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مهمتنا ورسالة البنك:

من  للعمالء  العقارية  والخدمات  واالسكانية  املرصفية  الخدمات  تقديم  ىف  التميز  اىل  السعي 

خالل التطوير املستمر لرأس مالنا البرشي وتقديم مستوى متميز من الخدمات لتحقيق إحتياجات 

عمالء البنك وطموحات املساهمني.
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رؤيتنا املستقبلية

التواجد ضمن أكرب )10( بنوك تجارية ىف السوق املرصيف مع العمل عيل املحافظة عيل كفاءة 

التشغيل املرتفعة الحالية.

 الرؤيــة و املهـمة
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الحكومة

قطاع عام

قطاع خاص

افراد

اجانب

%١5،٦٨

%2،٠٧

%١٧،2٣

%42،25

%22،١٧
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هيكل املساهمة

الحكومة

هيئة املجتمعات العمرانية الجديدة

صندوق متويل املساكن

هيئة االوقاف املرصية

قطاع عام 

رشكة مرص لتامينات الحياة

رشكة مرص للتامني

اخرى

قطاع خاص

اخرين *

أفراد

ياسني أحمد محمد الشقريي

اخرين *

اجانب

Rimco EGT Investment LLC

روالكو آي جي يب لالستثامر ملالكها عيل حسن الدايخ

Neon Liberty Lorikeet Master Funds

Norges Bank

Nas Russell Investment Company PLC

االجاميل
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-

-

-
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-

-

-

-

%2،٠٧

-

%١5،٦٨

-

-
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-

%١٠٠
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-

-

%2،07

-

%٤،٦2

%11،0٦

%9،7٤

%٦،٣2

%٣،٥7

%2،02

%1،12

بند أخرين هم املساهمني الذين ميتلكون اقل من 1 % من اسهم البنك 

نسبة املساهمة
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نقدية أرصدة لدى البنوك 
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باملليون جنيه مرصي

تحليل العائد

العائد عىل األصول %

العائد عىل حقوق امللكية %
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نتائج  عن  مخترص  أستعرض  أن  يرشفني  جديد،  مايل  عام  بداية  يف 

واجه  حيث   201٨ املايل  العام  عن  واالسكان  التعمري  بنك  أعامل 

االقتصاد العاملي خالل 201٨ تحديات كبرية وعىل مدار السنة عاش 

واألسواق  العمالت  وأسواق  البورصات  يف  وانهيارا  تجارية  تحديات 

عيل  وذلك  النفط،  أسعار  يف  الحادة  التقلبات  عن  فضال  الرقمية، 

الرغم من أن مطلع 201٨ كان ميأله التفاؤل وذلك بدعم من التحسن 

العامل  مستوى  عىل  والتجاري  الصناعي  النشاط  شهده  الذي 

وتراجعت  والتجارة  الصناعي  اإلنتاج  تباطأ  ما  رسعان  فإنه   ،2017 يف 

بالدوالر  االقرتاض  تكاليف  زيادة  ظل  يف  وذلك  األعامل  قطاع  ثقة 

املتحدة  الواليات  بني  التجارية  والرصاعات  الديون  وارتفاع  االمرييك 

والصني وقد ذكر صندوق النقد الدويل يف تقريره عن 201٨ أن أحد 

الواليات  والسيام  كربى،  اقتصادات  قيام  هو  الزخم  فقدان  أسباب 

فيها  مبا  أخرى  اقتصادات  واتخاذ  جمركية،  رسوم  بفرض  املتحدة 

الصني إجراءات دفاعية وتشديد سياساتها النقدية عيل الواردات.

 

عىل  القلق  ازداد  التجاري،  املجال  يف  الحامئية  نربة  تصاعد  ومع 

التجارة العاملية وهو ما أثر عىل قرارات االستثامر وانعكس سلبا عىل 

االقتصاد  توسع  فقد  التجارية  التوترات  رغم  لكن  العامل،  اقتصادات 

الرضيبية  التخفيضات  أدت  حيث   201٨ عام  رسيعة  بوترية  األمرييك 

االحتياطي  بنك  دفع  الذي  االمر  الطلب  تنشيط  إىل  اإلنفاق  وزيادة 

الفيدرايل لرفع سعر الفائدة األسايس.

 %2،2٥ إىل  املتحدة  الواليات  يف  الفائدة  أسعار  رفع  رافق  وقد   

أثار  -2،٥% خالل 201٨ زيادة مطردة يف عوائد السندات األمريكية ما 

تدفق رؤوس األموال من األسواق الناشئة واستثامرها يف سندات 

حيث  للضغوط،  االقتصادات  بعض  عرض  ما  وهو  األمريكية  الخزانة 

بداية 201٨، فيام هبط  الدوالر٤0% منذ  الرتكية مقابل  اللرية  انخفضت 

أفريقي  الجنوب  الراند  تراجع  كذلك   ،%10٥ بنسبة  األرجنتيني  البيزو 

بنسبة %1٥.

ومنو  األمرييك  الفيدرايل  االحتياطي  سياسة  أن  للنظر  الالفت  لكن 

األسهم  سوق  عىل  سلبي  أثر  لها  كان  الجيوسياسية  املخاطر 

بسبب  االسهم  أسعار  إنخفضت  حيث  نفسها،  املتحدة  الواليات  يف 

مخاوف حدوث تباطؤ اقتصادي عاملي حيث سجلت مؤرشات البورصة 

االمريكية أسوء أداء منذ االزمة املالية يف 200٨.

بلغ  يوليو  ففي  قياسية،  مستويات   201٨ خالل  النفط  أسعار  سجلت 

عالية  قفزات  خطر  من  السوق  ولحامية  للربميل.  دوالرا   ٨7 »برنت« 

واملكسيك  فنزويال  يف  الخام  إنتاج  انخفاض  نتيجة  األسعار  يف 

»أوبك«  يف  املشرتكة  الدول  ،قررت  النفطية  إيران  صادرات  وتراجع 

تخفيف قيود اإلنتاج وضخ كميات إضافية من النفط إىل األسواق.

إال أن السوق اصطدمت بعد أكتوبر بتخمة يف معروض النفط بسبب 

تراجع الطلب عىل الذهب األسود، حيث هوت األسعار يف الفرتة بني 

دوالرا   ٥٦ مستوى  »برنت«  مزيج  وبلغ   %٣٥ بنحو  وديسمرب  أكتوبر 

للربميل، ويف ظل ذلك قررت »أوبك« استئناف خفض اإلنتاج.

وأشار التقرير إىل أن مفاوضات خروج بريطانيا من االتحاد األورويب 

خاصة  التوقعات،  يف  تؤثر  محتملة  مخاطرة  عدة  من  واحدة  تعد 

بالنسبة للدول التي تعتمد بشكل أسايس عىل البيع ألوروبا.

وإعادة  التجارية  العقبات  زيادة  إن  الدويل  النقد  صندوق  ويقول 

وضع التنظيامت، إذا أمثرت عملية إعادة التفاوض عن ذلك، رمبا يكون 

التقرير  وحذر  الكفاءة،  وخفض  العاملي  االستثامر  عىل  تأثري  لها 

من أن أي إخفاق يف تحقيق منو شامل قد يزيد من الضغوط عىل 

الضغوط  وهي  داخليا«،  منواً  تحقيق  عىل  تركز  التي  »السياسات 

بالنمو  ترض  يعتربها  جديدة  تجارية  بعقبات  الصندوق  يصفها  التي 

االقتصادي.

مهمة  بأرقام   201٨ عام  حفل  فقد  املحيل  املستوي  عىل  أما 

التي  االقتصادي  اإلصالح  برامج  نجاح  عكست  املرصي،  االقتصاد  يف 

أقرتها الحكومة املرصية بالتتابع منذ عام 201٣، يف ظل تقدم أغلب 

املؤرشات وفقاً لوكاالت التصنيف العاملية.

أرقامه  عىل  االطالع  خالل  -من  ميكن   201٨ عام  إن  محللون  وقال 

الخاصة بالنمو وامليزان التجاري واالحتياطي النقدي وثبات العملة 

أمام الدوالر-القول إن االقتصاد املرصي مر من مرحلة عنق الزجاجة 

إىل آفاق أوسع.

هي  طموحة،  موازنة  الجاري  العام  خالل  املرصية  الحكومة  وأقرت 

جنيه مليون   ٤12 و تريليون  إىل  وصلت  البالد،  تاريخ  يف  األكرب 

 )9٤ مليار دوالر(.

العام املايل 2017- وحققت مرص معدل منو بلغ نسبته ٥،٣% خالل 

يعترب  ما  وهو  سنوات،   10 منذ  سنوي  منو  معدل  أعىل  وهو   ،201٨

النقد األجنبي  ارتفع احتياطي  لربنامج اإلصالح االقتصادي. كام  نجاحاً 

٤٤ ملياراً و٥1٣ مليون دوالر يف  البنك املركزي املرصي إىل  لدى 

نهاية نوفمرب املايض، وهو أعىل رصيد لالحتياطي يف تاريخه.

وطبقا للمؤرشات فأن وضع االقتصاد املرصي تغري كليا يف 201٨  بعد 

املراحل التي متت  من اإلصالح االقتصادي، حيث انخفضت البطالة إىل 

9،٥%، إضافة إىل قدرة االقتصاد املرصي عىل توليد فرص عمل تصل 

إىل 700 ألف فرصة وانخفض العجز الكيل يف املوازنة العامة للعام 
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كلمة السيد االستاذ رئيس مجلس االدارة
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رئيس مجلس االدارة

 }  فتحـــى السبـاعــى منصـــور  {

نتائج وتعزيز الدور الفعال من خالل تقديم كل ما هو جديد وتخطى 

الصعاب واالزمات والعمل بروح الفريق.

السيد  من  لكل  والتقدير  التحيه  بعظيم  اتوجه  ان  يرشفني  كام 

والسيد  العمرانية  والتنمية  واملرافق  االسكان  وزير   / املهندس 

املساندة  كرم  عىل  املرصي،  املركزي  البنك  محافظ   / األستاذ 

والدعم املستمر.  

والرخاء  واالمن  باالستقرار  الكرام  وابناءه  الوطن  لهذا  ودعائنا 

وللقياده السياسيه بجزيل الشكر والتقدير عىل ما يبذلونه من جهد 

كبري وعطاء ال ينضب من اجل رخاء هذا الوطن وابناءه الكرام.

13 12

املايل  العام  يف   %10،9 نحو  مقابل   ،%9،٨ إىل   201٨-2017 املايل 

201٦-2017، وهي أقل نسبة عجز منذ ٦ سنوات.

األربعة  الشهور  خالل  العامة  املوازنة  يف  الكيل  العجز  وتقلص 

املحيل،  الناتج  من   %2،٥ إىل   2019-201٨ املايل  العام  من  األوىل 

مقارنة بـ 2،7% خالل الفرتة املامثلة من العام املايض.

دول  مختلف  مع  املرصي  التجاري  امليزان  عجز  انخفض  حني  يف 

سبتمرب  حتى  يناير  من  الفرتة  خالل  دوالر  مليار   ٣1 نحو  إىل  العامل 

201٨، مقارنة بـ ٥0 مليار خالل الفرتة نفسها من عام 201٥.

فيام ارتفعت تحويالت املرصيني العاملني يف الخارج لتبلغ 2٦،٤ مليار 

دوالر  مليار   ٤،٦ قدرها  بزيادة   ،201٨-2017 املايل  العام  يف  دوالر 

مقارنة بالعام املايل السابق له، وهو ما أسهم يف دعم االقتصاد 

واستقرار أسعار الرصف يف السوق املرصية.

تعظيم  بهدف  السيادي«،  مرص  »صندوق  إنشاء  الحكومة  وأعلنت 

األصول  يف  االستثامر  خالل  من  ثرواتها،  وتنمية  الدولة  إيرادات 

والرشكات الحكومية.

وتتبني الحكومة املرصية والبنك املركزي عديد من املبادرات لرفع 

معدالت االستثامر من خالل دعم املرشوعات املتوسطة والصغرية 

ومتناهية الصغر إىل جانب املرشوعات القومية، ألن ذلك سيسهم 

الحكومة  أن  التنمية، كام  تزيد من  التي  يف رفع معدالت االستثامر 

املرصية ستسعى يف عام 2019 ملحارصة معدالت التضخم، إضافة 

املحيل  اإلنتاج  دعم  خالل  من  الخارجي،  الدين  ارتفاع  من  الحد  إىل 

يف  الغاز  عن  للتنقيب  الدولة  اتجاه  ايل  باالضافة  هذا  والصادرات. 

مناطق جديدة بالبحر األحمر والصحراء الغربية من املمكن أن تظهر 

تحسني  يف  يسهم  قد  ما  وهو   ،2019 من  األول  الربع  خالل  نتائجه 

موارد الدولة ويزيد من معدالت االستثامر.

وأعلنت وزارة البرتول، يف سبتمرب املايض، تحقيق اكتفاء ذايت من 

حقل  إنتاج  بلغ  أن  بعد  الخارج،  من  استرياده  ووقف  الطبيعي،  الغاز 

»ظهر« أكرث من ملياري قدم مكعب من الغاز يوميا، وهو ما اعتربه 

الخرباء إنجازاً يعزز استقرار االقتصاد املرصي.

وقد استمر القطاع املرصيف يف لعب دور محوري وأسايس يف 

دعم االقتصاد املرصي من خالل توفري التمويل للمرشوعات القومية 

الشمول  مبادرات  وتبني  االقتصادية  الجدوي  ذات  واالستثامرية 

الصغرية  الصناعات  مرشوعات  ودعم  الرقمي  والتحول  املايل 

االستثامر  مناخ  وتهيئة  الناشئة  الرشكات  فرص  وتعزيز  واملتوسطة 

البنوك  إمتالك  ظل  يف  وذلك  االعامل  ريادة  مرشوعات  الستقبال 

لسيولة مالية تقرتب من 2 تريليون جنيه.

التحديات  من  الرغم  فعيل   201٨ عام  خالل  البنك  أداء  عن  اما 

البنك  استمر  فقد  املرصي  االقتصاد  واجهت  التي  والصعوبات 

تحقيق  يف  قدماً  وامليض  املتميز  اداءة  عيل  املحافظة  يف 

واملتحصالت  املدفوعات  يف  التوسع  بشان  الطموحة  اسرتاتيجيته 

الرقمية وتطويعها لخدمة متطلبات العمالء وتقديم افضل الخدمات 

من  العمالء  قاعدة  توسيع  يف  ساهم  مام  واملرصفية  املالية 

البنك  ويعمل  الدولة  تتبناه  الذي  املايل  الشمول  مبدأ  دعم  اجل 

البنك  تحقيق  ايل  ادي  الذي  االمر  تطبيقه  عيل  املرصي  املركزي 

حيث   %17 بنسبة  القروض  محفظة  منو  ابرزها  من  كان  مميزة  لنتائج 

بلغ اجاميل محفظة القروض 1٥.7 مليار جنية مقابل 1٣،٤ مليار جنية 

عام 2017، كام بلغ صايف الدخل من العائد ٣،1 مليار جنية مقابل ٦،2 

مليار جنية عام 2017 بنسبة منو قدرها 2٣،2% وبلغ صايف الدخل من 

مليون   27٨،1 ب  مقارنة  جنية  مليون   ٣0٤،1 مبلغ  والعموالت  االتعاب 

الربح قبل  بلغ صايف  جنية عام 2017 بنسبة منو قدرها 9،٣ %، كام 

الرضائب مبلغ 2،2 مليار جنية مقارنة ب 1،٥0 مليار جنية عام 2017، وبلغ 

صايف الربح بعد الرضائب 1،٦2٥ مليار جنية مقارنة ب 1،07٥ مليار جنية 

اإلسكان  النشاط  مجال  يف  اما   ،  %٥1،1 قدرها  منو  بنسبة   2017 عام 

)املرشوعات ملك البنك( فقد بلغت أرباح مرشوعات البنك االسكانية 

بنسبة   2017 عام  جنية  مليون   ٣٦1،9 ب  مقارنة  جنية  مليون   ٤٤٤،٨

منو قدرها 2٣%، اما بشان املرشوع القومي لإلسكان فقد بلغ عدد 

الوحدات التي قام البنك بتدبري التمويل املايل لها يف نهاية 201٨ 

عدد ٤1٦٤٥ وحدة وبلغ اجاميل التمويل البنيك مبلغ 1،0٣1 مليار جنية، 

اما بالنسبة لنشاط التمويل العقاري يف اطار مبادرة البنك املركزي 

املرصي فقد منح البنك متويل عقاري لعدد ٥٤٣09 وحدة بأجاميل 

متويل قدرة ٤،9 مليار جنية حتي 201٨/12/٣1 ،كام بلغ اجاميل قيمة 

محفظة االستثامرات بغرض االحتفاظ 1،7 مليار جنية يف نهاية عام 

سيتي  رشكة  مثل  كربي  عقارية  رشكات  املحفظة  وتتضمن   201٨

للتطوير ورشكة  العقارية  بارك  العقاري ورشكة هايد  للتطوير  ايدج 

التعمري لالستثامر العقاري ونظراً لضخامة األصول التي تديرها هذه 

وقد  مستقبالً،  مرتفعة  عوائد  تحقيق  املتوقع  من  فأنه  الرشكات 

أرباح صافية قدرها ٦٦٨ مليون جنية عام  حققت املحفظة اجاميل 

.201٨

وبوجه عام فقد نجح البنك يف املحافظة عىل أدائه املتميز والذي 

تؤكده مؤرشات األداء املايل الرئيسية للبنك حيث سجل العائد عىل 

حقوق امللكية نسبة قدرها ٥0% مقارنه ب ٤٣،2٥% عام 2017 وسجل 

معدل العائد عىل األصول 2،٤% مقارنة ب 2،07% عام 2017.

