن مصرفن ــا عل ــى مس ــاندة

جنيـــه منهـــا:

المجتمـــع المصـــري  ،تـــم التبـــرع لحســـاب تنميـــة المـــوارد
لتطويـــر العشـــوائيات بمبلـــغ إجمالـــي  100مليـــون جنيـــه.

مشروع أهالينا
بمنطقة حي السالم أول
تبــرع مصرفنــا للمنطقــة المركزيــة العســكرية لتطويــر
المناطــق العشــوائية بمنطقــة حــي الســام أول بمحافظــة
القاهــرة و إنشــاء مشــروع إســكان اجتماعــي ( أهالينــا )
يتضمــن عــدد  25عمــارة ســكنية مــول تجــاري و مدرســة و
ورش فنيــه و سيســتفيد بالمشــروع الســكني حوالــي  10أالف
نســمة تقريبــً بمبلــغ  250مليــون جنيــه.
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تطوير مشروع بشاير الخير ( ) 2
غيط العنب باإلسكندرية
ســاهم البنــك فــي تطويــر المناطــق العشــوائية بمنطقــة
غيــط العنــب بشــاير الخيــر (  ) 2مــن خــال المنطقــة
الشــمالية العســكرية و هــو امتــداد لمشــــروع بشــــاير الخير
(  ، ) 1و قــد تــم تمويل مشــروع بشــاير الخير (  ) 2الســتكمال
تطويــر منطقــة غيــط العنــب بمبلــغ  150مليــون جنيــه
حيــث يشــتمل المشــروع علــى عــدد  2000وحــدة ســكنية
 ،مســطح تجــاري أســفل العمــارات الســكنية  ،و أعمـــــال
طــرق أســفلتيه و ســاحات انتظــار ســيارات.

أفران
محافظة القاهرة
دعـــم مصرفنـــا محافظـــة القاهـــرة مبلـــغ  12مليـــون
جنيـــه للمســـاهمة فـــي تنفيـــذ مشـــروع تطويـــر منطقـــة
صناع ــة الخ ــزف و الفخ ــار بمنطق ــة الفس ــطاط  -ح ــي مص ــر
القديم ــة لدع ــم صناع ــة الفخ ــار و الح ــرف اليدوي ــة المكمل ــة
و دعـــم أصحـــاب المشـــاريع و التســـويق لمنتجاتهـــم فـــي
األســواق المحليــة و الخارجيــة و تحســين منظومــة الصناعــة
بمشـــروعات صغيـــرة تهـــدف إلـــى تقليـــل التلـــوث الصـــادر
ع ــن عملي ــة اإلنت ــاج مم ــا يس ــاهم ف ــي التخل ــص م ــن كاف ــة
أشـــكال العشـــوائية و الفوضـــى فـــي الشـــارع المصـــري بمـــا
يعكـــس صـــورة حضاريـــة و واجهـــة مشـــرفة للوطـــن.
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تطوير القرى الحدودية
إيمانــً مــن البنــك األهلــي المصــري فــي دورة القومــي نحــو
الوطــن تبــرع مصرفنــا بمبلــغ  30مليــون جنيــه و ذلــك لتطويــر
القــرى الحدوديــة المصريــة.

محافظة الوادي الجديد
ســاهم البنــك األهلــي فــي مشــروع إنشــاء قريــة نموذجيــة
بالتعــاون مــع محافظــة الــوادي الجديــد بمبلــغ  35مليــون
جنيــه حيــث أن هــذا المشــروع يســاهم فــي زيــادة اإلنتــاج

مؤسسة مصر الخير
لدعم سيدات بئر العبد

القومــي مــن الثــروة الحيوانيــة كمــا يســاهم فــي ســد
الفجــوة فــي احتيــاج مصــر مــن الســماد العضــوي باإلضافــة
إلــى توفيــر ســكن مناســب و توفيــر فــرص عمــل للشــباب
و القضــاء علــى البطالــة و تحســين مســتوى المعيشــة
باإلضافــة إلــى اســتصالح  1000فــدان و نمــوذج يحتــذى بــه

تــبـــرع مصــرفــنـــا لمــؤســــسة مــصــــر الخــيــــر بمبلــغ  3,5مليــون جنيــه لمعاونــة ســيدات
ســيناء و منطقــة بئــر العبــد فــي تمويــل انشــطتها التــي تمتــد الــى مختلــف المشــغوالت
البدويــة و مــد يــد العــون و مســاندة المــرأة و خلــق قيمــه مضافــة فــي المجتمــع

فــي صحــراء مصــر لتعظيــم اإلنتــاج الزراعــي و الحيوانــي ممــا
يســاهم فــي اإلكتفــاء الذاتــي وزيــادة الناتــج المحلــي.
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مؤسسة مصر الخير
تطوير عدد  17قرية األكثر فقرًا

جمعية البنك األهلى المصرى لألعمال الخيرية
(سداد ديون الغارمين)

بــادر مصرفنــا بالتعــاون مــع مؤسســة مصــر الخيــر فــي زيــارة

فــي ضــوء مبــادرة جمعيــة البنــك األهلــي المصــري لألعمــال

العــــديد من القـــــرى المصرية األكـــثر احتيـــــاجًا لتطـــويرهــا
و القضــاء علــى فيــروس ســي باإلضافــة إلــى تطويــر المــدارس
و الوحــدات الصحيــة إنشــائيا و تجهيزيــً و تبــرع مصرفنــا
بمبلــغ  52مليــون جنيــه و تــم تحديــد عــدد  7قــرى لتطويرهــا
فــي مختلــف محافظــات الجمهوريــة.
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الخيريــة بالتبــرع لســداد ديــون الغارميــن  ،تبــرع البنــك بمبلــغ
 18مليــون جنيــه لســداد ديــون الغارميــن علــى أن يكــون
ذلــك مـــن خــال آلــــــيه متبعــة مــع مؤســــــسة مصــــر الخيــر
و ان يســتفيد الغارميــن و الغارمــات مــن مختلــف محافظــات
الجمهوريــة دون تمييــز.
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جمعية البنك األهلى المصرى لألعمال الخيرية
( مكافحة فيروس سي )
تبــرع البنــك بمبلــغ  6مليــون جنيــه للمســاهمة فــي عــاج المرضــى مــن فيــروس
ســي علــى إن يكــون ذلــك مــن خــال آليــه متبعــة مــع مؤسســة مصــر الخيــر