وىف الختام اليسعنى إال أن أتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم 

بالشكر  الذي حققه مرصفنا، وأخص  الطيبة والنجاح  النتائج  تلك  ىف 

مجلس  رئيس  نائب   / األستاذ  والسيد  اإلدارة  مجلس  أعضاء  السادة 

مجلس  رئيس  مساعد   / املهندس  والسيد  املنتدب  والعضو  اإلدارة 

االدارة للشئون الهندسية واالستثامر والسادة االدارة العليا وجميع 

من  تحقق  فيام  الفعالة  واملشاركة  والعطاء  الجهد  عىل  العاملني 

13 12



15 14

اإلدارة العليا

15 14



السيد املهندس / كـامل السـيد فهـمي

عضو مجلس اإلدارة وممثالً عن هيئة املجتمعات العمرانية الجديدة

السيدة املهندسة/ راندة عيل املنشاوي

السيد الدكتور/ عاصم عبد الحميد الجزار

عضو مجلس االدارة وممثالً عن هيئة املجتمعات العمرانية الجديدة

عضو مجلس االدارة وممثالً عن هيئة املجتمعات العمرانية الجديدة

17 16

السيد األستاذ / محمد فتحي السباعي منصور

رئيس مجلس اإلدارة

السيد األستاذ/ حـسـن إسامعـيل غـانـم

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب

السيد املهندس / خـالـد محـمـود عـبـاس

عضو مجلس اإلدارة وممثالً عن هيئة املجتمعات العمرانية الجديدة

مجلس إدارة البنك

17 16



السيدة األستاذة / نرية نزيه أحمد أمني
عضو مجلس اإلدارة من ذوي الخربة

السيد األستاذ / أحمد عطية أبو الوفــا

عضو مجلس اإلدارة وممثالً عن هيئة االوقاف املرصية

19 18

السيدة االستاذة / مي عبد الحميد أحمد السيد
عضو مجلس االدارة وممثالً عن صندوق متويل املساكن

السيد األستاذ / حسام الدين حفناوي مصطفي

عضو مجلس االدارة وممثالً عن رشكة مرص للتأمني

السيد الدكتور / جـمـال سـرور سـالـم

عضو مجلس اإلدارة وممثالً عن رشكة مرص لتأمينات الحياة

19 18



السيد األستاذ/ هشام ميالد أمري جندي

السيد األستاذ/ أحمد سيد حسني إسامعيل

السيدة األستاذة/ منى السيد ويل الدين فؤاد

السيد األستاذ/ أحمد محمد عيل سليامن

السيد األستاذ/  محمد إبراهيم محمد الدسوقي

السيد األستاذ/ محمد فكري أمني محمد

السيدة األستاذة/ منال سعد زغلول محمد عييس

السيد األستاذ/محمد زكريا أحمد زين

السيد األستاذ/هشام محمد كامل أبو الفتوح

السيد األستاذ/ أحمد إبراهيم محمد الدسوقي

السيد األستاذ/ أرشف إبراهيم عزب أبو زيد

السيد األستاذة/ دعاء توفيق جميل محمود يس

السيد األستاذ/ عادل إسامعيل محمد عيل

السيد املهندس/  مصطفي محمد أحمد بدوي

السيدة املهندس/ صديق محمد موىس صديق

السيد املهندس / محمد خالد عبد الرؤوف الفقي 

رئيس قطاع التمويل العقاري

رئيس قطاع املخاطر

رئيس قطاع تدقيق ومتابعة االئتامن

رئيس قطاع االستثامر والتعمري

رئيس قطاع التدقيق الداخيل واملرشف عىل قطاع املراجعة الداخلية

رئيس قطاع نظم املعلومات

املرشف علىي قطاع حوكمة نظم وأمن املعلومات

املرشف عىل قطاع الرقابة املالية

رئيس القطاع القانوين املركزي

رئيس القطاع القانوين لشئون املناطق

رئيس القطاع القانوين لالستثامر والعقود والتحقيقات

رئيس قطاع رأس املال البرشي

رئيس قطاع الشئون اإلدارية

رئيس قطاع التنفيذ الهنديس

رئيس قطاع الشئون الفنية

رئيس قطاع األصول العقارية 

21 20

السيد األستاذ/ معتز محمد ممدوح حسني

السيد األستاذ/مدحت السيد محمد توفيق رضوان

السيد األستاذ/ مصطفي عبد الرحمن جرب

السيد األستاذ/ طارق عبدالعليم محمد الهادي نجم

السيد األستاذ/ أرشف محمد السعيد عبدالعزيز

السيد األستاذ/ محمد السيد عيل محاريق

السيدة األستاذة/ جيهان محمد عبدالتواب األنصاري

السيد األستاذ/ عالء عادل عيل محمود السبيعي

السيد األستاذ/ عصام سلطان ايوب سيد سنبل

السيد األستاذ/محمد خالد عمر محمد دمرداش

السيدة األستاذ/ جامل محمود أحمد سليامن

السيد األستاذ/أحمد محمد فؤاد سيد الخويل

السيد األستاذ/ إيهاب فتحي قاسم أحمد

السيد االستاذ/ أمين محمود سمري حسن طوبار 

السيد األستاذ/ وليد محمد حمدي حامد مطر

السيد األستاذ/ رشيف منري محمد عيل املغريب

املدير االقليمي للمنطقة االويل و املرشف علىقطاع وسط وجنوب القاهرة

املدير االقليمي للمنطقة الثانية و املرشف عىل قطاع رشق الدلتا 

املدير االقليمي للمنطقة الثالثة و املرشف عىل قطاع شامل الصعيد

رئيس قطاع رشق القاهرة

رئيس قطاع شامل القاهرة

رئيس قطاع غرب القاهرة و٦اكتوبر

رئيس قطاع االسكندرية والوجه البحري

رئيس قطاع جنوب الصعيد

رئيس قطاع القناة وسيناء 

رئيس قطاع التخطيط واملتابعة وتقييم األداء

رئيس قطاع الشئون املالية

رئيس قطاع الخزانة 

رئيس قطاع العمليات املرصفية املركزية

رئيس قطاع التسويق املرصيف والقروض املشرتكة

رئيس قطاع التجزئة املرصفية 

رئيس قطاع املرشوعات الصغرية واملتوسطة

رؤساء القطاعات و األقاليم واملناطق املركزية

21 20



23 22

لجان مجلس اإلدارة

23 22



رئيس اللجنة 

األعضـــــــــاء  

السيد األستاذ/ حسن إسامعيل غانم

السيد املهندس/ محمد سعيد األلفي

السيد األستاذ/ وجدي يوسف رباط

السيد األستاذ/  أمين محمود سمري طوبار

السيد األستاذ/ وليد محمد حمدي مطر

السيد األستاذ/ جامل محمود سليامن

السيد األستاذ/ رشيف منري املغريب

السيد األستاذ/ عصام سلطان سنبل

رئيس اللجنة 

األعضـــــــــاء  

السيدة األستاذة/ نرية نزيه أحمد أمني

السيدة املهندسة/ راندة عيل املنشاوي

السيد املهندس/ خالد محمود عباس

السيد الدكتور/ عاصم عبدالحميد الجزار 

السيد االستاذ/ أحمد عطية محمد أبوالوفا

رابعاً: لجنة املرتبات واملكافآت

خامساً: اللجنة التنفيذية

25 24

رئيس اللجنة 

األعضـــــــــاء  

رئيس اللجنة 

األعضـــــــــاء  

رئيس اللجنة 

األعضـــــــــاء  

السيدة األستاذة/ نرية نزيه أحمد أمني   

السيد األستاذ/ حسام الدين حفناوي مصطفي

السيدة األستاذة / مي عبد الحميد أحمد السيد

السيدة األستاذة/ نرية نزيه أحمد أمني  

السيد األستاذ/ حسام الدين حفناوي مصطفى

السيدة األستاذة/ مي عبد الحميد أحمد السيد

السيد الدكتور/ جامل رسور سامل

السيد االستاذ / أحمد عطية محمد أبو الوفا

السيد املهندس/ كامل السيد فهمي

السيدة األستاذة/ مي عبد الحميد أحمد السيد

السيد األستاذ/ حسام الدين حفناوي مصطفى

السيد الدكتور/ جامل رسور سامل

أوالً: لجنة املراجعة الداخلية

ثانياً: لجنـة املخاطـر

ثالثاً:لجنة الحوكمة والرتشيحات 

لجان مجلس اإلدارة

25 24



27 26

تقرير مجلس اإلدارة

27 26



عىل األصول بنهاية عام 201٨ نسبة ٣،٤ % مقابل 2،07%  يف 
عام 2017.

تطوير الصورة الذهنية للبنك 
يف ضوء مراجعة )الرؤية( املستقبلية واملهمة او )الرسالة( 
الخاصة بالبنك واملحددة للخطوط العامة السرتاتيجية مرصفنا 
لالعوام 2019 :202٣ تم صياغة الرؤية والرسالة الخاصة مبرصفنا 
لتحقيق اهداف املرحله حيث متثلت vision يف التواجد ضمن 
اكرب عرشة بنوك تجارية يف السوق املرصيف مع العمل عىل 

املحافظة عىل كفاءة التشغيل املرتفعة الحالية .

يف  التميز  اىل  السعي  يف  فتتحدد   mission الرسالة  اما 
العقارية  والخدمات  واالسكانية  املرصفية  الخدمات  تقديم 
وتقديم  البرشى  مالنا  لرأس  املستمر  التطوير  خالل  للعمالء 
البنك  عمالء  احتياجات  لتحقيق  الخدمات  من  متميز  مستوى 

وطموحات املساهمني 

تطوير رأس املال البرشى

- تم خالل العام اإلنتهاء من توثيق وإعداد الهيكل التنظيمى 
للبنك والقطاعات املركزية والفروع والتوصيف لكافة الوظائف 
إدارة  للبنك وتوجيهات مجلس  العليا  اإلدارة  لتوجيهات  وفقاً 
إرشاف  وتحت  اإلدارة  مجلس  رئيس  األستاذ/  والسيد  مرصفنا 
املنتدب  والعضو  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  األستاذ/  السيد 

مام نتج عنه وجود منظومة متكامله  .

وذلك  املطلوبة  البيانات  وتجهيز  الوثيق  التعاون  تم  كام  ـ 
جديد  هيكل  إلعداد  الحايل  البنك  مرشوع  يف  للمساهمة 
الوظائف  لشاغىل  اإلمكان  بقدر  العدل  يحقق  للمرتبات 

املختلفة وتحت إرشاف إستشارى متخصص تم التعاقد معه  
- كام يجرى العمل عىل إستكامل وتحديث أدلة العمل بالبنك 
وفقاً آلخر التطورات وإعتامدها لتكون مراجع عمليه معتمدة 

حديثه لكافة القطاعات .

كام يتم تحديث البنية التكنولوجيا لقطاع رأس املال البرشى 
الخاصة  التحليالت  عمل  عىل  تساعد  حديثة  برامج  خالل  من 
من  الواعدة  العنارص  الختيار  وتقيمها  واهميتها  بالوظائف 
هذا  مرصفنا  وقطاعات  لفروع  قيادات  لتصبح  بالبنك  العاملني 
 201٨ عام  نهاية  يف  بالبنك  العاملني  عدد  اجامىل  بلغ  وقد 

)2٥٤٨( موظف.

 يف مجال نظم املعلومات.

بشكل  يتم   T24 البنكية  املنظومة  بتطبيق  البنك  قيام  بعد 
دورى إجراء تحديثات مستمرة حتى تكون مخرجاتها متوافقة 
مع معايري البنك املركزى املرصى ومن خالل هذه املنظومة 
املرصفية  الخدمات  مجال  يف  بالتوسع  مرصفنا  يقوم 
تم  حيث  االنرتنت  او  املحمول  التلفون  عرب  سواء  الرقمية 

لتمكني  االيرلندية   CR2 تو  ار  ىس  رشكة  تكنولوجيات  اختيار 
الخدمات  وتطوير  الرقمى  التحول  عملية  انجاز  من  مرصفنا 
املرصفية لعمالئه مبا يساهم يف تعزيز قدرته التنافسية ، 
وسوف يعتمد البنك عىل أنظمة وتكنولوجيات »بنك وورلد« 
Bank World التي تقدمها رشكة )ىس ار تو ( CR2  العاملية 
والتي تقوم بتقديم احدث الخدمات املرصفية عرب املحمول 
افضل  لعمالئه  يوفر  ان  من  مرصفنا  ميكن  مبا  واالنرتنت 
كفاءة  رفع  يف  تساعد  والتي  الرقمية  املرصفية  الخدمات 

البنوك وزيادة معدالت الربحية .

الجيدة  التكنولوجية  منظومته  بتفعيل  مرصفنا  استطاع  وقد 
والتحديثات املتتالية عليه يف تنفيذ حجز االراىض والوحدات 
الخاصة بالقرع العلنية ملرشوعات هيئة املجتمعات العمرانية 
الجديدة عن طريق االنرتنت باعىل كفاءة ودقة واحكام رقابة 
أشاد به كافة عمالء البنك كام ساعدت هذه املنظومة عىل 
تنفيذ مرشوع بيانات الشمول املاىل واستخراج جميع البيانات 

. ) Wallet /عمالء/حسابات/كروت(

 ATM وماكينات  الشبكات  بخطوط  الفروع  تجهيز  حالياً  تم  كام 
وأجهزة   PC  الحديثة التي تدعم الــ windows للتوافق عىل 

متطلبات املنظومة البنكية الحديثة .

الدارة  األول   التجمع  فرع  مبقر  الطوارئ  مركز  انشاء  تم  كام 
التي  الحيوية  واالعامل  الكروم  مببنى  املوجودة  البنك 
 )ACH-Swift-Routers-ABC-RTGS( سبب  الى  توقفها  الميكن 
أنظمة  وتركيب  بتوريد  الخاصة  املرشوعات  تنفيذ  حالياً  ويتم 
امن املعلومات يف كل من مركز البيانات الرئيىس مبدينة ٦ 

أكتوبر ومركز البيانات التبادىل مبدينة برج العرب
. )Web Gateway Security/Palo A lot/FTD ( 

سياسة التوسع واالنتشار

مجال  يف  البنك  دور  تدعيم  عىل   201٨ عام  خالل  البنك  حرص 

تشجيع عمليات التثقيف املاىل خاصة مع رشائح العمالء التي 

مل يسبق التعامل معها من قبل ، والتي مل تكن مستهدفه من 

قبل البنوك خالل السنوات املاضية وترسيخ مفهوم الشمول 

من  الرشائح  تلك  اىل  الوصول  يف  مرصفنا  من  ورغبة  املاىل 

العمالء وزيادة قاعدة عمالئه فقد قام مرصفنا خالل عام 201٨ 

بافتتاح فروع جديدة يف مناطق متكنه من تحقيق هذا الهدف 

)مرىس   201٨ عام  خالل  ملرصفنا  فروع   ٥ عدد  افتتاح  تم  وقد 

مطروح - برج العرب الجديد - حلوان- الطاقة- جامعة العبور( ليصل 

اجامىل فروع مرصفنا اىل ٨٥ فرع ويستهدف مرصفنا خالل عام 

 100 لتصل  الجمهورية  مستوى  عىل  فروعه  شبكة  زيادة   2019

فرع من خالل التجهيز واالنتهاء من عدد 1٥ فرع خالل عام 2019 .
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تقريــــر مجلــــس اإلدارة

عـن السنة املالية املنتهية ىف ٣١/2٠١٨/١2

مجلس  أعضاء  زماليئ  وبإسم  بإسمي  لكم  أقدم  أن  يرسين 
اإلدارة التقرير السنوي لبنك التعمري واإلسكان 

والذى يستعرض نتائج أعامل البنك وما تحقق من إنجازات خالل 
عام » 201٨ » حيث متكن البنك من مواصلة تحقيق مستوى أداء 
قوى يؤكد متانة وسالمة وضعه املاىل وقدرته عىل التعامل 
القطاع  يف  وموقعه  دوره  عىل  والحفاظ  املتغريات  مع 
املرصيف يف ظل املنافسة الشديدة ، فقد شهد عام 201٨ 
إنهاء عدد كبري من امللفات الصعبة والشائكة التي يواجهها 
املركزي  البنك  إجراءات  ساهمت  حيث  املرصيف  القطاع 
استقرار  عزز  الذى  األمر   ، الرصف  سوق  ضبط  يف  املرصي 
سعر الدوالر وساهم يف القضاء عىل السوق املوازية متاماً 
، كام نجح البنك املركزي يف القضاء عىل قوائم االنتظار لدى 
كام   ، للمستوردين  األجنبي  النقد  تدبري  طريق  عن  املصارف 
يف  املرصي  املركزي  البنك  أتخذها  التي  القرارات  ساهمت 
يف  األجنبية  االستثامرات  وتدفق  االقتصادية  التنمية  دعم 
ارتفاع احتياطي النقد األجنبي ألعلـى مستوى له يف نهاية 

عام 201٨.

عام  أستقبل  قد  األعامل  ومجتمع  املرصيف  القطاع  وكان 
 %2 الفائدة  بخفض  املركزي  للبنك  متتاليني  بقرارين   201٨
يف  النقدية  السياسات  لجنة  اجتامع  يف  نقطة   100 بواقع 
توقعات  ورغم   … مارس  نهاية  اجتامع  يف  ومثلها  فرباير   1٥
استكامل  يف  املركزي  برشوع  واملحللني  االستثامر  بنوك 
إجراءات  أن  إال  االستثامر  لتشجيع  آخر  بخفض  الخطوات  هذه 
ضبط املالية العامة من قبل الحكومة وأزمة األسواق الناشئة 
دفعت املركزي للحفاظ عىل معدالت العائد حتى نهاية العام 

دون تغيري.

أن إجراءات االصالح االقتصادي التي تنفذها مرص ساهمت يف 
يف  املالية  التعديالت  شهدت  كام  السيادي  تصنيفها  رفع 

مرص تقدماً مستمراً .

األداء املاىل ملرصفنا خالل عام 2٠١٨ 

التي  والصعوبات  التحديات  من  الرغم  فعىل  مرصفنا  عن  اما 
إنجازات  تحقيق  من  مرصفنا  متكن  املرصى  االقتصاد  واجهت 
بحدود  االحتفاظ  مع  واالنتشار  النشاط  حجم  مستوى  عىل 

مقبولة من املخاطر .
حيث بلغ اجامىل األصول ٤7،٨ مليار جنيه بنهاية 201٨ مقابل 

٥1،9 مليار جنيه بنهاية 2017 .

 1٥،7 مبلغ   201٨ عام  يف  القروض  محفظة  اجامىل  بلغ  وقد 
زيادة  مبعدل   2017 عام  يف  جم  مليار   1٣،٤ مقابل  جم  مليار 
النمو  تباطؤ  ظل  يف  وذلك  السابق   العام  عن   %  17 قدرها 

االقتصادى .

وقد بلغ اجامىل الودائع بنهاية عام 201٨ مبلغ٣٤،1 مليار جم 
مقابل٤0،9 مليارجم ىف عام 2017 .

كام بلغ صاىف الدخل من العائد٣،1 مليار جم بنهاية عام 201٨ 
زيادة   بنسبة   2017 السابق  العام  يف   جم  2،٦مليار  مقابل 

قدرها 2،%2٣ .

٣0٤،1مليون  مبلغ  والعموالت  االتعاب  من  الدخل  صاىف  وبلغ 
بنهاية عام 201٨ مقابل27٨،1 مليون جم يف عام 2017  جم  
أرباح  من  البنك  توزيعات  بلغ  كام   .%  9،٣ قدرها  زيادة  بنسبة 
رشكاته مبلغ ٨0،1مليون جم يف عام 201٨ مقابل 71 مليون جم 
يف عام 2017.وبلغ عبء االضمحالل عن خسائر االئتامن مبلغ 
219،٥مليون جم بنهاية عام 201٨ مقارنة مببلغ   ٨90،٦مليون 

جم عن عام 2017 .

مبلغ   201٨ نهاية  يف  املتاجرة  دخل  صاىف  بلغ  كذلك 
وذلك   2017 عام  عن  جم  272،1مليون  مقابل  جم  ٦2،2مليون 
تراجع املبالغ املستثمرة يف سندات زيرو كوبون من  نتيجة 

٣12،2مليون جم اىل 12،٥ مليون جم  .

زادت املرصوفات بنسبة قدرها ٣2 %عن العام السابق وذلك 
باملنظومة  الخاصة  والرخص  الربامج  اهالك  احتساب  نتيجة 
وكذلك  التابعه  والرشكات  البنك  نشاط  حجم  وزيادة  البنكية 

زيادة عدد فروع البنك لتصل اىل  ٨٤ فرع .
بلغ صاىف الربح قبل الرضائب مبلغ 2،2 مليار جم بنهاية عام 
201٨ مقابل 1،٥ مليارجم بنهاية عام 2017 مبعدل زيادة قدرها 

.%٤٦،7

مقابل  جم  مليار   1،٦2٥ مبلغ  الرضائب  بعد  الربح  صاىف  بلغ 
1،07٥مليار جنيه نهاية 2017 ومبعدل زيادة قدرها ٥1،1 %

والذى  أدائه  عىل  الحفاظ  يف  البنك  نجح  فقد  عام  وبوجه 
ارتفع  فقد  للبنك  الرئيسية  املالية  األداء  مؤرشات  تؤكده 
عام  بنهاية   %٥0 نسبة  ليسجل  امللكية  حقوق  عىل  العائد 
العائد  معدل  حقق  وقد   2017 عام  يف   %٤٣،2٥ مقابل   201٨
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بزيادة قدرها ٤77 مليون جنيه بنسبة منو بلغت 29 % .
يف مجال الرشكات واملؤسسات 

اكرب  ضمن  التواجد  إىل  الراقية  البنك  اسرتاتيجية  ضوء  يف 
البنك  الفرتة من 2019-202٣ تحتم عىل  ، وذلك خالل  بنوك   10
عمل  خطة  خالل  من  االسرتاتيجية  هذه  تحقيق  عىل  العمل 
بدأها مرصفنا منذ عام 201٦ كان اهم أركانها هو بناء وتشغيل 
بكفاءة  مهامها  أداء  عىل  وقادرة  مؤهلة  كوادر  وخلق 
واملؤثرة  القوية  املساهمة  يدعم  الذى  بالشكل  وفاعلية 

يف منو املحفظة وتعظيم ربحية البنك بحيث يصبح من اكرب
ائتامنية  وتسهيالت  مرصفية  خدمات  يقدم  مرص  يف  البنوك 
للرشكات واملؤسسات ، وكذلك القروض املشرتكة وذلك خالل 

الخمس سنوات القادمة من خالل املحاور التالية : 
ومتوازنة  متنوعة  ائتامنية  محافظ  وإدارة  بناء  عىل  التأكيد   *

وذات جودة .
* اخرتاق سوق القروض املشرتكة عىل أرضية صلبة .

يف  والتحكم  اإليرادات  تعظيم  خالل  من  الربحية  تحسني   *
التكاليف وإدارة املخاطر .

* تقوية العالقات مع الرشكات باملحفظة من خالل تطبيق روح 
  Relationship Management ومفهوم

واملحرتفة  املؤهلة  البرشية  الكودار  توافر  عىل  التأكيد   *
وضامن حسن إدارة حسابات العمالء .

* توسيع قاعدة عمالء القطاع وزيادة املحفظة .
القطاع  لعمالء  عاليه  جودة  ذات  مرصفية  خدمات  تقديم   *

)داخلياً وخارجياً( .

والتسهيالت  القروض  محفظة  يف  للتطور  عرض  ييل  وفيام 
االئتامنية للرشكات والقروض املشرتكة خالل عام 201٨ مقارنة 
التسهيالت  بلغت اجاميل  حيث   .2017 عام  عن  املقارنة  بفرتة 
املبارشة للرشكات خالل عام 201٨ مبلغ ٤،٦٥ مليار جنيه مقارنة 
مببلغ ٣،٤9 مليار جنيه عن عام 2017 بنسبة منو ٣٣ %.كام بلغ 
عام  عن  ضامن(  )خطابات  املبارشة  غري  التسهيالت  اجاميل 
مليون   ٥٦٦،91 مببلغ  مقارنة  جنيه  مليون   ٨0٥،9٥ مبلغ   201٨
يكون  .وبذلك   %٤2 قدره  زيادة  مبعدل   2017 عام  عن  جنية 
مليار   ٥  ،٥ مبلغ   201٨ عام  عن  الرشكات  التسهيالت  اجاميل 
٤،1 مليار جنيه عن عام 2017 بنسبة زيادة  جنيه مقارنة مببلغ 

. % ٣٤

 نشاط قطاع العمليات املرصفية 

البنية  بتطوير  العمليات املرصفية خالل عام 201٨  قام قطاع 
حيث  املرصفية  العمليات  قطاع  باعامل  الخاصة  التكنولوجية 
املركزية  املقاصة  و  مرصفنا  لفروع  جهاز   9٣ عدد  توريد  تم 
بيانات  لتأمني  التشفريي  التحقيق  كود  قاري  بوحدة  خاص 
استخدام  عىل  العاملني  تدريب  تم  كام  إلكرتونيا  الشيكات 

للتاكيد عىل عدم رصف اي  الجديدة واصدار منشور  االجهزة 
شيكات تحمل بصمة التحقيق التشفريي اال من خالل االجهزة 

الجديدة للتأكد من عدم تزوير او تزييف الشيكات قبل الرصف.
القومية  املرشوعات  لحجز  إلكرتوين  موقع  إنشاء  تم  كام 
تفعيل  بهدف  الجديدة  العمرانية  املجتمعات  لهيئة  التابعه 
بنظامي  الحجز  ملقدمات  اإللكرتوين  التحصيل  منظومة 

. ACH السويفت و الــ

وتم إنشاء إدارة خاصة بخدمة عمالء عمليات التجارة الخارجية 
خالل  من  العمالء  تواجه  التي  املشاكل  عىل  التغلب  بهدف 

التواصل املبارش معهم وازالة العقبات.

نظام  تشغيل  عمليات  يف  املستخدمة  االدوات  تطوير  ويتم 
 Turbo Swift بنظام  العمل  من  التحويل  تم  حيث  السويف 
احتياطية  وحدة  لها  والتي  املتطورة   Swift Alliance لنظام 
واخرى بديلة بهدف تغطية احتياجات جميع فروع مرصفنا كام 
تم ربطه بكل من نظامي T2٤ونظام Screening System كام 
تم نقل الخوادم الرئيسية للنظام وملحقاته من اجهزة اتصال 

وخالفه إيل مركز البيانات  بالسادس من اكتوبر.

قطاع  نشاط   من  املحقق  العائد  إجاميل  بلغ  وقد  هذا 
مرصي  جنيه  مليون   ٦7،٤ مبلغ  املركزية  املرصفية  العمليات 
يف  مرصي  جنيه  مليون   ٥٣ مببلغ  مقارنًة   201٨/12/٣1 يف 

2017/12/٣1بزياده قدرها %27 .

املالية  املعامالت  وتسوية  املراسلني  حسابات  مجال  يف   *
تطبيق  وبعد  االلكرتونية  واملقاصة  املركزي  والتحصيل 
نظام T24 يقوم القطاع بإضافة الحواالت الواردة بالسويفت 
بالكفاءة  مرصفنا  فروع  طرف  مبارشًة  العمالء  لحسابات 

والرسعة املطلوبة.

يقوم القطاع بعمليات التحويالت الخاصة باملدفوعات صغرية 
أليا   ACH مبنظومة  اآللية  املقاصة  غرفة  طريق  عن  القيمة 
لخدمة اإلضافة املبارشة ) Direct Credit ( و طبقاً للربوتكول 
املوقع بني وزارة التموين )هيئة السلع التموينية ــ منظومة 
دعم السلع التموينية( ورشكة بنوك مرص للتقدم التكنولوجي 
واملتضمنة اعتبار مرصفنا بنك التسوية للمنظومة اعتباراً من 
201٤/٤/9 وقد بلغت املبالغ الواردة عىل قوة املنظومة من 
201٨/1/1 وحتى 201٨/12/٣1 باجاميل عدد حركات 1٤،٤ ألف حركة 

مبلغ وقدره 1٣ مليارجنيه مرصي تقريباً.

 بلغ إجامىل اإليراد املحقق كعمولة تحصيل شيكات مبلغ ٤،٥ 
جنيه  مليون   ٤،٤ مببلغ  مقارنة    201٨/12/٣1 ىف  جنيه  مليون 

حتى ٣1/12 /2017 .
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الرشكات التابعة والشقيقة 

مجال  يف  جديدة  سياسة   201٨ عام  خالل  مرصفنا  انتهج 
والشقيقة  التابعة  الرشكات  يف  استثامرته  من  االستفادة 
وتساعد  مرصفنا  لنشاط  مكملة  الرشكات  هذه  نشاط  ان  حيث 

يف توسيع قاعدة االنتشار.

التابعة  الرشكات  يف  استثامرته  مبتابعة  البنك  قام  حيث   -
 )1٥  ( وعدد  وشقيقة  تابعة  رشكة   )17  ( وعددها  والشقيقة 
االستثامرات  محفظة  قيمة  إجاميل  وتبلغ  للبيع  متاحة  رشكة 
جنيه  1،7مليار  حوايل   201٨ العام  نهاية  يف  االحتفاظ  بغرض 
سيتي  رشكة  مثل  كربى  عقارية  رشكات  املحفظة  وتتضمن 
للتطوير  العقارية  بارك  هايد  ورشكة  العقاري  للتطوير  إيدج 
ورشكة التعمري لالستثامر العقاري ذات أصول كبرية ستؤدي 
اىل عوائد مرتفعة مستقبالً وقد حققت محفظة اإلستثامرات 
بغرض اإلحتفاظ إجاميل أرباح صافية للرشكات عام 201٨ بلغت 
٦٦٨ مليون جم وعوائد موزعة للبنك مببلغ وقدره ٨0،1 مليون 

جم .

يف مجال تطوير املنتجات املرصفية لقطاع التجزئة 

املرصفية 

التكنولوجي  التطور  مواكبة  عىل  مرصفنا  حرص  إطار  ىف   -
يف أعامل الخدمات املرصفية التكنولوجية و تطوير وتسهيل 
التواصل بني العمالء و مرصفنا وذلك عن طريق خلق وتقديم 
حيث  واآلمنة  العرصية  االلكرتونية  الحلول  من  شاملة  باقة 
الهاتف  خالل  من  الدفع  خدمة   201٨ عام  خالل  البنك  أطلق 
املحمول )تطبيق فلويس فون ( ملساعده عميل البنك يف 
جميع  ودفع  اليومية  واملدفوعات  املستحقه  األقساط  دفع 
الفواتري يف أي وقت ومن أي مكان و توفري الوقت و الجهد 
عىل العمالء ، كام يسعى مرصفنا إىل زياده اعداد مستخدمى 
 200 اىل  لتصل  فون(  )فلويس  اإللكرتوىن  الدفع  خدمات 
استقطاب  عىل  العمل  مع   ،  2019 عام  نهاية  قبل  عميل  الف 
رشائح كبرية باملجتمع تدعيامً ملبدأ الشمول املايل وتحقيق 
توجهات الدولة يف خفض التعامالت النقدية وتعزيز التعامل 
اإللكرتونية، والبنك بصدد إطالق حزمة جديدة  الدفع  بوسائل 
الـ  من املنتجات املرصفية الرقمية خالل الفرته القادمه مثل 
» Mobile Banking  « والـ »Internet Banking« لألفراد يتبعها 

العديد من الخطوات التوسعية يف هذا املجال.

للتنوع ىف منتجاته اإلدخارية  تم    و ىف إطار سعي مرصفنا 
خالل عام 201٨ إضافه شهادتني إىل باقة شهادتنا اإلدخارية 
سنوي  ربع  ثابت  عائد  ذات  خامسية  شهادة  وهى  املتنوعة 

مميز وشهادة سباعية ذات عائد ثابت  نصف سنوي مميز.  
محفظة  أرصدة   يف   واضح   تذبذب  شهد    201٨ عام  وخالل   -

نهاية  يف  الودائع  أرصدة  يف  تراجع  وظهر  العمالء  ودائع 
كبار  من  مفاجئة  سحوبات  نتيجة   201٨ عام  من  الثالث  الربع 
العمالء وبعض الجهات الكربى و تعامل مرصفنا مع تلك األزمة 
املدى  قصرية  تسويقية  خطة  إعداد  تم  و  شديدة  بحرفية 
إلستقطاب ودائع جديدة سواء من العمالء القامئني أو الجدد 
من األفراد و الرشكات، و نجحت تلك الخطة ليصل رصيد محفظة 
الودائع )بدون ودائع عمالء عابرين(  ىف نهاية عام 201٨ إىل 
 2017 عام  نهاية  يف  جنيه  مليار   ٣0،1 مقابل  جنيه  مليار   ٣0،٤

مبعدل منو قدره ) 1،1 % ( .

أرصدة  يف  واضح  إنخفاض  شهد   201٨ عام  خالل  وكذلك   -
التى  الصادرة  القرارات  نتيجة  الشخصية  القروض  محفظة 
لألغراض  املوجه  املرصيف  التمويل  تخفيض  إستهدفت 
البنوك يف إستقطاب  اإلستهالكية واملنافسة الشديدة بني 
خطة  بإعداد  اإلنخفاض  ذلك  مع  مرصفنا  تعامل  و  العمالء 
تسويقية طويلة املدى تنتهي يف عام 2021 و  تم إعتامدها 
ىف نهاية عام 201٨  وذلك من  خالل تقديم  أسعار تنافسية 
و تيسريات  جديدة وأنظمة جديدة لنظام القروض الشخصية .

يف مجال املرشوعات الصغرية واملتوسطة 

تحظي املرشوعات الصغرية واملتوسطة يف الوقت الراهن 
يف  واألجتامعية  األقتصادية  السياسات  مخططي  بأهتامم 
مختلف دول العامل املتقدم والنامي عىل حد السواء وذلك 
تحقيق  يف  املرشوعات  لهذه  الحيوي  الدور  من  انطالقاً 

األهداف التنموية املستدامة .

الصغرية  املرشوعات  ومساندة  لدعم  عاملياً  اتجاهاً  وهناك 
لألهمية املتزايدة لهذه املرشوعات حيث  واملتوسطة نظراً 
جديدة  عمل  فرص  خلق  خاللها  من  يتم  التي  الركيزة  تعترب 

وخفض نسبة البطالة وزيادة الناتج املحيل.

األقتصاد  لدعم  املرصيف  القطاع  دور  أهمية  ضوء  ويف 
املختلفة  واملنشأت  الرشكات  وتنشيط  وتنمية  القومي 
واملتوسطة  الصغرية  واملنشأت  الرشكات  خاصة  وبصفة 
مبادرته   201٦ يناير  يف  املرصي  املركزي  البنك  اطلق  فقد 
تنفيذ  لتمويل املرشوعات الصغرية واملتوسطة املنوط بها 
األمتانية  والتسهيالت  القروض  مجال  يف  البنك  اسرتاتيجية 

املمنوحة لعمالء تلك الرشيحة .

االجاملية  والتسهيالت  القروض  محفظة  اجاميل  بلغ  حيث 
يف  واملتوسطة  الصغرية  املرشوعات  لعمالء  املمنوحة 
جنيه  مليار   1.٦٥٤ مقابل  جنيه  مليار   2،1٣0 مبلغ   201٨/12/٣1
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يف  زيروكوبون  خزانة  سندات  يف  االستثامر  حجم  بلغ 
201٨/12/٣1 مبلغ 12،٥مليون جنيه مقارنة مببلغ ٣12،٣مليون 
جنيه يف 2017/12/٣1 وذلك ناتج عن عدم اصدار وزارة املالية 

استثامرات جديدة يف سندات خزانة زيرو كوبون .

خزانة  وسندات  كوبون  زيرو  الخزانة  سندات  عىل  العائد  وبلغ 
جنيه  ٤،٥مليون  مبلغ   201٨ لعام  العائد(  )ذات  كوبون  زيزو 
لرتاجع  وذلك   2017 لعام  جنيه  1٤٣،9مليون  مببلغ  مقارنة 

املبالغ املستثمرة يف سندات الخزانة زيروكوبون .

يف مجال النشاط االسكاين

بالنسبة للمرشوعات  ملك البنك : 

تلك  وحدات  من    201٨ عــام  مبيعــات  إجمـــايل  بلــــغ 
املرشوعات22٣ وحدة  بإجاميل قيمة بيعية ٤٨٦مليون جنيه 
محققاً إيراد بيع قدره ٣11،٣ مليون جنيه مقابـــــل ٣٤٨وحدة 
خــــــــالل عام 2017 بإجاميل قيمـــــة بيعية ٣29مليون جنيه 
يف  منو  ومبعدل  جنيه  مليون   19٤،٨ قدره  بيع  ايراد  محققا  

إيرادات البيع قدره ٨،٥9 % .

 هذا ويبلغ عدد الوحدات املتاحــة للبيع فـي 201٨/12/٣1  عدد 
٨97 وحدة تبلغ تكلفتها الدفرتية ٥09 مليون جنيه ، كام  بلغ 
إجاميل  بند » اإليـــــرادات اإلسكانــــية األخرى« خالل عام 201٨ 

مبلغ 1٣٣مليون جنيه مقابل 1٦7مليون جنيه خالل عام 2017 .

ثانيا : املرشوع القومي لإلسكان  : 

لها  البنيك  التمويل  املتاح  الوحدات  عدد  اجامىل  بلغ 
بعدد  مقارنة  ٤1٦٤٥وحدة  عدد   201٨ عام   عن  مرصفنا  من 
التي  املبالغ  إجاميل  بلغ  كام   ،   2017 عام  عن  ٤1٦٣٦وحدة 
 ، تم متويلها  من الدعم حتى 201٨  مبلغ  ٤0٦،7مليون جنيه 
و املمولة من املقدمات  1٨1،٤0مليون جنيه كام بلغت قيمة 
التمويل البنىك لوحدات تلك املرشوعات حتى عام 201٨ مبلغ 

1،0٣1 مليار جنيه  .

مجال التمويل العقاري :

الخدمات  منظومة  ضمن  العقارى  التمويل  نشاط  يدخل 
االول  املقام  ىف  تهدف  التى  للبنك  واإلسكانية  العقارية 
وإدراكاً   .... املجتمع  رشائح  لجميع  املالئم  املسكن  توفري 
االنشطة سبق  من  النوعية  تلك  ىف  دوره  البنك ألهمية  من 
العقارى  التمويل  مبنح   متخصصة  مستقلة  وحدة  تأسيس 
املرتبطة  والقانونية  الفنية  الخدمات  كافة  لتقديم  تهدف 

بهذا النشاط .

واسفرت جهود الوحدة خالل عام 201٨ عن ما يىل : 
إمتام منح متويالت عقارية للعمالء من محدودى ومتوسطى 

ومتميزى الدخل وكذا دراسة عدد من حاالت التمويل العقارى 
عدة  اعداد  تم  كام  املرصى  املركزى  البنك  مبادرة  ظل  ىف 
واجهزة  عقارى  وتطوير  استثامر  رشكات  مع  بروتوكوالت 

تنفيذية بالعديد من املحافظات .

حيث بلغ عدد الحاالت الخاصة مببادرة البنك املركزى املرصى 
بإجامىل  حالة   ٥٤٣09 حواىل  العقارى  التمويل  مجال  ىف 

متويل ٤،911مليار جنيه .

يف مجال الحوكمة وااللتزام :

بعدم  مرتبطة  مخاطر  أيه  تجنيب  عىل  البنك  إدارة  تحرص 
املحلية  الرقابية  الجهات  من  الصادرة  بالتعليامت  االلتزام 
حيث  املرصي  املركزي  البنك  عن  الصادرة  وخاصة  والدولية 
بشكل  التحقق  خالل  من  املخاطر  هذه  مع  البنك  يتعامل 
مع  للتعامل  الالزمة  واإلجراءات  السياسات  توافر  من  مستمر 
كافة متطلبات الجهات الرقابيةوقد واصل البنك خالل عام 201٨ 
التزامه بتطبيق أفضل املامرسات يف مجال االلتزام ومراقبة 
عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب وذلك من خالل العمل 
عىل تعزيز وتطوير قواعد الحوكمة املؤسسية املرتكزة عىل 
بهدف  واملسئولية  واملساءلة  والشفافية  العدالة  مبادئ 
ذات  األخرى  والجهات  واملساهمني  املودعني  ثقة  تدعيم 
االسرتاتيجية  البنك  أهداف  تحقيق  يضمن  مبا  بالبنك  العالقة 
والتعليامت  للقوانني  وفقاً  وذلك  آمن  بشكل  عملياته  وإدارة 

الصادرةعن الجهات الرقابية املحلية والدولية .

وقد أعتمد مجلس اإلدارة سياسة الحوكمة الخاصة بتطبيقات 
لسالمة  الرئييس  اإلطار  تضمن  التي  املعلومات  تكنولوجيا 
من  العديد  أيضاً  أعتمد  كام  البيانات  ورسية  املامرسات 

السياسات ذات الصلة مبنظومة الحوكمة وااللتزام.

مبراجعة  املؤسسية  والحوكمة  االلتزام  قطاع  ويقوم 
اإلجراءات والسياسات والضوابط دورياً وإمتام أعامل املراقبة 

للتأكد من التطابق والتوافق وااللتزام بالقوانني السارية.

منظومة  فاعلية  لزيادة  املتطورة  املفاهيم  تبنى  عن  فضالً 
الذى  املفهوم  وهو   )  GRC  ( الــ  ومنها  والحوكمة  االلتزام 
الحوكمة  من  كل  أنشطة  بني  والتكامل  الدمج  إىل  يشري 
آدائها  تطوير  من  املؤسسة  مُيكن  مبا  وااللتزام  واملخاطر 
تحقيق  إىل  يؤدى  مبا  بالفاعلية  تتصف  رقابية  مظلة  تحت 

أهداف املساهمني وتوفري الحامية للمتعاملني .

يف  ساهمت  تكنولوجيه  تطبيقات  تفعيل  أيضاً  تم  وقد  -هذا 
االلتزام مبتطلبات املراسلني وكذا تحقيق عمليات الربط اآلىل 

مع الجهات الرقابية الداخلية .
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يف مجال  بطاقات الصارف اآليل

ىف  اإلئتامنية  البطاقات  عن  الناتج  الدخل  إجاميل  بلغ 
مليون   2٥،9 مببلغ  مقارنة  جنيه  مليون   ٣٣ مبلغ   201٨/12/٣1
جنيه ىف 12/٣1/ 2017  بزيادة قدرها 7،1 مليون جنيه مبعدل 

زيادة قدره ٤،%27 .

محيل  مشرتيات   / مرصفنا  لبطاقات  اإلستخدام  حجم  زاد  كم 
بنسبه زيادة قدرها ٥،٣9 % .

دويل  مشرتيات   / مرصفنا  لبطاقات  اإلستخدام  حجم  وزاد 
بنسبة زياده قدرها %2٨  .  

البنوك  ماكينات  عىل  محيل   ATM استخدامات  إجاميل  وبلغ 
األخرى ٥،1 مليارجنيه ىف 01٨2/12/٣1 مقارنة مببلغ ٤،٣ مليار 

جنيه بزيادة قدرها  %1٨،٦ .

وبلغ إجاميل استخدامات ATM محيل عىل ماكيناتنا مبلغ 7،٦ 
مليار جنيه يف 201٨/12/٣1 مقارنة مببلغ ٥،٣ مليار جنيه يف 

2017/12/٣1 بزيادة قدرها 2٦ % .

و بلغ عدد املعارضات التي تم حلها عىل ماكيناتنا و ماكينات 
البنوك اآلخرى عدد 11،9 ألف ىف 201٨/12/٣1مقارنة بعدد 1٦،٤ 

ألف ىف ٣1/2017/12 . 

يف  ماكينـة   2٣2  ATM مبرصفنا  املاكينــات  عدد  وبلغ 
201٨/12/٣1مقارنة بعدد 22٣ ماكينة ىف ٣1/2017/12.

يف  وحدة   ٥٥ مبرصفنا  اإليــداع  وحدات  عــدد  وبلغ 
ماكينة   ٦٤ مبرصفنـا   MTM ماكينـــات  عـــدد  201٨/12/٣1وبلــغ 

يف ٣1/12/201٨ .

وتم إطالق خدمة الدفع عن طريق الهاتف املحمول و إطالق 
الخدمه لعمالء  فلويس فــون بدءا من 201٨/٦/٥ حيث بلغ عدد 
املشرتكني ىف الخدمة حتى تاريخ 201٨/12/٣1 عدد 17،٥ الف 
عميل كام يتم عقد دورات تدريبية بجميع املناطق و الفروع 

ملرصفنا للتعريف بخدمة فلويس فون .