مؤسسة الحسن لدمج القادرون بإختالف
تهــدف المؤسســة إلــى توفيــر الكراســي المتحركـــــة للمعـــــاقين حـــــركيًا
و ذلــك إلعادة تأهيلــــــــهم و عــــــائالتهم للتـــــغـــــلب على التحــــــــديــــات
و إستخـــدام قدراتهــم ليكــــونوا إضــــــافة للمجــــــتمع و أعضــاء عامليــن به
مــن خــال مشــروع كرســي بالمقــاس لتوفيــر كراســي حســب نــوع اإلصابــة
 ،و قــد تبــرع مصرفنــا بمبلــغ  20مليــون جنيــه لتوفيــر عــدد 150كرســي
بالمقــاس و عــدد  100كرســي بالمقــاس لألطفــال مــن العــدد اإلجمالــي عــدد
 25كرســي لألطفــال و الكبــار إلطــاق الخطــوات األولــى لمشــروع التجميــع
الجزئــي للكراســي بمصــر.
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الجمعيــة المصريــة لتقــدم األشــخاص ذوي
اإلعاقــة و التوحــد ( التقــدم )
تهــدف الجمعيــة إلــى تقديــم الرعايــة المتكاملــة لــذوي اإلعاقــة و التوحــد ســواء عالجيًا
 ،تعليميــً أو تدريبيــً لرفــع مســتوى إســتقالليتهم و دمجهــم فــي المجتمــع  ،تبــرع
مصرفنــا بمـبــــــــلغ إجمالي  3,65مليون جنيه لمعاونتــــــــها في تنفــــــيذ مشــــــروعين
و هـــمـــــــــا ( تدريــب مــن أجــل التوظيــف  -دعــم تكلفــة خدمــات األطفــال و الشــباب
مــن ذوي اإلعاقــة الغيــر مقتدريــن )

مؤسسة بصيرة لذوي االحتياجات البصرية
تعمــل مؤسســة بصيــرة علــى التوعيــة و الوقايــة مــن اإلعاقــة البصريــة
لتحقيــق الدمــج الكامــل لــذوي االحتياجــات البصريــة ليصبحــوا أشــخاص
مســتقلين و فعاليــن و منتجيــن يعيشــون فــي مجتمــع يرحــب بهــم
و يتقبلهــم  ،تــم الموافقــة علــى التبــرع بإجمالــي 4,151,800جنيــه لعمــل
مســح طبــي للعيــون و عمــل نظــارات و عــاج و إجــراء عمليــات بالعيــون فــي
األماكــن األكثــر إحتياجــا و رفــع الوعــي المجتمعــي عــن قــدرات األشــخاص
ذوي اإلعاقــة البصريــة  ،و الكشــف المبكــر إلكتشــاف المشــاكل البصريــة و
دمــج ذوي االحتياجــات البصريــة فــي المجتمــع لعــدد  30ألــف نســمة.
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صندوق تحيا مصر
فــي إطــار اســتراتيجية مصرفنــا إلبــراز دوره فــي المســئولية
ً
مســاهمة فــي تنشــيط
االجتماعيــة نحــو المجتمــع  ،و
الســياحة دعــم صنــدوق تحيــا مصــر  ،تــم التبــرع بمبلــغ
2مليــون جنيــه لدعــم المبــادرة التــي أطلقهــا الســيد رئيــس
الجمهوريــة.

تطوير شارعي البورصة و الشريفين

¥hóæ°U

إن محافظــة القاهــرة هــي العاصمــة الحضاريــة لمصــر و فــي
إطــار جهــود المحافظــة إلعــادة الشــكل الجمالــي و الحضــاري
لمنطقــه وســط العاصمــة  ،قامــت المحافظــة بإعــداد دراســة
لتطويــر شــارعي البورصــة و الشــريفين اللــذان يحتويــان علــى
العديــد مــن العقــارات ذات طابــع معمــاري و تاريخــي و ذلــك
مــن اجــل الحفــاظ علــى هــذه الثــروة العقاريــة المتميــزة و تمــت
الموافقــة علــى التبــرع بمبلــغ  5مليــون جنيــه للمســاهمة فــي
الحفــاظ علــى تاريــخ مصــر القديــم و إحيــاء الشــكل الحضــاري.
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سفارة جمهورية مصر العربية بواشنطن
فــي إطــار اســتراتيجية مصرفنــا إلبــراز دوره فــي المســئولية االجتماعيــة نحــو
ً
مســاهمة فــي الحفــاظ علــى المظهــر الالئــق باســم مصــر
المجتمــع  ،و
اإلرتقــاء بشــكل الدولــة داخليــً و خارجيــً و ممثلــي البــاد فــي ســفاراتنا
بالخــارج أمــام الســفارات األخــرى  ،فقــد تــم الموافقــة علــى قيــام مصرفنــا
بشــراء ســيارة و التبــرع بهــا و اهدائهــا لســفارتنا بواشــنطن و ذلــك بتكلفــة
وقدرهــا  1,8مليــون جنيــه لدعــم ســفارة مصــر فــي واشــنطن.
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