و  االسكان  و  التعمري  ببنك  الخاص  السويتش  تفعيل  تم  و 
لتنفيذ  االستعدادات  من  االنتهاء  تم  و  البنك  ماكينات  ربط 
نقل  يف  أوىل  كمرحلة  املبارش  الخصم  لبطاقات   Migration
االنتهاء  وتم  بالبنك  الخاص  السويتش  عىل  البطاقات  جميع 
القومي  املحول  شبكة  بطاقات  إلطالق  التجهيزات  من 
ملطابقة    Reconciliation برنامج  تجهيز  حالياً  ويتم  »ميزة« 
الفروع مع حركات  العمالء يف  حركات السويتش مع حسابات 

املاكينات لرسعة رد املعارضات.
و  العموالت  إجامىل  بلغ  التجارة  خدمات  نشاط  مجال  وىف 
التحويالت  و  املستندية  اإلعتامدات  عن  املحصلة  املصاريف 
الخارجية و التحصيالت مبلغ ) 10،7 مليون جنيه مرصى ( فـى٣1 / 
12 / 201٨ مقارنة مببلغ 9،9 مليون جنيه ىف 2017/12/٣1بزيادة 

قدرها ٨ % .

كام يتم رفع كفاءة العنرص البرشى يف هذا املجال من خالل 
لخلق  الفرصة  اتاحة  مع  العاملني  بني  املهام  توزيع  اعادة 
كوادر جديدة وزيادة عدد رسائل السويفت الصادرة / الواردة 
 OUTPUT ٤٦2واجامىل ٤٥ INPUT ٣0710 خالل الفرتة بأجامىل
والتوسع يف شبكة املراسلني من البنوك والؤسسات املالية 
خالل  من  العامل  قارات  معظم  ىف  الفعال  الخارجي  للتواجد 
تبادلRMA لتوثيق املعامالت البنكية معهم والتي بلغت 201 
ومعظمهم يف قارة اوربا التي تعد الرشيك التجاري االول 

ملرص .

يف مجال قطاع الخزانة

بلغ عائد ودائع لدى البنك املركزى املرصى لعام  201٨ مببلغ 
بنسبة   2017 لعام  جنيه  1،2مليار  مببلغ  مقارنة  جنيه  1،٥مليار 
زيادة قدرها 2٦،2% وذلك ناتج عن قيام البنك املركزى بإصدار 
الثابت وأيضا اصدار ودائع طويلة  العائد  ودائع أسبوعية ذات 

االجل بعائد متغري ملدد مختلفة .

بلغ عائد ودائع لدى البنوك لعام 201٨ مببلغ 1٣1،٦مليون جنيه 
انخفاض  بنسبة   2017 لعام  جنيه  1٤2،٦مليون  مببلغ  مقارنة 

قدرها %7،7 .

بلغ حجم االستثامر يف اذون الخزانة يف نهاية  ٣1/12/201٨ 
يف  جنيه  1٦،1مليار  مببلغ  مقارنة  جنيه  1٥،٥مليار  مبلغ  

2017/12/٣1 بنسبة انخفاض قدرها  7،٣%.

وبلغ العائد عىل اذون الخزانة لعام 201٨ مبلغ  2،1مليار جنيه 
قدرها   زيادة  بنسبة   2017 لعام  جنيه  1،٦مليار  مببلغ  مقارنة 

. %٣٥،9

بلغ حجم االستثامر يف سندات الخزانة يف 201٨/12/٣1 مبلغ 
بنسبة   2017/12/٣1 يف  جنيه  2،٤مليار  مقابل  جنيه  مليار   ٤،1

زيادة قدرها 70،1 % .

وبلغ العائد عىل سندات الخزانة لعام 201٨ مبلغ ٤٨٤،٨مليون 
جنيه مقارنة مببلغ ٣٦0،1مليون جنيه لعام 2017 بنسبة ارتفاع 

قدرها  ٣٤،٦% .
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رئيس مجلس اإلدارة

فتحي السباعي منصور

يف مجال التعليم 

بجامعة  مدين  تخصص  الهندسة  تجهيزقسم  يف  املساهمة 
النيل للعام الثالث عيل التوايل و املساهمة يف بناء مدرسة 
تجريبية بالفيوم مبنطقة دمو )أبتدايئ / أعدادي ( و املساهمة 
كفاءة  لرفع    educate me و أنجاز  وهام  أهليتان  جمعيتان  مع 
العمل  وكذلك  باملدارس  العاملني  وجميع  والنظار  املعلمني 
وتعريفهم  األعدادي  باملدارس  األطفال  مهارات  تنمية  عيل 
عرش  بني  مسابقة  أقامة  سيتم  كام   ، األعامل  ريادة  مبفهوم 
التعمري  بنك  أسم  أنجازتحت  مؤسسة  مع  بالتعاون  مدارس 
الطلبة يف املرحلة األعدادي عيل  لتعليم وتدريب  واألسكان  
مهارات القرن الواحد والعرشون كالقيادة وأيجاد الحلول البديلة 
واألبتكارو متويل منح دراسية للعام الثاين عيل التوايل مبختلف 
املجاالت يف عدة جامعات لعدد عرشطالب من ذوي األحتياجات 
الخاصة واملكفوفني تتضمن مصاريف التعليم واألعاشة وجميع 
املصاريف األخري ومنحة دراسية بجامعة النيل لعدد طالب واحد 
أربع  ملدة  دراسيتان  ومنحتان  سنوات   ٥ ملدة  هندسة  تخصص 
سنوات بجامعة القاهرة كلية سياسة وأقتصاد وتقديم الدعم 
التعليم  وكذلك  شعبها  بكل  العامة  الثانوية  ألوائل  املادي 
العينية  باألضافة ايل املساعدات  التجاري والفني والفندقي 
كالحاسبات األلكرتونية التي توزع عيل كل طالب لتيسري أستكامل 

دراستهم بأدوات العرص الحديثة .

يف مجال املحافظة عىل الرتاث 

وتعد هذة هي املرة األويل التي يساهم فيها البنك يف هذا 
املجال ملا أرتأة أن من واجبة املساهمة يف املحافظة عيل 
الرتاث السيام بأنة مهدد باألنقراض فكان قرار املساهمة يف 

األيت :
ألربع  تدريب  ورش  أنشاء  يف  مظلة  جمعية  مع  املساهمة 
حرف يدوية مهددة باألنقراض كالخيامية ,النحاس ,   األرابيسك 
ملدة  طالب   ٦0 بتدريس  الحرف  هذة  أسطوات  يقوم  ,والصدف 
مؤسسة  مع  املساهمة  و  الحرف  مهارات  يتقنوا  حتي  عامان 
طباعة  يف  واملساهمة  الرتاث  توثيق  مبادرة  يف  الخري  مرص 
أميض  كتاب  وهو   ) الخالء  من  تبدأ  )الحياة  الوثائقي  الكتاب 
الباحثون ٦ سنوات لتوثيق عادات وتقاليد وتاريخ منطقة جنوب 

البحر األحمر  ,الشالتني –الشيخ الشاذيل وخليج القلعان.

يف مجال ريادة األعامل 

وبتشجيع  املايل  الشمول  تحقيق  يف  الدولة  لسياسة  أمتثاال 
خالل  من  واملتوسطة  الصغر  واملتناهية  الصغرية  املشاريع 
مبادرات البنك املركزي لألقراض كان قرار املشاركة يف مبادرة 
حضانة  ألنشاء  األعامل  لريادة  النيل  وجامعة  املركزي  البنك 
لرعاية مبادرة يف مجال تطويرمواد التشييد والبناء واملساهمة 
الصغر لدعم  تنمية املرشوعات الصغرية واملتناهية  مع جهاز 
تدريب أربع دورات من برنامج صاحبات األعامل ميضون قدما وأربع 

دورات من برنامج أبدأ مرشوعك والهدف من هذة الدورات أعداد 
املقرتضني سواء محاسبيا أو قانونيا قبل البدء يف املشاريع 

لضامن نجاحهم .

يف مجال دور األيتام والعمل األجتامعي

لجمعية  باملساهمة  التوايل  عيل  الخامس  للعام  البنك  قام 
وتدريب  وتعليم  كفاءة  رفع  عيل  تعمل  جمعية  وهي  وطنية 
قامت  التي  للمعايري  طبقا  األيتام  دار  يف  الخدمة  مقدمي 
و  األجتامعي  التضامن  وزارة  من  وأعتمدت  بوضعها   الجمعية 
التوايل  عيل  الثاين  للعام  هليوبلس  جمعية  مع  املساهمة 
وهي جمعية ترعي دار لأليتام عيل أعيل مستوي من الخدمة 
واأللتزام واملساهمة يف تجهيز 100 عريس وعروسة باألجهزة 
مبحافظتي  التوايل  عيل  الثاين  للعام  األساسية  الكهربائية 
تنطبق عليهم الرشوط واألحكام  األسكندرية والبحرية  والذين 

يف حفل زفاف جامعي أقيم باألسكندرية .

يف مجال ذوي األحتياجات الخاصة : 

دعم البنك فريق كرة القدم للمكفوفني للعام الثاين وهو أول 
فريق مرصي يؤثث لهذة اللعبة والذي يأمل يف التأهل لكاس 
العامل لكرة القدم للمكفوفني وساهم البنك يف دعم جمعية 
ذو  البالغني  للشباب  جمعية  أول  وهي  الثاين  للعام  األمان  بر 
األعاقة الذهنية  والذين ال يتم قبولهم يف املدارس لبلوغهم 
سن الثامن عرش و ساهم البنك يف دعم جمعية نداء لضعاف 
السمع وزارعي القوقعة سواء بتأهيل املدرسني بالتعاون مع 
جامعة أمريكية متخصصة لضعاف السمع أو يف تجهيز الفصول 
باألدوات التي تساعد يف عملية التدريس و كام ساهم البنك 
يف دعم الرياضة من خالل دعم نادي سوهاج الريايض مبالبس 
التدريب واألحذية , كام دعم مارثون أسوان والذي ذهب عائدة 
ملستشفي مجدي يعقوب , ومارثون األورمان باألقرص والذي 
ذهب عائدة لصالح مستشفي األورمان لعالج الرسطان بالصعيد 
الخاصة  االحتياجات  لذوي  الرسعة  كرة  دورة  البنك  دعم  كام   ,
املسئولية  مجال  يف  عطاءة  أستمرار  يف  البنك  ويطمح 
منو  لتحقيق  الواعدة  الشابة  املبادرات  يتبني  وأن  املجتمعية 
تحقيق  عيل  والعمل  مستدام  وبيئي  وأجتامعي  أقتصادي 
أو  البنك  داخل  سواء  املايل  والشمول  األستدامة  مفهومي 

خارجة .
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يف مجال إدارة املخاطر :

السرتاتيجية  إستناداً  البنك  لدى  املرصفية  املخاطر  إدارة  تتم 
بعد  وتخفيفها،  مواجهتها  وسبل  املخاطر  من  للحد  شاملة 
تحديد املخاطر املقبولة من جانب البنك إلدارة أعامله مبا يضمن 
املحافظة عىل مستوى ونوعية املخاطر املختلفة التي يرغب 
األهداف  تحقيق  عىل  يؤثر  ال  ومبا  وقبولها  بتحملها  البنك 
لألحداث  السلبية  اآلثار  من  التخفيف  إىل  إضافة  االسرتاتيجية 
رأس  ومستوى  البنك  ربحية  من  كل  عىل  والخارجية  الداخلية 
مثل  ملموسة  غري  أخرى  عوامل  وأية  السوقية  والحصة  املال 

سمعة وشهرة البنك .

مخاطر  إدارة  توفري  عىل  باملحافظة  االهتامم  من  وانطالقاً 
فاعلة فقد أستمر البنك خالل عام 201٨ .

وكمنهج ثابت يف تطوير سياسات وأنظمة وبرامج إدارة املخاطر 
 Risk Pro املختلفة التي تشمل برنامج

 One Sumx وبرنامج   والسوقية  االئتامنية  املخاطر  إلدارة 
التشغيلية، ومبا يواكب املستجدات ويتامىش  إلدارة املخاطر 
التعرض  التخفيف من حجم  الحوكمة ويؤدى إىل  مع تعليامت 

للمخاطر والعمل ضمن مستويات املخاطر املقبولة.

وىف هذا اإلطار فقد قام قطاع املخاطر باإلجراءات التالية :
لكافة  االئتامنية  للجدارة  الدورية  املراجعة  عمليات  إستمرار 
عمالء التسهيالت االئتامنية للرشكات بشكل فردى وذلك بهدف 
الوقوف عىل أية مؤرشات سلبية أو تراجع يستلزم إتخاذ إجراءات 
االئتامنية  املحفظة  وجودة  نوعية  تحليل  يتم  كام   ، إحرتازية 
التحمل  إختبارت  إجراء  ويتم  لإلداء  محددة  ملؤرشات  وفقاً 
لقياس قدره القاعدة الرأساملية للبنك عىل تغطية واستيعاب 
الخسائر املحتملة التي قد تلحق بالبنك يف حالة حدوث أي من 

السيناريوهات املفرتضة .

وىف إطار حرص وإهتامم إدارة البنك عىل تطوير أنظمة الضبط 
والرقابة بشكل مستمر يتم تطبيق عدة منهجيات لقياس مخاطر 
التشغيل تهدف للتعرف عىل املخاطر التي قد يتعرض لها البنك 
وتقييمها وذلك بهدف إتخاذ اإلجراءات الرقابية املناسبة والتي 
من شأنها تسهيل عملية إتخاذ القرار يف تحجيم تلك املخاطر 

من أهمها :
التشغيلية  املخاطر  من  للحد  االستباقى  النهج  إتباع  إستمرار 
العمل  مراكز  ملختلف  املخاطر  مصفوفات  تحديث  خالل  من 
بالبنك وذلك يف إطار إستمرار تطبيق منهجية التقييم الذايت  
عىل  الرئيسية  املخاطر  مؤرشات  تحديد   «  RCSA  « للمخاطر  

مستوى األنشطة املرصفية املختلفة .

 Key Risk  « البنك  لدى  الرئيسية  الخطـر  مؤرشات  تطوير 

عىل  دالله  أو  كمؤرش  عليها  االعتامد  يتم  والتي   «  indicators
التعرض  إنذار مبكر الحتاملية  ، وتعترب نظام  املخاطر املحتملة 

لخطر معني .
. Stress Testing تطوير آلية ومنهجية إختبارت التحمل

كام تتم عملية إجراء التقييم الداخيل لكفاية رأس املال
) ICAAP ( بشكل مستمر والتي أظهرت نتائجها إمكانية القاعدة 
الرأساملية للبنك الستيعاب وتغطية كافة املخاطر التي ميكن 

أن يتعرض لها البنك .

يف مجال املسئولية االجتامعية 

يف  بدوره  القيام  يف  واألسكان  التعمري  بنك  لدور  أستكامال 
مجال املساهمة املجتمعية شهد عام 201٨ طفرة يف مجال 
أسرتاتيجية  أول  أعداد  شهد  فقد  املجتمعية  املسئولية 
أولويات  فيها  حدد  املجتمعية  املسئولية  مجال  يف  للبنك 
املساهامت التي يري البنك أن املجتمع يف أشد األحتياج لها 
أول  أعداد   تم  كام   , البنك  وميول  أتجاهات  مع  تتوافق  والتي 
عن  املجتمعية  املسئولية  مجال  يف  البنك  أنجازات  عن  تقرير 
عام  2017 أيضا شهد عام 201٨ تخصيص نسبة 2% من أرباحه يف 
مجال املسئولية االجتامعية وكان ذلك لة أثر كبريا يف أمكانية 
املشاركة يف العديد من املبادرات وبناء رشاكات مع مؤسسات 

لخدمة املجتمع أو مع الجمعيات الغري هادفة للربح .
وقد حدد البنك أولويات مساهامتة من خالل تطبيقة ألسرتاتيجيتة 
مجال  عيل  بالرتكيز   201٨ لعام    املجتمعية  املسئولية  يف 
الصحة , التعليم ,املحافظة عيل الرتاث واملساهمة يف مجال 

ريادة األعامل .

يف مجــال الصحة 

أكرب  الصحة فقد حصل عيل   كانت املساهمة األكرب يف مجال 
 7،٥ قدرها  بزيادة   ) جم  1٨مليون  )حوايل  التربعات  من  نسبة 

مليون جم عن العام السابق وتتمثل يف األيت :
تجهيز عيادة أطفال متنقلة بالتعاون مع مؤسسة بدران بغرض 
الوصول للمريض يف املناطق النائية لتقديم الخدمات الطبية 
البنك  التي يقوم  الثانية  العيادة املتنقلة  السيارة  وتعد هذه 
أسنان  عالج  سيارة  تجهيز  يف  ساهم  أن  سبق  حيث  بتمويلها 
مستشفي  ألنشاء  مرص  أهل  جمعية  مع  املساهمة  و  متنقلة 
عالج  يف  متخصص  مرص  يف  مستشفي  أول  وتعد  الحروق 
الحروق للعام الثاين عيل التوايل و متويل تجديد قسم القلب 
مبستشفي أبو الريش لألطفال التابع لكلية طب القرص العيني 
شهر  يف  أفتتاحة  متوقع  والذي  التوايل  عيل  الثاين  للعام 

أبريل 2019. 

القومية  الحملة  لصالح  جم  مليون   10 مببلغ  البنك  ساهم  كام 
للقضاء عيل قوائم أنتظار املريض بالتعاون مع وزارة الصحة .
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التقارير املالية املستقلة
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تقرير مراقـبي الحسـابات

اىٕل السادة مساهمي بنك التعمري واالسكان رشكة مساهمة مرصية

تقرير عن القوائم املالية املستقلة
راجعنا القوائم املالية املستقله املرفقة لبنك التعمري واالسكان 
املستقله  امليزانية  يف  واملتمثلة  مرصية«  مساهمة  »رشكة 
حقوق  يف  والتغري  الدخل  قوائم  وكذا  ديسمرب201٨   ٣1 يف 
امللكية والتدفقات النقدية املستقله عن السنة املالية املنتهية 
يف ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات املحاسبية الهامة وغريها 

من اإليضاحات املستقله.

مسئولية اإلدارة عن القوائم املالية املستقلة
هذه القوائم املالية املستقله مسئولية إدارة البنك ، فاإلدارة 
مسئولة عن إعداد وعرض القوائم املالية املستقله عرضاً عادالً 

وواضحاً وفقاً لقواعد إعداد 
والقياس  االعرتاف  وأسس  للبنوك  املالية  القوائم  تصوير  و 
 1٦ بتاريخ  املرصي  املركزي  البنك  إدارة   مجلس  من  املعتمدة 
وتتضمن   ، السارية  املرصية  القوانني  ضوء  ويف  ديسمرب 200٨ 
مسئولية اإلدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ عىل رقابة داخلية ذات 
صلة بإعداد وعرض قوائم مالية مستقلة عرضاً عادال وواضحاً خالية 
من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، 
كام تتضمن هذه املسئولية اختيار السياسات املحاسبية املالمئة 

وتطبيقها وعمل التقديرات املحاسبية املالمئة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات
املالية  القوائم  هذه  عىل  الرأي  إبداء  يف  مسئوليتنا  تنحرص 
وفقا  مراجعتنا  متت  وقد  لها.  مراجعتنا  ضوء  يف  املستقله 
ملعايري املراجعة املرصية ويف ضوء القوانني املرصية السارية. 
وتتطلب هذه املعايري تخطيط وأداء املراجعة للحصول عىل تأكد 
مناسب بأن القوائم املالية املستقله خالية من أية تحريفات هامة 

ومؤثرة. 

وتتضمن أعامل املراجعة أداء إجراءات للحصول عىل أدلة مراجعة 
بشأن القيم واإلفصاحات يف القوائم املالية املستقله. وتعتمد 
للمراقب  الشخىص  الحكم   عىل  اختيارها  تم  التي  اإلجراءات 
ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام واملؤثر يف القوائم 
املالية املستقله سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدى تقييم 
ذات  الداخلية  الرقابة  اعتباره  يف  املراقب  يضع  املخاطر  هذه 

مراقبو الحسابات

عامد عىل حسن ابوغزالة رشيف الكيالىن

BT وحيد عبد الغفار ورشكاه
محاسبون قانونيون و مستشارونمحاسبون قانونيون و مستشارون

الجهاز املركزى للمحاسبات E& Y املتضامنون للمحاسبة واملراجعة
عضو جمعية املحاسبني واملراجعني املرصية

طارق صالج

والعرض  املستقله  املالية  القوائم  بإعداد  البنك  بقيام  الصلة 
مناسبة  مراجعة  إجراءات  لتصميم  وذلك  لها  والواضح  العادل 
للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى عىل كفاءة الرقابة الداخلية 
مالمئة  مدى  تقييم  أيضا  املراجعة  عملية  وتشمل  البنك.  يف 
السياسات املحاسبية والتقديرات املحاسبية الهامة التي أعدت 
مبعرفة اإلدارة وكذا سالمة العرض الذي قدمت به القوائم املالية 

املستقله.

كافية  عليها  بالحصول  قمنا  التي  املراجعة  أدلة  أن  نرى  وإننا 
القوائم املالية  رأينا عىل  ومناسبة وتعد أساسا مناسبا إلبداء 

املستقله.

الــرأي 
ومن رأينا أن القوائم املالية املستقله املشار إليها أعاله تعرب 
بعدالة ووضوح ، يف جميع جوانبها الهامة ، عن املركز املايل 
املستقل للبنك يف ٣1 ديسمرب201٨، وعن أدائه املايل وتدفقاته 
النقدية املستقله عن السنة املالية املنتهية يف ذلك التاريخ 
وذلك طبقا لقواعد إعداد وتصويرالقوائم املالية للبنوك وأسس 
املركزي  البنك  إدارة  مجلس  من  املعتمدة  والقياس  االعرتاف 
واللوائح  القوانني  ضوء  ويف   200٨ ديسمرب   1٦ بتاريخ  املرصي 

املرصية ذات العالقة.

تقرير عن املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
السنة املالية املنتهية يف  - خالل  البنك  لنا مخالفة  يتبني  مل 
٣1 ديسمرب 201٨ - ألي من أحكام قانون البنك املركزي والجهاز 

املرصيف والنقد رقم ٨٨ لسنة 200٣.

ميسك البنك حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون 
ونظام البنك عىل وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم املالية 

املستقله متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات.

البيانات املالية الواردة بتقرير مجلس اإلدارة املعد وفقاً ملتطلبات 
القانون رقم 1٥9 لسنة 19٨1 والئحته التنفيذية متفقة مع ما هو 
وارد بدفاتر البنك وذلك يف الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات 

بالدفاتر.
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عائد القروض وااليرادات املشابهة

تكلفة الودائع والتكاليف املشابهة

صايف الدخل من العائد

ايرادات االتعاب والعموالت  

مرصوفات االتعاب والعموالت

صايف الدخل من االتعاب والعموالت

توزيعات االرباح

صايف دخل املتاجرة 

ارباح مرشوعات البنك االسكانية

خسائر االستثامرات املالية

عبء االضمحالل عن خسائر االئتامن 

مرصوفات إدارية

عبء مخصص الرضائب 

 ايرادات )مرصوفات( تشغيل اخرى

صايف ارباح العام قبل رضائب الدخل

مرصوفات رضائب الدخل

صايف ارباح العام

نصيب السهم يف صايف ارباح العام
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جـ- ترجمة العمالت األجنبية
جـ/1 - عملة التعامل والعرض

بالجنيه املرصي وهو عملة  للبنك  يتم عرض القوائم املالية 
التعامل والعرض للبنك.

جـ/2 - املعامالت واألرصدة  بالعمالت االجنبية  .
املعامالت  وتثبت  املرصى  بالجنيه  البنك  حسابات  مُتسك   -
بالعمالت األخرى خالل السنة املالية عىل أساس أسعار الرصف 
السارية ىف تاريخ تنفيذ املعاملة ، ويتم إعادة تقييم أرصدة 
األخرى  بالعمالت  النقدية  الطبيعة  ذات  وااللتزامات  األصول 
ىف نهاية السنة املالية عىل أساس أسعار الرصف السارية 
باألرباح  الدخل  قامئة  يف  االعرتاف  ويتم   ، التاريخ  ذلك  ىف 
والخسائر الناتجة عن تسوية تلك املعامالت وبالفروق الناتجة 

عن التقييم ضمن البنود التالية :
املالية  األدوات  من  الدخل  صاىف  أو  املتاجرة  دخل  •صاىف 
املبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 
لألصول/االلتزامات بغرض املتاجرة أو تلك املبوبة عند نشأتها 

بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر بحسب النوع .
ُمؤهلة  تغطية  بصفة  املالية  للمشتقات  امللكية  حقوق   •

للتدفقات النقدية أو بصفة تغطية ُمؤهلة لصايف االستثامر.
• ايرادات) مرصوفات ( تشغيل أخرى بالنسبة لباقى البنود .

- يتم تحليل التغريات يف القيمة العادلة لألدوات املالية ذات 
الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية املصنفة استثامرات متاحة 
للبيع )أدوات دين ( ما بني فروق تقييم نتجت عن التغريات يف 
التكلفة املُستهلكة لألداة وفروق نتجت عن تغري أسعار الرصف 
، ويتم  العادلة لألداة  القيمة  السارية وفروق نتجت عن تغري 
االعرتاف يف قامئة الدخل بفروق التقييم املتعلقة بالتغريات 
واإليرادات  القروض  عائد  ضمن  املُستهلكة  التكلفة  يف 
بند  ىف  الرصف  أسعار  بتغري  املتعلقة  وبالفروق  املشابهه 
إيرادات )مرصوفات( تشغيل أخرى ، ويتم االعرتاف ضمن حقوق 
امللكية بفروق التغري يف القيمة العادلة  ) إحتياطى القيمة 

العادلة / استثامرات مالية متاحة للبيع ( .

الطبيعة  ذات  غري  البنود  عن  الناتجة  التقييم  فروق  تتضمن   -
النقدية األرباح والخسائر الناتجة عن تغري القيمة العادلة مثل 
أدوات حقوق امللكية املحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل 
عن  الناتجة  التقييم  بفروق  االعرتاف  ويتم   ، والخسائر  األرباح 
أدوات حقوق امللكية املصنفة استثامرات مالية متاحة للبيع 

ضمن احتياطي القيمة العادلة ىف    حقوق امللكية .

د- األصول املالية
التالية:  املجموعات  بني  املالية  األصول  بتبويب  البنك  يقوم 
أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر، 
حتى  بها  محتفظ  مالية  واستثامرات   ، ومديونيات  وقروض 
وتقوم   ، للبيع  متاحة  مالية  واستثامرات   ، االستحقاق  تاريخ 

اإلدارة بتحديد تصنيف استثامراتها عند االعرتاف األويل .

د/1 - األصول املالية املبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
والخسائر

تشمل هذه املجموعة : أصول مالية بغرض املتاجرة ، واألصول 
التى تم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

والخسائر.
تم  إذا  املتاجرة  بغرض  أنها  عىل  املالية  األداة  تبويب  -يتم 
يف  بيعها   بغرض  أساسية  بصفة  قيمتها  وتحمل  اقتناؤها 
إذا كانت متثل جزءاً من محفظة أدوات مالية  أو  القصري  األجل 
محددة يتم إدارتها معاً وكان هناك دليل عىل معامالت فعلية 
كام  القصري.  األجل  يف  أرباح  عىل  الحصول  إىل  تشري  حديثة 
تم  إذا  إال  املتاجرة  بغرض  أنها  عىل  املشتقات  تصنيف  يتم 

تخصيصها عىل أنها أدوات تغطية .
بالقيمة  أنها  عىل  نشأتها  عند  املالية  األصول  تبويب  -يتم 

العادلة من خالل األرباح والخسائر يف الحاالت التالية:- 

•عندما يقلل ذلك تضارب القياس الذى قد ينشأ إذا تم معالجة 
املشتق ذو العالقة عىل أنه بغرض املتاجرة ىف

املشتق  محل  املالية  األداة  تقييم  فيه  يتم  الذى  الوقت 
للبنوك  والتسهيالت  للقروض  بالنسبة  املُستهلكة  بالتكلفة 

والعمالء وأدوات الدين املُصدرة .

أدوات  يف  االستثامرات  مثل  االستثامرات،  بعض  إدارة  عند   •
العادلة وفقاً إلسرتاتيجية  بالقيمة  حقوق امللكية وتقييمها 
االستثامر أو إدارة املخاطر وإعداد التقارير عنها لإلدارة العليا 
عىل  االستثامرات  تلك  تبويب  عندها  يتم   ، األساس  هذا  عىل 

أنها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.

•األدوات املالية ، مثل أدوات الدين املحتفظ بها ، التي تحتوي 
بشدة  تؤثر  التي  الضمنية  املشتقات  من  أكرث  أو  واحد  عىل 
أنها  عىل  األدوات  تلك  تبويب  فيتم  النقدية،  التدفقات  عىل 

بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.

-يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن التغريات يف القيمة 
العادلة للمشتقات املالية التي يتم إدارتها باالرتباط مع أصول 
أو التزامات مالية مبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل  صايف  بند   « الدخل  قامئة  ىف  وذلك  والخسائر  األرباح 
العادلة من  بالقيمة  من األدوات املالية املبوبة عند نشأتها 

خالل األرباح والخسائر« .

األدوات  مجموعة  من  مالية  مشتقه  أية  تبويب  إعادة  يتم  -ال 
والخسائر  األرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  املقيمة  املالية 
إعادة  يتم  ال  ،كام  رسيانها  أو  بها  االحتفاظ  فرتة  أثناء  وذلك 
املالية  األدوات  مجموعة  من  نقال  ماليه  أداه  أية  تبويب 
بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر إذا كانت هذه األداة 
كأداة  األوىل  االعرتاف  عند  البنك  مبعرفة  تخصيصها  تم  قد 

تُقيم بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر. 
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عن السنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب 2٠١٨

1.معلومات عامـة 
للمؤسسات  مرصفية  خدمات  واإلسكان  التعمري  بنك  يقدم 
فضال عن خدمات التجزئة املرصفية واالستثامر يف جمهورية  
مرص العربية من خالل ٨٤ فرعاً ويوظف  2٥٤٨ موظفاً ىف تاريخ 

امليزانية .
مرصية«،  مساهمة  »رشكة  واالسكان  التعمري  بنك  تأسـس 
بقرار وزير  يونيو1979   ٣0 بتاريخ  كبنك استثامر واعامل وذلك 
االقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون االقتصادى رقم 1٤7 لسنة 
مبحافظة  الرئييس  مركزه  خالل  من  نشاطه  وميارس   1979

الجيزة والبنك مدرج يف البورصة املرصية  لألوراق املالية.

2.ُملخص السياسات املحاسبية 
إعداد  يف  املتبعة  املحاسبية  السياسات  أهم  ييل  فيام    
هذه القوائم املالية.  وقد تم إتباع هذه السياسات بثبات لكل 

السنوات  املعروضة إال إذا تم اإلفصاح عن غري ذلك .

أ-أسس إعداد القوائم املالية
 يتم إعداد القوائم املالية وفقاً لقواعد اعداد وتصوير القوائم 
من  املعتمدة  والقياس  االعرتاف  واسس  للبنوك  املالية 
مجلس ادارة البنك املركزى املرصى بتاريخ 1٦ ديسمرب 200٨، 
تقييم األصول  بإعادة  التاريخية معدلة  التكلفة  وعىل أساس 
وااللتزامات  واألصول   ، املتاجرة  بغرض  املالية  وااللتزامات 
بالقيمة العادلة من خالل األرباح  املالية املبوبة عند نشأتها 
، وجميع عقود  للبيع  والخسائر واالستثامرات املالية املتاحة 

املشتقات املالية .

طبقاً  للبنك  املستقلة  املالية  القوائم  هذه  إعداد  تم  وقد 
ألحكام القوانني املحلية ذات الصلة ، ويتم عرض االستثامرات 
املستقلة  املالية  القوائم  يف  وشقيقة  تابعة  رشكات  يف 
االضمحالل  خسائر  ناقصاً  بالتكلفة  محاسبياً  ومعالجتها  للبنك 
للبنك حتى ٣1 ديسمرب  القوائم املالية  . وقد كان يتم إعداد 
السارية  املرصي  املركزي  البنك  تعليامت  باستخدام   2009
حتى ذلك التاريخ و التي تختلف يف بعض الجوانب عن قواعد 
االعرتاف  واسس  للبنوك  املالية  القوائم  وتصوير  اعداد 
والقياس املعتمدة من مجلس ادارة البنك املركزى املرصى 
بتاريخ 1٦ ديسمرب 200٨ . وعند إعداد القوائم املالية عن السنة 
بتعديل  اإلدارة  2010، قامت  ٣1 ديسمرب  املالية املنتهية ىف 
مع  تتفق  بحيث  القياس  وأسس  املحاسبية  السياسات  بعض 
قواعد إعداد وتصوير القوائم املالية للبنوك وأسس االعرتاف 
والقياس املعتمدة من مجلس إدارة البنك املركزي املرصي   

يف 1٦ ديسمرب 200٨.

ب-الرشكات التابعة والشقيقة 
ب/1 - الرشكات التابعة 

هي الرشكات التي ميتلك البنك بطريق مبارش أو غري مبارش 
 ، والتشغيلية  املالية  سياساتها  يف  التحكم  عىل  القدرة 

وعادة يكون للبنك حصة ملكية تزيد عن نصف حقوق

التصويت  حقوق  وتأثري  وجود  االعتبار  يف  ويؤخذ  التصويت. 
الوقت  يف  تحويلها  أو  مامرستها  ميكن  التي  املستقبلية 
الحايل عند تقييم ما إذا كان للبنك القدرة عىل السيطرة عىل 

الرشكة.

ب/2 - الرشكات الشقيقة 
بطريق  البنك  ميتلك  التي  املنشآت  هي  الشقيقة  الرشكات 
مبارش أو غري مبارش نفوذاً مؤثراً عليها ولكن ال يصل إىل حد 
 %٥0 إىل   %20 من  ملكية  حصة  للبنك  يكون  وعادة   ، السيطرة 

من حقوق التصويت .

عمليات  عن  املحاسبة  يف  الرشاء  طريقة  استخدام  يتم 
بالقيمة  االقتناء  تكلفة  قياس  ويتم   ، للرشكات  البنك  اقتناء 
و/ للرشاء  أصول  من  البنك  قدمه  الذى  املقابل  أو  العادلة 

البنك  تكبدها  التزامات  و/أو  ُمصدرة  ملكية  حقوق  أدوات  أو 
ىف  وذلك   ، املقتناة  الرشكة  عن  نيابة  يقبلها  التزامات  و/أو 
بعملية  مبارشة  تتعلق  تكاليف  اية  إليها  مضافاً  التبادل  تاريخ 
االلتزامات  ، ويتم قياس صاىف األصول مبا ىف ذلك  االقتناء 
املحتملة املقتناة القابلة للتحديد وذلك بقيمتها العادلة يف 
تاريخ االقتناء ، بغض النظر عن وجود أية حقوق لألقلية وتعترب 
الزيادة يف تكلفة االقتناء عن القيمة العادلة لحصة البنك يف 
املجمعة  املالية  القوائم  يف  تسجل  شـهرة   الصايف  ذلك 
املشار  للصايف  العادلة  القيمة  عن  االقتناء  تكلفة  قلت  وإذا 
بند  الدخل ضمن  الفرق مبارشة يف قامئة  ، يتم تسجيل  إليه 
ايرادات )مرصوفات( تشغيل أخرى بالقوائم املالية املجمعة. 

ويتم املحاسبة عن الرشكات التابعة والشقيقة يف القوائم 
املالية املستقلة للبنك بطريقة التكلفة ووفقاً لهذه الطريقة 
، تثبت االستثامرات بتكلفة االقتناء متضمنة أية شهرة ويخصم 
منها أية خسائر اضمحالل يف القيمة ، وتثبت توزيعات األرباح 
حق  وثبوت  األرباح  هذه  توزيع  اعتامد  عند  الدخل  قامئة  يف 

البنك يف التحصيل.
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طريقة  باستخدام  املاىل  لألصل  املتبقى  الُعمر  مدار  عىل 
العائد الفعىل.  وىف حالة إضمحالل قيمة األصل املاىل الحقاً 
مبارشة  بها  االعرتاف  سبق  خسائر  أو  أرباح  بأية  االعرتاف  يتم 

ضمن حقوق امللكية ىف األرباح والخسائر.

2-ىف حالة األصل املاىل الذى ليس له تاريخ استحقاق ثابت 
تظل األرباح أو الخسائر ضمن حقوق امللكية حتى بيع األصل أو 

الترصف فيه ، عندئذ يتم االعرتاف بها ىف األرباح والخسائر. 

االعرتاف  يتم  الحقاً  املاىل  األصل  قيمة  إضمحالل  حالة  وىف 
حقوق  ضمن  مبارشة  بها  األعرتاف  سبق  خسائر  أو  أرباح  بأية 

امللكية ىف األرباح والخسائر.

املقبوضات  أو  للمدفوعات  تقديراته  بتعديل  البنك  قام  -إذا 
مجموعة  )أو  املاىل  لألصل  الدفرتية  القيمة  تسوية  فيتم 
األصول املالية ( لتعكس التدفقات النقدية الفعلية و التقديرات 
وذلك  الدفرتية  القيمة  حساب  إعادة  يتم  أن  عىل  املعدلة 
بحساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة 
بالتسوية  االعرتاف  ويتم  املالية  لألداة  الفعىل  العائد  بسعر 

كإيراد أو مرصوف ىف األرباح والخسائر.

ماىل  أصل  تبويب  بإعادة  البنك  قام  إذا  األحوال  جميع  -ىف 
بزيادة  الحق  تاريخ  ىف  البنك  وقام  إليه  ُمشار  هو  ملا  طبقاً 
ما  لزيادة  نتيجة  املستقبلية  النقدية  للمتحصالت  تقديراته 
اإلعرتاف  يتم   ، النقدية  املتحصالت  هذه  من  إسرتداده  سيتم 
من  وذلك  الفعىل  العائد  لسعر  كتسوية  الزيادة  هذه  بتأثري 
تاريخ التغري ىف التقدير وليس كتسوية للرصيد الدفرتى لألصل 

ىف تاريخ التغري ىف التقدير . 

هـ- املقاصة بني األدوات املالية
كان  إذا  املالية  وااللتزامات  األصول  بني  املقاصة  إجراء  يتم 
املبالغ  بني  املقاصة  إلجراء  للنفاذ  قابل  قانوين  حق  هناك 
أساس  عىل  التسوية  إلجراء  النية  هناك  وكانت  بها  املعرتف 
صايف املبالغ ، أو الستالم األصل وتسوية االلتزام يف آن واحد.

وتعرض بنود اتفاقيات رشاء أذون خزانة مع التزام بإعادة البيع 
واتفاقيات بيع أذون خزانة مع التزام بإعادة الرشاء عىل أساس 
حكومية  وأوراق  الخزانة  أذون  بند  ضمن  بامليزانية  الصاىف 

أخرى .

و- أدوات املشتقات املالية ومحاسبة التغطية
- يتم االعرتاف باملشتقات بالقيمة العادلة يف تاريخ الدخول 
بقيمتها  الحقاً  قياسها  إعادة  ويتم  املشتقة،  عقد  يف 
األسعـار  من  العادلـة  القيمة  عىل  الحصـول  ويتم  العادلة.  
املعامالت  أو   ، النشطة  األسواق  يف  املعلنة  السوقية 
التدفقات  مناذج  مثل  التقييم  أساليب  أو  الحديثة،  السوقية 
األحوال.   بحسب  الخيارات،  تسعري  ومناذج  املخصومة  النقدية 
وتظهر جميع املشتقات ضمن األصول إذا كانت قيمتها العادلة 

موجبة، أو ضمن االلتزامات إذا كانت قيمتها العادلة سالبة.
يف  املشمولة  الضمنية  املالية  املشتقات  معالجة  يتم   -
القابلة  السندات  يف  التحويل  خيار  مثل   ، أخرى  مالية  أدوات 

ال  عندما  مستقلة  مشتقات  باعتبارها    ، أسهم  اىل  للتحويل 
املرتبطة  بتلك  لصيقة  واملخاطر  االقتصادية  الخصائص  تكون 
بالعقد األصيل وكان ذلك العقد غري مبوب بالقيمة العادلة من 
الضمنية  املشتقات  تلك  قياس  ويتم  والخسائر.   األرباح  خالل 
بالقيمة العادلة ويتم االعرتاف بالتغريات يف القيمة العادلة 

يف قامئة الدخل ضمن بند صاىف دخل املتاجرة.

وال يتم فصل املشتقات الضمنية إذا اختار البنك تبويب العقد 
املُركب بالكامل بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر .

- تعتمد طريقة االعرتاف باألرباح والخسائر الناتجة عن القيمة 
العادلة عىل ما إذا كانت املشتقة مخصصة أداة تغطية ، وعىل 

طبيعة البند املغطى.  

ويقوم البنك بتخصيص بعض املشتقات عىل أنها أياً مام يىل :  
•تغطيات مخاطر القيمة العادلة لألصول وااللتزامات املعرتف 

بها أو االرتباطات املؤكدة )تغطية القيمة العادلة( .

بدرجة  متوقعة  مستقبلية  نقدية  تدفقات  مخاطر  •تغطيات 
إىل  تُنسب  أو   ، به  معرتف  التزام  أو  أصل  إىل  تُنسب  كبرية 

معاملة متنبأ بها )تغطية التدفقات النقدية(.

لهذا  املخصصة  للمشتقات  التغطية  محاسبة  استخدام  ويتم 
الغرض إذا توافرت فيها الرشوط املطلوبة  .

-يقوم البنك عند نشأة املعاملة بالتوثيق املستندى للعالقة 
إدارة  أهداف  وكذلك   ، التغطية  وأدوات  املغطاة  البنود  بني 
التغطية  معامالت  يف  الدخول  من  واإلسرتاتيجية  الخطر 
املختلفة.  ويقوم البنك أيضاً عند نشأة التغطية وكذلك بصفة 
املشتقات  كانت  إذا  ما  لتقدير  املستندى  بالتوثيق  مستمرة 
املستخدمة يف معامالت التغطية فعالة يف مقابلة التغريات 

يف القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند املغطى .

و/1 - تغطية القيمة العادلة
يتم االعرتاف يف قامئة الدخل بالتغريات يف القيمة العادلة 
 ، العادلة  القيمة  لتغطيات  املؤهلة  املخصصة  للمشتقات 
وذلك مع أية تغريات يف القيمة العادلة املنسوبة لخطراألصل 

أو االلتزام املغطى .

لعقود  العادلة  القيمة  يف  الفعالة  التغريات  أثر  ويُؤخذ   «
أثر  ويُؤخذ   .« املتاجرة  دخل  »صايف  إىل  املستقبلية  العملة 
املتعلقة  املُغطاة  والبنود  العقود  كافة  ىف  الفعالية  عدم 
بها الواردة ىف الفقرة السابقة إىل »صاىف دخل املتاجرة«  

يتم   ، التغطية  محاسبة  برشوط  تفي  التغطية  تُعد  مل  وإذا 
للبند  الدفرتية  القيمة  عىل  تم  الذي  التعديل  استهالك 
املغطى الذي يتم املحاسبة عنه بطريقة التكلفة املُستهلكة، 
حتى  الفرتة  مدار  عىل  والخسائر  األرباح  عىل  بتحميله  وذلك 
االستحقاق. وتبقى ضمن حقوق امللكية التعديالت التي أجريت 
عىل القيمة الدفرتية ألداة حقوق امللكية املغطاة حتى يتم 

استبعادها.
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د/2 -  القروض واملديونيات
 متثل أصوالً مالية غري مشتقة ذات مبلغ ثابت أو قابل للتحديد 

وليست متداولة يف سوق نشطة فيام عدا :
-األصول التي ينوى البنك بيعها فوراً أو يف مدى زمني قصري، 
يتم تبويبها يف هذه الحالة ضمن األصول بغرض املتاجرة ، أو 
التي تم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

والخسائر .
- األصول التي بوبها البنك عىل أنها متاحة للبيع عند االعرتاف 

األوىل بها 0
-األصول التي لن يستطيع البنك بصورة جوهرية اسرتداد قيمة 
القدرة  تدهور  بخالف  أخرى  ألسباب  فيها  األصيل  استثامره 

االئتامنية. 

د/٣ - االستثامرات املالية املحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
متثل االستثامرات املالية املحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
أصوال مالية غري مشتقة ذات مبلغ سداد محدد أو قابل للتحديد 
وتاريخ استحقاق محدد ولدى إدارة البنك النية والقدرة عىل 
كل  تبويب  إعادة  ويتم  استحقاقها.  تاريخ  حتى  بها  االحتفاظ 
املجموعة عىل أنها متاحة للبيع إذا باع البنك مبلغ هام  مـن 
باستثناء  االستحقاق  تاريخ  حتى  بها  املحتفظ  املالية  األصول 

حاالت الرضورة كام حددها البنك املركزي املرصي  .

د/٤ - االستثامرات املالية املتاحة للبيع
متثل االستثامرات املالية املتاحة للبيع أصوال مالية غري مشتقة 
يتم  وقد   ، محددة  غري  ملدة  بها  لالحتفاظ  النية  هناك  تكون 
أسعار  يف  التغريات  أو  السيولة  إىل  للحاجة  استجابة  بيعها 

العائد أو الرصف أو األسهم .

ويُتبع ما يىل بالنسبة لالصول املالية :-
املعتادة  بالطريقة  والبيع  الرشاء  بعمليات  االعرتاف  -يتم 
يلتزم  الذي  التاريخ  وهو  املتاجرة  تاريخ  يف  املالية  لألصول 
بالنسبة لألصول املبوبة  البنك برشاء أو بيع األصل وذلك  فيه 
واالستثامرات  والخسائر،  األرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة 
واالستثامرات  االستحقاق،  تاريخ  حتى  بها  املحتفظ  املالية 

املالية املتاحة للبيع.

عند  تبويبها  يتم  ال  التي  املالية  باألصول  أوالً  االعرتاف  -يتم 
بالقيمة  والخسائر  األرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  نشأتها 
العادلة مضافاً إليها تكاليف املعاملة ويتم االعرتاف باألصول 
املالية التي يتم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل 
األرباح والخسائر وذلك بالقيمة العادلة فقط مع تحميل تكاليف 

املعاملة عىل قامئة الدخل بند صاىف دخل املتاجرة.

-يتم استبعاد األصول املالية عندما تنتهي فرتة رسيان الحق 
التعاقدي يف الحصول عىل تدفقات نقدية من األصل املايل 
املرتبطة  واملنافع  املخاطر  معظم  البنك  يُحول  عندما  أو 
بامللكية اىل طرف آخر ويتم استبعاد االلتزامات عندما تنتهي 

إما بالتخلص منها أو إلغائها أو انتهاء مدتها التعاقدية. 

االستثامرات  من  لكل  العادلة  بالقيمة  الحقاً  القياس  يتم   -
املالية املتاحة للبيع واألصول املالية املبوبة بالقيمة العادلة 

للقروض  املُستهلكة  وبالتكلفة  والخسائر  األرباح  خالل  من 
واملديونيات واالستثامرات املحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق .

الناتجة عن  باألرباح والخسائر  الدخل  االعرتاف يف امئة  يتم    -
التغريات يف القيمة العادلة لألصول املالية املبوبة بالقيمة 
العادلة من خالل األرباح والخسائر وذلك يف الفرتة التي تحدث 
فيها ، بينام يتم االعرتاف مبارشة يف حقوق امللكية باألرباح 
والخسائر الناتجة عن التغريات يف القيمة العادلة لالستثامرات 
أو  األصل  استبعاد  يتم  أن  إىل  وذلك   ، للبيع  املتاحة  املالية 
اضمحالل قيمته ، عندها يتم االعرتاف يف قامئة الدخل باألرباح 
حقوق  ضمن  بها  االعرتاف  سبق  التي  املرتاكمة  والخسائر 

امللكية. 

بطريقة  املحسوب  بالعائد  الدخل  قامئة  يف  االعرتاف  يتم   -
الخاصة  األجنبية  العمالت  وخسائر  وأرباح  املُستهلكة  التكلفة 
وكذلك   ، للبيع  متاحة  املبوبة  النقدية  الطبيعة  ذات  باألصول 
عن  الناتجة  األرباح  بتوزيعات  الدخل  قامئة  يف  االعرتاف  يتم 
الحق  ينشأ  عندما  للبيع  متاحة  املبوبة  امللكية  حقوق  أدوات 

للبنك يف تحصيلها .

-يتم تحديد القيمة العادلة لالستثامرات املُعلن عن أسعارها 
الجــاريـة يف أســـواق نشطـة عىل أسـاس أسعــار الطـلـب 

 ) Bid Price ( أما إذا مل تكن هناك سوق نشطة لألصل املايل أو 
مل تتوافر أسعار الطلب الجارية ، فيحدد البنك القيمة العادلة 

باستخدام أحد أساليب التقييم.
تحليل  أو  حديثة،  محايدة  معامالت  استخدام  ذلك  ويتضمن 
أو  الخيارات  تسعري  مناذج  أو   ، املخصومة  النقدية  التدفقات 
املتعاملني  ِقبل  من  االستخدام  شائعة  األخرى  التقييم  طرق 
بالسوق وإذا مل يتمكن البنك من تقدير القيمة العادلة ألدوات 
قيمتها  قياس  يتم   ، للبيع  متاحة  املُبوبة  امللكية  حقوق 

بالتكلفة بعد خصم أى اضمحالل ىف القيمة .

-يقوم البنك بإعادة تبويب األصل املاىل املُبوب ضمن مجموعة 
تعريف  عليه  يرسى  الذى  للبيع  املتاحة  املالية  األدوات 
مجموعة  من  نقالً  قروض(  أو  )سندات  واملديونيات  القروض 
أو  القروض واملديونيات  للبيع إىل مجموعة  األدوات املتاحة 
األصول املالية املحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق – كل حسب 
عىل  والقدرة  النية  البنك  لدى  تتوافر  عندما  وذلك   – األحوال 
االحتفاظ بهذه األصول املالية خالل املستقبل املنظور أو حتى 

تاريخ االستحقاق .

وتتم إعادة التبويب بالقيمة العادلة ىف تاريخ إعادة التبويب 
، ويتم معالجة أية أرباح أو خسائر متعلقة بتلك األصول التى 
تم االعرتاف بها سابقاً ضمن حقوق امللكية وذلك عىل النحو 

التاىل:-

1-ىف حالة األصل املاىل املُعاد تبويبه الذى له تاريخ استحقاق 
ثابت يتم استهالك األرباح أو الخسائر عىل مدار الُعمر املتبقى 
العائد  بطريقة  االستحقاق  تاريخ  حتى  به  املحتفظ  لالستثامر 
أساس  عىل  القيمة  بني  فرق  أى  استهالك  ويتم    . الفعىل 
االستحقاق  تاريخ  أساس  عىل  والقيمة  املُستهلكة  التكلفة 
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عقد الجدولة عىل القرض لحني سداد 2٥% من أقساط الجدولة 
وبحد أدىن انتظام ملدة سنة وىف حالة استمرار العميل ىف 
االنتظام يتم إدراج العائد املحسوب عىل رصيد القرض القائم 
العائد  دون  املنتظمة(  الجدولة  رصيد  عىل  )العائد  باإليرادات 
إال بعد سداد  باإليرادات  يُدرج  الذى ال  الجدولة  املُهمش قبل 

كامل رصيد القرض ىف امليزانية  قبل الجدولة .

ط- إيرادات األتعاب والعموالت
تسهيل  أو  قرض  خدمة  عن  املستحقة  باألتعاب  االعرتاف  يتم 
االعرتاف  إيقاف  ويتم  الخدمة  تأدية  عند  اإليرادات  ضمن 
بإيرادات األتعاب والعموالت املتعلقة بالقروض أو املديونيات 
سجالت  يف  قيدها  يتم  حيث   ، املضمحلة  أو  املنتظمة  غري 
ضمن  بها  االعرتاف  ويتم   ، املالية  القوائم  خارج  هامشية 
بايرادات  النقدي عندما يتم االعرتاف  اإليرادات وفقا لألساس 
للعائد الفعيل  التي متثل جزءاً مكمالً  بالنسبة لألتعاب  العائد 
تعديال  باعتبارها  معالجتها  يتم  عامة  بصفة  املايل  لألصل 

ملعدل العائد الفعيل .

ويتم تأجيل أتعاب االرتباط عىل القروض إذا كان هناك احتامل 
اعتبار  عيل  وذلك  القروض  هذه  سحب  يتم  سوف  بأنه  مرجح 
عن  تعويضا  تعترب  البنك  عليها  يحصل  التي  االرتباط  أتعاب  أن 
بها  االعرتاف  يتم  ثم   ، املالية  األداة  القتناء  املستمر  التدخل 
بتعديل معدل العائد الفعيل عىل القرض ، ويف حالة انتهاء 
باألتعاب  االعرتاف  يتم  للقرض  البنك  إصدار  دون  االرتباط  فرتة 

ضمن اإليرادات عند انتهاء فرتة رسيان االرتباط .

يتم  التي  الدين  بأدوات  املتعلقة  باألتعاب  االعرتاف  ويتم 
األويل  االعرتاف  عند  اإليراد  ضمن  العادلة  بقيمتها  قياسها 
ويتم االعرتاف بأتعاب ترويج القروض املشرتكة ضمن اإليرادات 
عند استكامل عملية الرتويج وعدم احتفاظ البنك بأي جزء من 
القرض أو كان البنك يحتفظ بجزء له ذات معدل العائد الفعيل 

املتاح للمشاركني اآلخرين .

الناتجة  والعموالت  باألتعاب  الدخل  قامئة  يف  االعرتاف  ويتم 
لصالح  معاملة  عىل  التفاوض  يف  املشاركة  أو  التفاوض  عن 
أو  أخرى  مالية  أدوات  أو  أسهم  رشاء  ترتيب  مثل   – آخر  طرف 
اقتناء أو بيع املنشآت – وذلك عند استكامل املعاملة املعنية.

 ويتم االعرتاف بأتعاب االستشارات اإلدارية والخدمات األخرى 
أداء  مدار  عىل  النسبي  الزمني  التوزيع  أساس  عىل  عادة 
الخدمة . ويتم االعرتاف بأتعاب إدارة التخطيط املايل وخدمات 
الحفظ التي يتم تقدميها عىل فرتات طويلة من الزمن عىل 

مدار الفرتة التي يتم أداء الخدمة فيها .
من  مجموعة  خسائراضمحالل  عىل  املوضوعية  األدلة  ومن 

انخفاض ميكن  بيانات واضحة تشري إىل  األصول املالية وجود 
قياسه ىف التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعه من هذه 
املجموعة منذ االعرتاف األوىل عىل الرغم من عدم امكانية 
تحديد هذا االنخفاض لكل أصل عىل حدة ، ومثال ذلك زيادة عدد 
حاالت اإلخفاق ىف السداد بالنسبة ألحد املنتجات املرصفية.

ى-إيرادات توزيعات األرباح
صدور  عند  األرباح  بتوزيعات  الدخل  قامئة  يف  االعرتاف  يتم 

الحق يف تحصيلها.

واعادة  البيع  واتفاقيات  البيع  وإعادة  الرشاء  ك-اتفاقيات 
الرشاء

إلعادة  اتفاقيات  مبوجب  املُباعة  املالية  األدوات  عرض  يتم 
رشائها ضمن األصول مضافة اىل أرصدة أذون الخزانة وأوراق 

حكومية أخرى بامليزانية ويتم عرض االلتزام
أذون  أرصدة  من  مخصوماً   ) البيع  واعادة  الرشاء  اتفاقيات   (  
الخزانة وأوراق حكومية أخرى بامليزانية ويتم االعرتاف بالفرق 
بني سعر البيع وسعر اعادة الرشاء عىل أنه عائد يُستحق عىل 
مدار مدة االتفاقيات باستخدام طريقة معدل العائد الفعىل .

  
ز- اضحالل األصول املالية

ز/1 - األصول املالية املثبتة بالتكلفة املُستهلكة
يقوم البنك يف تاريخ كل ميزانية بتقدير ما إذا كان هناك دليل 
موضوعي عىل اضمحالل أحد األصول املالية أو مجموعة من 
األصول املالية . ويُعد األصل املايل أو املجموعة من األصول 
، عندما يكون  املالية مضمحلة ويتم تحمل خسائر االضمحالل 
هناك دليل موضوعي عىل االضمحالل نتيجة لحدث أو أكرث من 
األحداث التي وقعت بعد االعرتاف األويل لألصل )حدث الخسارة 
Loss Event ( وكان حدث الخسارة يؤثر عىل التدفقات النقدية 
التي  املستقبلية لألصل املايل أو ملجموعة األصول املالية 

ميكن تقديرها بدرجة يعتمد عليها.

وتتضمن املؤرشات التي يستخدمها البنك لتحديد وجود دليل 
موضوعي عىل خسائر االضمحالل أياً مام يىل :  

•صعوبات مالية كبريه تواجه املقرتض أو املدين . 
•مخالفة رشوط اتفاقية القرض مثل عدم السداد .

•توقع افالس املقرتض أو دخول يف دعوى تصفية أو اعادة 
هيكل التمويل املمنوح له .

•تدهور الوضع التنافيس للمقرتض .
بالصعوبات  تتعلق  قانونية  أو  اقتصادية  ألسباب  البنك  •قيام 
املالية للمقرتض مبنحه امتيازات أو تنازالت قد ال يوافق البنك 

عىل منحها يف الظروف العادية. 
•اضمحالل قيمة الضامن .
•تدهور الحالة االئتامنية .
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و/2 - تغطية التدفقات النقدية
التغريات  الفعال من  بالجزء  يتم االعرتاف يف حقوق امللكية 
يف القيمة العادلة للمشتقات املخصصة املؤهلة لتغطيات 
التدفقات النقدية. ويتم االعرتاف عىل الفور باألرباح والخسائر 
دخل  )صايف  الدخل   قامئة  يف  الفعال  غري  بالجزء  املتعلقة 

املتاجرة ( 0

إىل  امللكية  حقوق  يف  تراكمت  التي  املبالغ  ترحيل  ويتم 
قامئة الدخل يف نفس الفرتات التي يكون للبند املغطى تأثري 
املتعلقة  الخسائر  أو  األرباح  وتؤخذ  الخسائر.  أو  األرباح  عىل 
بالجزء الفعال من مبادالت العملة والخيارات إىل )صايف دخل 

املتاجرة ( .

وعندما تستحق أو تُباع أداة تغطية أو إذا مل تعد التغطية تفي 
برشوط محاسبة التغطية، تبقى األرباح أو الخسائر التي تراكمت 
امللكية،  حقوق  ضمن  الوقت  ذلك  يف  امللكية  حقوق  يف 
ويتم االعرتاف بها يف قامئة الدخل عندما يتم االعرتاف أخرياً 
تحدث  أن  املتوقع  من  يعد  مل  إذا  أما  بها.  املتنبأ  باملعاملة 
املعاملة املتنبأ بها ،عندها يتم ترحيل األرباح أو الخسائر التي 

تراكمت يف حقوق امللكية عىل الفور إىل قامئة الدخل .

و/٣ - املشتقات غري املؤهلة ملحاسبة التغطية
يتم االعرتاف يف قامئة الدخل ضمن »صايف دخل املتاجرة« 
املؤهلة  غري  للمشتقات  العادلة  القيمة  يف  بالتغريات 
ملحاسبة التغطية ، ويتم االعرتاف يف قامئة الدخل  » صايف 
الدخل من األدوات املالية املبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة 
من خالل األرباح والخسائر« وذلك باألرباح والخسائر الناتجة عن 
إدارتها  يتم  التي  للمشتقات  العادلة  القيمة  يف  التغريات 

باالرتباط مع األصول.
من  العادلة  بالقيمة  نشأتها  عند  املبوبة  املالية  وااللتزامات 

خالل األرباح والخسائر.

ز- االعرتاف بأرباح وخسائر اليوم األول املؤجلة  
تًُقيم بالقيمة العادلة يُعد أفضل دليل  بالنسبة لألدوات التى 
سعر  هو  املعاملة  تاريخ  يف  لألداه  العادلة  القيمة  عىل 
املعاملة )أي القيمة العادلة للمقابل املُسلم أو املُستلم( ، 
إال إذا كان يتم االستدالل ىف ذات التاريخ عىل القيمة العادلة 
أو  ُمعلنة  أسواق  ىف  املعامالت  أسعار  إىل  إستناداً  لألداة 
معامالت  ىف  البنك  يدخل  وعندما   . تقييم  مناذج  باستخدام 
يستحق بعضها بعد فرتات طويلة ، يتم تحديد القيمة العادلة 
من  مدخالتها  جميع  تكون  ال  قد  تقييم  مناذج  باستخدام  لها 
بتلك  األويل  االعرتاف  ويتم  ُمعلنة  أسواق  معدالت  أو  أسعار 
مؤرش  أفضل  ميثل  الذي   ، املعاملة  بسعر  املالية  األدوات 
للقيمة العادلة، عىل الرغم من أن القيمة التي يتم الحصول 

عليها من منوذج التقييم  قد تكون مختلفة.  وال يتم االعرتاف 
املعاملة  سعر  بني  بالفرق  والخسائر  األرباح  يف  الحال  يف 
واملبلغ الناتج من النموذج ، الذي يُعرف »بأرباح وخسائر اليوم 
أو  الخسارة  حالة  ىف  األخرى  األصول  ضمن  ويدرج   « األول 

االلتزامات األخرى ىف حالة الربح .
لكل  املؤجلة  والخسارة  بالربح  االعرتاف  توقيت  تحديد  ويتم 
حالة عىل حدة، وذلك إما باستهالكها عىل عمر املعاملة أو 
إىل أن يتم التمكن من تحديد القيمة العادلة لألداة باستخدام 
 ، بتحقيقها عند تسوية املعاملة  أو   ، مدخالت أسواق معلنة 
ويتم قياس األداة الحقاً بالقيمة العادلة ، ويتم االعرتاف يف 
الحال يف قامئة الدخل بالتغريات الالحقة يف القيمة العادلة .

ح-إيرادات ومرصوفات العائد
القروض  »عائد  بند  ضمن  الدخل  قامئة  يف  االعرتاف  يتم 
والتكاليف  الودائع  »تكلفة  أو  املشابهة«  واإليرادات 
طريقة  باستخدام  العائد  ومرصوفات  بإيرادات  املشابهة« 
العائد الفعيل لجميع األدوات املالية التي تُحمل بعائد فيام 
عند  تبويبها  تم  التي  أو  املتاجرة  بغرض  املبوبة  تلك  عدا 

نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر .

التكلفة  حساب  طريقة  هي  الفعيل  العائد  وطريقة 
أو  العائد  إيرادات  وتوزيع  مايل  التزام  أو  ألصل  املُستهلكة 
ومعدل  بها.  املتعلقة  األداة  عمر  مدار  عىل  العائد  مصاريف 
التدفقات  لخصم  يستخدم  الذي  املعدل  هو  الفعيل  العائد 
النقدية املستقبلية املتوقع سدادها أو تحصيلها خالل العمر 
املتوقع لألداة املالية، أو فرتة زمنية أقل إذا كان ذلك مناسباً 
التزام  أو  ألصل  الدفرتية  القيمة  إىل  بدقة  للوصول  وذلك 
مايل. وعند حساب معدل العائد الفعيل ، يقوم البنك بتقدير 
التدفقات النقدية باألخذ يف االعتبار جميع رشوط عقد األداة 
املالية )مثل خيارات السداد املبكر( ولكن ال يؤخذ يف االعتبار 
كافة  الحساب  طريقة  وتتضمن  املستقبلية،  االئتامن  خسائر 
األتعاب املدفوعة أو املقبوضة بني أطراف العقد التي تعترب 
املعاملة  تكلفة  تتضمن  كام   ، الفعيل  العائد  معدل  من  جزءاً 

أية عالوات أو خصومات .
منتظمة  غري  بأنها  املديونيات  أو  القروض  تصنيف  وعند 
أومضمحلة بحسب الحالة ال يتم االعرتاف بإيرادات العائد الخاص 
بها ويتم قيدها يف سجالت هامشية خارج القوائم املالية ، 
ويتم االعرتاف بها ضمن اإليرادات وفقا لألساس النقدي وذلك 

وفقاً ملا يىل :- 
املتأخـرات  كامل  إسرتداد  بعد  وذلك  تحصيلهـا  يتم  عندما   -
الشخىص  لإلسكان  والعقارية  االستهالكية  للقروض  بالنسبة 

والقروض الصغرية لالنشطة االقتصادية .
األساس  يُتبع  للمؤسسات  املمنوحة  للقروض  بالنسبة   -
النقدى أيضاً حيث يُعىل العائد املحسوب الحقاً وفقاً لرشوط 
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-يتم إهالك األصول الثابتة )فيام عدا األرايض( بطريقة القسط الثابت باستخدام معدالت إهالك مناسبة يتم تحديدها عىل أساس 
بامليزانية  الثابتة  األصول  وتظهر  الفعلـي  االستخـدام  بدء  تاريخ  من  اإلهالك  قسط  يحسب  و  أصل،  لكل  املقدر  اإلنتاجي  العمر 

بالصايف بعد خصم مجمع اإلهالك ومعدالت االهالك كالتايل:

 االصل

مباين وانشاءات

االت ومعدات

االثاث     

وسائل نقل 

معدل االهالك السنوي

% ٥ 
%2٥ 
%10

%2٥ 

بحدث وقع بعد األعرتاف باألضمحالل يف قامئة الدخل ، يتم رد 
األضمحالل من خالل قامئة الدخل .

م- تقييم مرشوعات االسكان
األرايض  قيمة  يف  التنفيذ  تحت  األعامل  تكلفة  -تتمثل 
املقامة  اإلنشاءات  وتكلفة  اإلسكان  ملرشوعات  املخصصة 
عليها  وأعباء االقرتاض  التي يتم رسملتها خالل فرتة االقرتاض 
األعباء  إىل  باإلضافة  األعامل  تلك  تنفيذ  من  االنتهاء  وحتى 
األخرى املتعلقة بها حيث ان بند اعامل تحت التنفيذ يعترب من 
عن  التوقف  ويتم  االقرتاض  تكاليف  لتحمل  املؤهلة  االصول 
رسملة تكلفة االقرتاض بالنسبة للمرشوعات التى يتم االنتهاء 
االغراض  ىف  العدادها  الالزمة  الجوهرية  االنشطة  كافة  من 

املحددة لها او بيعها للغري.

-يتم تقييم الوحدات اإلسكانية التامة بالتكلفة أو صاىف القيمة 
البيعية  أيهام أقل ويتم التوصل إىل القيم العادلة عن طريق 
دراسة يتوىل إعدادها متخصصني بالبنك ويدرج الناتج عن زيادة 
بند  الدخل يف تخفيض من  العادلة بقامئة  القيم  التكلفة عن 
البنك اإلسكانية« ، و يف حالة حدوث ارتفاع  »ارباح مرشوعات 
القيم العادلة يتم إضافته إيل قامئة الدخل و ذلك يف حدود 

ما سبق تحميلة عيل قوائم الدخل عن فرتات مالية سابقة .

لبعض  السكنية  للوحدات  البيع  وسعر  التكلفة  حساب  -يتم 
مرشوعات البنك املميزة وذلك حسب متيز املوقع و املساحة 
لتكاليف  اإلجاملية  القيمة  عيل  التأثري  دون  سكنية  وحده  لكل 

املرشوع .

االستثامرات العقارية 
-تتمثل االستثامرات العقارية يف األرايض واملباين اململوكة 
للبنك من أجل الحصول عىل عوائد إيجارية أو زيادة رأساملية 
وبالتايل ال تشمل األصول العقارية التي ميارس البنك أعامله 
بذات  العقارية  االستثامرات  عن  املحاسبة  ويتم  خاللها.  من 
الطريقة املحاسبية املطبقة بالنسبة لألصول الثابتة حيث يتم 
بطريقة  إهالكها  يتم  و  بالتكلفة  العقارية  االستثامرات  إثبات 
اثبات  مع  مناسبة   أهالك  معدالت  باستخدام  الثابت  القسط 

خسائر االضمحالل ان لزم االمر .

ن- األصول الغري امللموسة
 برامج الحاسب االيل

برامج  صيانة  أو  بتطوير  املرتبطة  باملرصوفات  االعرتاف  يتم 

ويتم  تكبدها.  عند  الدخل  قامئة  ىف  كمرصوف  اآلىل  الحاسب 
مبارشة  املرتبطة  باملرصوفات  ملموس  غري  كأصل  االعرتاف 
يتولد  أن  املتوقع  ومن  البنك  سيطرة  وتحت  محددة  بربامج 
عنها منافع اقتصادية تتجاوز تكلفتها ألكرث من سنة . وتتضمن 
املرصوفات املبارشة تكلفة العاملني ىف فريق تطوير الربامج 
باالضافة إىل نصيب مناسب من املرصوفات العامة ذات العالقة .

إىل  تؤدى  التى  باملرصوفات  تطوير  كتكلفة  االعرتاف  يتم 
الزيادة أو التوسع ىف أداء برامج الحاسب اآلىل عن املواصفات 

األصلية لها ، وتضاف إىل تكلفة الربامج األصلية 0

الحاسب اآلىل املعرتف بها كأصل  برامج  يتم استهالك تكلفة 
عىل مدار الفرتة املتوقع االستفادة منها فيام ال يزيد عن اربع 

سنوات.

األصول غري امللموسة األخرى 
وبرامج  الشهرة  بخالف  امللموسة  غري  األصول  ىف  وتتمثل 
الحاسب اآلىل عىل سبيل املثال ال الحرص )العالمات التجارية , 

الرتاخيص , منافع عقود االيجار(.
ويتم  اقتنائها  بتكلفة  األخرى  امللموسة  غري  األصول  وتثبت 
املنافع  أساس  عىل  أو  الثابت  القسط  بطريقة  استهالكها 
األعامر  مدار  عىل  وذلك   ، منها  تحققها  املتوقع  االقتصادية 
التى ليس لها عمر  ، وبالنسبة لألصول  االنتاجية املقدرة لها 
انتاجى محدد ، فال يتم استهالكها ، إال أنه يتم اختبار االضمحالل 
عىل  وجد(  )إن  االضمحالل  قيمة  وتُحمل  سنوياً  قيمتها  ىف 

قامئة الدخل .

س- األصول الثابتة
املركز  مقار  ىف  أساسية  بصفة  واملباين  األرايض  تتمثل 
الثابتة  األصول  جميع  وتظهر   . واملكاتب  والفروع  الرئيىس 
بالتكلفة التاريخية ناقصاً اإلهالك وخسائر االضمحالل. وتتضمن 
بنود  باقتناء  مبارشة  املرتبطة  النفقات  التاريخية  التكلفة 

األصول الثابتة.

ويتم االعرتاف بالنفقات الالحقة ضمن القيمة الدفرتية لألصل 
، وذلك  باعتبارها أصالً مستقالً، حسبام يكون مالمئاً  أو  القائم 
عندما يكون محتمالً تدفق منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة 
باألصل إىل البنك وكان من املمكن تحديد هذه التكلفة بدرجة 
يف  واإلصالح  الصيانة  مرصوفات  تحميل  ويتم  بها.   موثوق 

الفرتة التى يتم تحملها ضمن مرصوفات التشغيل األخرى .
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والتعرف  الخسارة  وقوع  بني  ما  الفرتة  بتقدير  البنك  ويقوم 
عرش   بأثنى  الفرتة  هذه  وتتحدد  محددة  محفظة  لكل  عليها 

شهراً.
كام يقوم البنك أوال بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي 
أهمية  ذو  كان  إذا  حده  عىل  مايل  أصل  لكل  االضمحالل  عىل 
منفرداً ، ويتم التقدير عىل مستوى إجاميل أو فردى لألصول 

املالية التي ليس لها أهمية منفردة ، 

وىف هذا املجال يُراعى ما يىل :
-إذا حدد البنك أنه ال يوجد دليل موضوعي عىل اضمحالل  أصل 
مايل تم دراسته منفرداً ، سواء كان هاماً بذاته أم ال ، عندها 
يتم إضافة هذا األصل مع األصول املالية التي لها خصائص خطر 
ائتامين مشابهة ثم يتم تقييمها معاً لتقدير االضمحالل وفقاً 

ملعدالت االخفاق التاريخية .

أصل  اضمحالل  عىل  موضوعي  دليل  يوجد  أنه  البنك  حدد  -إذا 
وإذا   ، االضمحالل  لتقدير  منفرداً  دراسته  يتم  عندها   ، مايل 
نتج عن الدراسة وجود خسائر اضمحالل ، ال يتم ضم األصل إىل 
املجموعة التى يتم حساب خسائر اضمحالل لها عىل أساس 

مجمع.
 إذا نتج عن الدراسة السابقة عدم وجود خسائر اضمحالل يتم 

عندئذ ضم األصل إىل املجموعة .

بني  بالفرق  االضمحالل  خسائر  مخصص  مبلغ  قياس  ويتم 
القيمة الدفرتية لألصل وبني القيمة الحالية للتدفقات النقدية 
االئتامن  خسائر  ذلك  يف  يدخل  وال   ، املتوقعة  املستقبلية 
باستخدام  مخصومة  بعد،  تَحملها  يتم  مل  التي  املستقبلية 
تخفيض  ويتم  املايل.   لألصل  األصيل  الفعيل  العائد  معدل 
خسائر  مخصص  حساب  باستخدام  لألصل  الدفرتية  القيمة 
االضمحالل ويتم االعرتاف بعبء االضمحالل عن خسائر االئتامن 

يف قامئة الدخل  .

وإذا كان القرض أو االستثامر املحتفظ به حتى تاريخ االستحقاق 
يحمل معدل عائد متغري ، عندها يكون سعر الخصم املستخدم 
وفقاً  الفعيل  العائد  معدل  هو  اضمحالل  خسائر  أية  لقياس 

للعقد عند تحديد وجود دليل موضوعي عىل اضمحالل األصل.

اضمحالل  خسائر  بقياس  البنك  يقوم  قد  العملية،  ولألغراض 
أسعار  باستخدام  لألداة  العادلة  القيمة  أساس  عىل  القيمة 
سوق معلنة ، وبالنسبة لألصول املالية املضمونة ، يتم إضافة 
من  املتوقعة  املستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالية  القيمة 
األصل املاىل ، وتلك التدفقات التي قد تنتج من التنفيذ عىل 

وبيع الضامن بعد خصم املصاريف املتعلقة بذلك. 

وألغراض تقدير االضمحالل عىل مستوى إجاميل ، يتم تجميع 
خصائص  ناحية  من  متشابهة  مجموعات  يف  املالية  األصول 
الخطر االئتامين ، أي عىل أساس عملية التصنيف التي يجريها 
البنك أخذاً يف االعتبار نوع األصل والصناعة واملوقع الجغرايف 
ونوع الضامن وموقف املتأخرات والعوامل األخرى ذات الصلة. 
املستقبلية  النقدية  التدفقات  بتقدير  الخصائص  تلك  وترتبط 
املدينني  لقدرة  مؤرشاً  لكونها  األصول  تلك  من  للمجموعات 

عىل دفع املبالغ املستحقة وفقاً للرشوط التعاقدية لألصول 
محل الدراسة.

عىل  املالية  األصول  من  ملجموعة  االضمحالل  تقدير  وعند 
التدفقات  تقدير  يتم   ، التاريخية  االخفاق  معدالت  أساس 
النقدية املستقبلية للمجموعة عىل أساس التدفقات النقدية 
التعاقدية لألصول يف البنك ومقدارالخسائر التاريخية لألصول 
يحوزها  التى  لألصول  املشابهة  االئتامن  خطر  خصائص  ذات 
أساس  عىل  التاريخية  الخسائر  مقدار  تعديل  ويتم  البنك  
البيانات املعلنة الحالية بحيث تعكس أثر األحوال الحالية التي 
الخسائر  مقدار  تحديد  خاللها  تم  التي  الفرتة  يف  تتوافر  مل 
يف  موجودة  كانت  التي  األحوال  آثار  إللغاء  وكذلك  التاريخية 

الفرتات التاريخية ومل تعد موجودة حالياً.

ويعمل البنك عىل أن تعكس توقعات التغريات يف التدفقات 
النقدية ملجموعة من األصول املالية مع التغريات يف البيانات 
لذلك  مثال   ، أخرى  إىل  فرتة  من  العالقة  ذات  بها  املوثوق 
وموقف   ، العقارات  وأسعار   ، البطالة  معدالت  يف  التغريات 
التسديدات وأية عوامل أخرى تشري إىل التغريات يف احتامالت 
بإجراء  البنك  ويقوم   ، ومقدارها  املجموعة  يف  الخسارة 
لتقدير  املستخدمة  واالفرتاضات  للطريقة  دورية  مراجعة 

التدفقات النقدية املستقبلية . 

ز/2 – االستثامرات املالية املتاحة للبيع
املسجلة  غري  للبيع  املتاحة  املالية  االستثامرات  تقييم  يتم 
نشط  تعامل  يوجد  وال  املسجلة  أو  املالية  االوراق  ببورصة 
عليها بتحديد قيمتها العادلة باحدى الطرق الفنية املقبولة 
تحديد  من  التمكن  عدم  حالة  وىف   , العادلة  القيمة  لتحديد 
القيمة العادلة ملثل تلك االوراق بطريقة يعتمد عليها فيتم 
التكلفة  أو  امللكية  حقوق  ألدوات  بالنسبة  بالتكلفة  تقييمها 
املستهلكة ألدوات الديون بعد تأثريها بفروق التغري ىف سعر 
منها  مخصوماً  بها  املرتبطة  التكاليف  جميع  شاملة  الرصف 
خسائر االضمحالل ىف قيمتها وتحميل تلك الخسائر عىل قامئة 

الدخل .

يقوم البنك يف تاريخ كل ميزانية بتقدير ما إذا كان هناك دليل 
موضوعي عىل اضمحالل أحد  أو مجموعة من األصول املالية 
املبوبة ضمن استثامرات مالية متاحة للبيع أو استثامرات مالية 
االستثامرات  حالة  ويف   ، االستحقاق  تاريخ  حتى  بها  محتفظ 
يف  يُؤخذ  للبيع،  متاحة  املبوبة  امللكية  حقوق  أدوات  يف 
العادلة لألداة  القيمة  أو املمتد يف  الكبري  االنخفاض  االعتبار 
ألقل من قيمتها الدفرتية ، وذلك عند تقدير ما إذا كان هناك 
اضمحالل يف األصل. وخالل الفرتات التى تبدأ من أول يناير 2009 
، فيُعد االنخفاض كبرياً إذا بلغ 10 % من  تكلفة القيمة الدفرتية ، 
ويُعد االنخفاض ممتداً إذا استمر لفرتة تزيد عن تسعة أشهر ، 
وإذا توافرت األدلة املشار إليها يتم ترحيل الخسارة املرتاكمة 
من حقوق امللكية ويُعرتف بها يف قامئة الدخل ،  وال يتم رد 
يتعلق  فيام  الدخل  بقامئة  به  يُعرتف  الذي  القيمة  اضمحالل 
العادلة  القيمة  يف  ارتفاع  حدث  إذا  امللكية  حقوق  بأدوات 
املبوبة  الدين  ألدوات  العادلة  القيمة  ارتفعت  اذا  أما  الحقاً 
مبوضوعية  االرتفاع  ذلك  ربط  املمكن  من  وكان  للبيع،  متاحة 
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االلتزامات  يف  زيادة  بأية  الدخل  قامئة  يف  االعرتاف  ويتم 
 ) مرصوفات   ( ايرادات  بند  ضمن  املالية  الضامنة  عن  الناتجة 

تشغيل أخرى .

ش - مزايـا العاملني
ش/1 التزمات املعاشات

للتأمينات  العامه  الهيئة  إىل  مساهامت  بسداد  البنك  يلتزم 
االجتامعية وال يتحمل البنك أي التزامات إضافية مبجرد سداد 

تلك املساهامت.
عن  الدخل  قامئة  عىل  الدورية  املساهامت  تلك  تحميل  يتم 

العام الذي تستحق فيه وتدرج ضمن مزايا العاملني.

بالبنك تأسس  البنك صندوق تأمني خاص للعاملني  يوجد لدى 
والئحتة   197٥ لسنة  القانون٥٤  الحكام  ىف19٨7وخاضع 
التنفيذية بغرض منح مزايا تأمينية وتعويضية لالعضاء وترسى 
باملركز  العاملني  جميع  عىل  وتعديالتة  الصندوق  هذا  احكام 

الرئييس والفروع .
الشهرية  االشرتاكات  الصندوق  اىل  يؤدى  بان  البنك  ويلتزم 
عىل  واليوجد  وتعديالتها  الصندوق  لالئحة  طبقاً  والسنوية 
البنك اى التزامات اضافية تىل سداد االشرتاكات ويتم االعرتاف 
ويتم  استحقاقها  عند  االدارية  املرصوفات  ضمن  باالشرتاكات 
اىل  االصول  ضمن  مقدما  املدفوعة  باالشرتاكات  عرتاف  اال 
الدفعات  تخفيض  اىل  املقدمة  الدفعة  به  تؤدى  الذى  الحد 

املستقبلية او اىل اسرتداد نقدى .

ش/2 - التزامات مزايا التقاعد
الطبي  للعالج  املحدد  الطبي  االشرتاك  نظام  البنك  يطبق   
للعاملني الحاليني واملحالني للتقاعد ويتم تقييم التزام البنك 
تجاه العاملني وفقاً لهذا النظام وتتمثل االلتزامات يف القيمة 
القيمة  ناقصاً  امليزانية  تاريخ  يف  النظام  اللتزامات  الحالية 
األرباح  عن  الناتجة  التسويات  ذلك  يف  مبا  ألصوله  الحالية 
ويتم  السابقة.  الخدمة  تكلفة  وكذلك  االكتوارية  والخسائر 
اكتوارى  خبري  طريق  عن  سنوياً  االلتزامات  تلك  قيمة  تحديد 
ويتم  املقدرة  اإلضافية  الوحدة  طريقة  باستخدام  مستقل 
الخارجة  النقدية  التدفقات  طريق  عن  الحالية  قيمتها  تحديد 
املستقبلية املقدرة وباستخدام معدل الفائدة عىل السندات 
ويتم  االلتزامات  تلك  آجال  تقارب  آجال  لها  التي  الحكومية 
ترحل   . التقاعد  مزايا  التزامات  بند  ضمن  االلتزامات  تلك  إدراج 
عن  الناشئة  االكتوارية  الخسائر  أو  األرباح  الدخل  قامئة  إىل 
الناتجة من الخربة، والتغري يف الفروض االكتوارية  التسويات 
والتعديل يف نظم الخدمات الصحية وذلك عىل مدار متوسط 

مدد الخدمة املتبقية للعاملني.
 ويتم حساب االرباح )الخسائر( الناجمة عن التعديالت والتغريات 
 ( األرباح  تلك  وتخصم  االكتوارية  واالفرتاضات  التقديرات  ىف 
وتضاف الخسائر ( عىل قامئة الدخل اذا مل تزد عن 10% من قيمة 
أصول النظام أو 10% من التزامات املزايا املحددة ، أيهام أعىل 
، وىف حالة زيادة األرباح )الخسائر( عن هذه النسبة يتم خصم 

متوسط  مدار  عىل  الدخل  قوائم  يف  وذلك  الزيادة  )اضافة( 
املتبقي من سنوات العمل .

قامئة  ىف  مبارشة  السابقة  الخدمة  بتكاليف  االعرتاف  ويتم 
التي  التغيريات  تكن  مل  ما   ، اإلدارية  املرصوفات  ببند  الدخل 
يف  العاملني  ببقاء  مرشوطة  النظام  رشوط  عىل  أُدخلت 

الخدمة لفرتة زمنية محددة )فرتة االستحقاق(.
السابقة  الخدمة  تكاليف  استهالك  يتم  الحالة،  هذه  ويف 

باستخدام طريقة القسط الثابت عيل مدار فرتة االستحقاق.

ش/٣ - املدفوعات املبنية عىل أسهم
أسهم  أساس  عيل  مبنية  مدفوعات  الئحة  البنك  لدي  يوجد 
تُسدد يف شكل أدوات حقوق ملكية. ويتم االعرتاف بالقيمة 
العادلة للخدمات املقدمة من العاملني يف مقابل منح هذه 

الخيارات ضمن املرصوفات اإلدارية.

مرصوفاً  تحميله  يتعني  الذي  املبلغ  إجاميل  تحديد  ويتم 
للخيارات  العادلة  القيمة  إىل  بالرجوع  االستحقاق  فرتة  عيل 
متعلقة  غري  استحقاق  رشوط  أية  تأثري  باستثناء  املمنوحة، 
، وتدخل رشوط  الربحية  ، عىل سبيل املثال، أهداف  بالسوق 
عدد  حول  االفرتاضات  يف  بالسوق  املتعلقة  غري  االستحقاق 

الخيارات التي يُتوقع أن تصبح محل مامرسة.  
لعدد  تقديراته  مبراجعة  ميزانية  كل  تاريخ  يف  البنك  ويقوم 
االعرتاف  ويتم  مامرسة،  محل  تصبح  أن  يتوقع  التي  الخيارات 
الدخل  قامئة  يف  وجدت،  إن  األصلية،  التقديرات  تعديالت  بأثر 
مع إجراء تسوية مقابلة يف حقوق امللكية عيل مدار فرتة 

االستحقاق املتبقية.  

بعد  بالصايف  العاملني  من  املستلمة  املتحصالت  إضافة  يتم 
)بالقيمة  خصم أية تكاليف مبارشة للمعاملة إىل رأس املال 

األسمية( وعالوة اإلصدار عند مامرسة حق الخيارات .

ت- رضائب الدخل 
تتضمن رضيبة الدخل عىل ربح أو خسارة العام كل من الرضيبة 
، ويتم االعرتاف بها بقامئة الدخل  الجارية والرضيبة املؤجلة 
التى  امللكية  حقوق  ببنود  املتعلقة  الدخل  رضيبة  باستثناء 

يتم االعرتاف بها مبارشة ضمن حقوق امللكية . 

ويتم االعرتاف برضيبة الدخل عىل أساس صاىف الربح الخاضع 
اعداد  تاريخ  ىف  السارية  الرضيبة  أسعار  باستخدام  للرضيبة 
الخاصة بالسنوات  التسويات الرضيبية  امليزانية باالضافة إىل 

السابقة . 

زمنية  فروق  عن  الناشئة  املؤجلة  بالرضائب  االعرتاف  ويتم 
مؤقتة بني القيمة الدفرتية لألصول وااللتزامات طبقاً لألسس 
املحاسبية وقيمتها طبقاً لألسس الرضيبية ، هذا ويتم تحديد 
لتحقق  املتوقعة  الطريقة  عىل  بناء  املؤجلة  الرضيبة  قيمة 
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الخـاصة  والتجديدات  التحسينات  مرصوفات  استهالك  -يتم 
بفروع البنك املستأجرة عىل مدى العمر اإلنتاجي املقدر أو 

مدة عقد اإليجار أيهام أقل. 

-يتم استهالك التجهيزات والرتكيبات عىل مدى ٣ سنوات.
لألصول  اإلنتاجية  واألعامر  التخريدية  القيمة  مراجعة  ويتم 

الثابتة يف تاريخ كل ميزانية، وتعدل كلام كان ذلك رضورياً.

تحديد  بغرض  إهالكها  يتم  التي  األصول  مراجعة  ويتم 
االضمحالل عند وقوع أحداث أو تغريات يف الظروف تشري إىل 

أن القيمة الدفرتية قد ال تكون قابلة لالسرتداد.

ويتم تخفيض القيمة الدفرتية لألصل عىل الفور إىل القيمة 
االسرتدادية إذا زادت القيمة الدفرتية عن القيمة االسرتدادية. 

 
لألصل  البيعية  القيمة  صاىف  االسرتدادية  القيمة  ومتثل 
تحديد  ويتم   ، أعىل  أيهام  لألصل*  االستخدامية  القيمة  أو 
صاىف  مبقارنة  الثابتة  األصول  من  االستبعادات  وخسائر  أرباح 

املتحصالت بالقيمة الدفرتية.
  ) مرصوفات   ( إيرادات  ضمن   ) الخسائر   ( األرباح  إدراج  ويتم 

تشغيل أخرى يف قامئة الدخل.

ع- اضمحالل األصول غري املالية 
ال يتم استهالك األصول التي ليس لها عمر إنتاجي محدد ويتم 
اختبار اضمحاللها سنوياً.  ويتم دراسة اضمحالل األصول التي 
يتم استهالكها كلام كان هناك أحداث أو تغريات يف الظروف 

تشري إىل أن القيمة الدفرتية قد ال تكون قابلة لالسرتداد. 

ويتم االعرتاف بخسارة االضمحالل وتخفيض قيمة األصل باملبلغ 
الذي تزيد به القيمة الدفرتية لألصل عن القيمة االسرتدادية. 
أو  لألصل  البيعية  القيمة  صاىف  االسرتدادية  القيمة  ومتثل 

القيمة االستخدامية لألصل ، أيهام أعىل.

ولغرض تقدير االضمحالل ، يتم الحاق األصل بأصغر وحدة توليد 
نقد ممكنة . 

اضمحالل  فيها  ُوجد  التى  املالية  غري  األصول  مراجعة  ويتم 
الدخل وذلك  رد لالضمحالل اىل قامئة  إذا كان هناك  لبحث ما 

يف تاريخ إعداد كل قوائم مالية.

ف – االستئجـار
يتم االعرتاف باملدفوعات تحت حساب اإليجار التشغييل ناقصاً 
أية خصومات تم الحصول عليها من املؤجر ضمن املرصوفات 
يف قامئة الدخل بطريقة القسط الثابت عىل مدار فرتة العقد.

ص- النقدية وما يف حكمها  
وما  النقدية  تتضمن  النقدية،  التدفقات  قامئة  عرض  ألغراض 

تتجاوز استحقاقاتها ثالثة أشهر  التي ال  يف حكمها األرصدة 
البنك  لدي  واألرصدة  النقدية،  وتتضمن  االقتناء،  تاريخ  من 
املركزي خارج إطار نسب االحتياطى االلزامى ، واألرصدة لدى 

البنوك ، وأذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى .

ق- املخصصات 
واملطالبات  الهيكلة  إعادة  تكاليف  مبخصص  االعرتاف  يتم 
استداليل  أو  قانوين  التزام  هناك  يكون  عندما  القانونية 
حايل نتيجة ألحداث سابقة ويكون من املرجح أن يتطلب ذلك 
إمكانية  مع   ، االلتزامات  هذه  لتسوية  البنك  موارد  استخدام 

إجراء تقدير قابل لالعتامد عليه لقيمة هذا االلتزام .

وعندما يكون هناك التزامات متشابهة فإنه يتم تحديد التدفق 
يف  باألخذ  للتسوية  استخدامه  ميكن  الذي  الخارج  النقدي 

االعتبار هذه املجموعة من االلتزامات.
و يتم االعرتاف باملخصص حتى إذا كان هناك احتامل ضئيل يف 

وجود تدفق نقدي خارج.

ويتم رد املخصصات التى انتفى الغرض منها كلياً أو جزئياً ضمن 
القيمة  قياس  ويتم  أخري  تشغيل   ) مرصوفات   ( ايرادات  بند 
االلتزامات  لسداد  بها  الوفاء  املقدر  للمدفوعات  الحالية 
املحدد لسدادها أجل بعد سنة من تاريخ امليزانية باستخدام 
معدل عائد مناسب لذات أجل سداد االلتزام ـ دون تأثره مبعدل 
، وإذا  ـ الذي يعكس القيمة الزمنية للنقود  الرضائب السارى 
كان األجل أقل من سنة تحسب القيمة املقدرة لإللتزام ما مل 

يكن أثرها جوهرياً فتحسب بالقيمة الحالية.

ر-عقود الضامنات املالية 
عقود الضامنات املالية هي تلك العقود التي يصدرها البنك 
من  لعمالئه  ُمقدم  مدينة  جارية  حسابات  أو  لقروض  ضامناً 
بتسديدات  يقوم  أن  البنك  من  تتطلب  وهى   ، أخرى  جهات 
معينة لتعويض املستفيد منها عن خسارة تَحملها بسبب عدم 
الدين  أداة  لرشوط  وفقاً  السداد  يستحق  عندما  مدين  وفاء 
واملؤسسات  للبنوك  املالية  الضامنات  تلك  تقديم  ويتم   .

املالية وجهات أخرى نيابة عن عمالء البنك.

العادلة  بالقيمة  املالية  القوائم  يف  األويل  االعرتاف  ويتم 
، الحقاً  أتعاب الضامن  التى قد تعكس  تاريخ منح الضامن  يف 
أساس  عىل  الضامن  مبوجب  البنك  التزام  قياس  يتم   ، لذلك 
لالعرتاف  املحسوب  االستهالك  ناقصاً   ، األول  القياس  مبلغ 
بأتعاب الضامن يف قامئة الدخل بطريقة القسط الثابت عىل 
املطلوبة  للمدفوعات  تقدير  أفضل  أو   ، الضامن  عمر  مدار 
تاريخ  يف  املالية  الضامنة  عن  ناتج  مايل  التزام  أي  لتسوية 

امليزانية أيهام أعىل .

ويتم تحديد تلك التقديرات وفقاً للخربة يف معامالت مشابهة 
والخسائر التاريخية، معززة بحكم اإلدارة .

61 60



فئات التصنيف الداخيل للبنك

1

2

٣

٤

ديون جيدة

املتابعة العادية

املتابعة الخاصة

ديون غري منتظمة

مدلول التصنيفالتصنيف 

املتوقعة  الخسارة  تعكس  التي  االئتامن  لخطر  املقاييس 
االضمحالل  عبء  مع  التشغيلية  املقاييس  تتعارض  أن  وميكن 
وأسس  للبنوك  املالية  القوائم  وتصوير  اعداد  لقواعد  وفقا 
االعرتاف والقياس املعتمدة من مجلس ادارة البنك املركزى 
املرصى ىف 1٦ ديسمرب 200٨، الذي يعتمد عيل الخسائر التي 
تحققت يف تاريخ امليزانية )منوذج الخسائر املحققة( وليس 

الخسائر املتوقعة.

عميل  كل  مستوي  عيل  التأخر  احتامل  بتقييم  البنك  •يقوم 
مفصلة  الجدارة  لتصنيف  داخلية  تقييم  أساليب  باستخدام 

ملختلف فئات العمالء.

ويتحدد هذا التقييم عيل اساس الحكم الشخيص ملسئوىل 
االئتامن للوصول إىل تصنيف الجدارة املالئم. وقد تم تقسيم 

عمالء البنك إيل فئات للجدارة.

ويعكس هيكل الجدارة املستخدم بالبنك مدي احتامل التأخر 
لكل فئة من فئات الجدارة ،مام يعني بصفة أساسية أن املراكز 
االئتامنية تنتقل بني فئات الجدارة تبعاً للتغري يف تقييم مدي 

احتامل التأخر.

ويتم مراجعة أساليب التقييم كلام كان ذلك رضوريا.

ويقوم البنك دورياً بتقييم أداء أساليب تصنيف الجدارة ومدى 
قدرتها عيل التنبؤ بحاالت التأخر.

يعتمد املركز املعرض لالخفاق عيل املبالغ التي يتوقع البنك 
،بالنسبة  التأخر. عيل سبيل املثال  أن تكون قامئة عند وقوع 

للقرض.

يكون هذا املركز هو القيمة االسمية.

وبالنسبة لالرتباطات ، يدرج البنك كافة املبالغ املسحوبة فعالً 
باإلضافة إيل املبالغ األخرى التي يتوقع أن تكون قد ُسحبت 

حتى تاريخ التأخر ، إن حدث.

ومتثل الخسارة االفرتاضية توقعات البنك ملدى الخسارة عند 
بنسبة  التعبري عن ذلك  التأخر. ويتم  إن حدث  بالدين  املطالبة 
املدين،  نوع  بحسب  ذلك  يختلف  وبالتأكيد  للدين  الخسارة 
تغطية  وسائل  أو  الضامنات  توافر  ومدي  املطالبة،  وأولوية 

االئتامن األخرى.

-أدوات الدين واذون الخزانة واألذون األخرى
باستخدام  البنك  يقوم   ، واألذون  الدين  ألدوات  بالنسبة 
التصنيفات الخارجية أو ما يعادله إلدارة خطر االئتامن، وإن مل 
مامثلة  طرق  استخدام  يتم  متاحة،  التقييامت  هذه  مثل  تكن 

لتلك املطبقة عىل عمالء االئتامن.

ويتم النظر إيل تلك االستثامرات يف األوراق املالية واألذون 
ويف  أفضل  ائتامنية  جودة  عيل  للحصول  طريقة  أنها  عيل 

نفس الوقت توفر مصدر متاح ملقابلة متطلبات التمويل.

أ/2 سياسات الحد من وتجنب املخاطر 
يقوم البنك بإدارة والحد والتحكم يف تركز خطر االئتامن عيل 

مستوي املدين واملجموعات والصناعات والدول.
وذلك  يقبله  الذي  االئتامن  خطر  مستويات  بتنظيم  ويقوم 
مستوي  عىل  قبوله  سيتم  التي  الخطر  ملقدار  حدود  بوضع 
كل مقرتض ، أو مجموعة مقرتضني، وعىل مستوي األنشطة 

االقتصادية والقطاعات الجغرافية.

خاضعة  وتكون  مستمرة  بصفة  املخاطر  تلك  مراقبة  ويتم 
للمراجعة السنوية أو بصورة متكررة إذا دعت الحاجة إيل ذلك. 
ويتم اعتامد الحدود للخطر االئتامين عيل مستوي املقرتض.

املجموعة واملُنتج والقطاع من ِقبل مجلس اإلدارة بصفة ربع 
سنوية.

يتم أيضا إدارة مخاطر التعرض لخطر االئتامن عن طريق التحليل 
عىل  املحتملني  واملقرتضني  املقرتضني  لقدرة  الدوري 
كلام  اإلقراض  حدود  بتعديل  وكذلك  التزاماتهم  سداد  مقابلة 

كان ذلك مناسباً.

وفيام يىل بعض وسائل الحد من الخطر 
- الضامنات

خطر  من  للحد  والضوابط  السياسات  من  العديد  البنك  يضع 
االئتامن.

األموال  مقابل  ضامنات  عىل  الحصول  الوسائل  هذه  ومن 
املقدمة .

من  محددة  لفئات  اسرتشادية  قواعد  بوضع  البنك  ويقوم 
القروض  لضامنات  الرئيسية  األنواع  ومن  املقبولة.   الضامنات 

والتسهيالت : 
• الرهن العقاري. 

• رهن أصول النشاط مثل اآلالت والبضائع .
• رهن أدوات مالية مثل أدوات الدين وحقوق امللكية .
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أو تسوية قيم األصول وااللتزامات باستخدام أسعار الرضيبة 
السارية ىف تاريخ اعداد امليزانية.

 
يكون  عندما  للبنك  املؤجلة  الرضيبية  باألصول  االعرتاف  ويتم 
هناك احتامل مرجح بإمكانية تحقيق أرباح تخضع للرضيبة ىف 
املستقبل ميكن من خاللها االنتفاع بهذا األصل ، ويتم تخفيض 
قيمة األصول الرضيبية املؤجلة بقيمة الجزء الذى لن يتحقق 
منه املنفعة الرضيبية املتوقعة خالل السنوات التالية ، عىل 
زيادة  يتم  املتوقعة  الرضيبية  املنفعة  ارتفاع  حالة  ىف  أنه 
األصول الرضيبية املؤجلة وذلك ىف حدود ما سبق تخفيضه  .

ث- االقتـــراض
بالقيمة  أوالً  البنك  عليها  يحصل  التي  بالقروض  االعرتاف  يتم 
القرض  ويقاس  القرض   عىل  الحصول  تكلفة  ناقصاً  العادلة 
الحقاً بالتكلفة املُستهلكة ، ويتم تحميل قامئة الدخل بالفرق 
بها  الوفاء  سيتم  التي  القيمة  وبني  املتحصالت  صايف  بني 

عىل مدار فرتة االقرتاض باستخدام طريقة العائد الفعيل.
خ  - تكلفة رأس املال

التي ترتبط بصورة مبارشة بإصدار  يتم عرض مصاريف االصدار 
خيارات  اصدار  أو  كيان  اقتناء  مقابل  أسهم  أو  جديدة  أسهم 

خصامً من حقوق امللكية وبصايف املتحصالت بعد الرضائب .

ط - توزيعات األرباح 
الفرتة  يف  امللكية  حقوق  عىل  خصامً  األرباح  توزيعات  تُثبت 
التي تُقر فيها الجمعية العامة للمساهمني هذه التوزيعات. 
ومكافأة  األرباح  يف  العاملني  حصة  التوزيعات  تلك  وتتضمن 

مجلس االدارة املقررة بالنظام األسايس والقانون. 

ض – أنشطة االمانة
أو  امتالك  عنة  ينتج  مام  االمانة  انشطة  مبزاولة  البنك  يقوم 
بعد  ما  مزايا  صناديق  أو  امانات  أو  بأفراد  خاصة  اصول  ادارة 
الناتجة  واالرباح  االصول  هذه  استبعاد  ويتم  الخدمة  انتهاء 

عنها من القوائم املالية للبنك حيث انها ليست أصوال للبنك.

ذ - أرقام املقارنة
يُعاد تبويب أرقام املقارنة كلام كان ذلك رضورياً لتتوافق مع 

التغريات يف العرض املستخدم يف العام الحايل.

٣- إدارة املخاطر املالية
يزاولها إىل مخاطر مالية  التي  نتيجة األنشطة  البنك  يتعرض 
ويتم   ، املايل  النشاط  أساس  هو  املخاطر  وقبول   ، متنوعة 
تحليل وتقييم وإدارة بعض املخاطر أو مجموعة من املخاطر 
مجتمعة معاً ، ولذلك يهدف البنك إيل تحقيق التوازن املالئم 
عىل  املحتملة  السلبية  اآلثار  تقليل  وإىل  والعائد  الخطر  بني 
االئتامن  خطر  املخاطر  أنواع  أهم  ويُعد   ، للبنك  املايل  األداء 

وخطر السوق وخطر السيولة واألخطار التشغيلية األخرى.
األجنبية  العمالت  رصف  أسعار  خطر  السوق  خطر  ويتضمن   

وخطر سعر العائد ومخاطر السعر األخرى.

املخاطر  لتحديد  املخاطر  إدارة  سياسات  وضع  تم  وقد 
وملراقبة  عليه،  والرقابة  للخطر  حدود  ولوضع  وتحليلها 
عليها  يُعتمد  أساليب  خالل  من  بالحدود  وااللتزام  املخاطر 

ونظم معلومات محدثة أوالً بأول.

ويقوم البنك مبراجعة دورية لسياسات ونظم إدارة املخاطر 
واملنتجات  األسواق  يف  التغريات  تعكس  بحيث  وتعديلها 

والخدمات وأفضل التطبيقات الحديثة. 

ضوء  ىف  املخاطر  إدارة  طريق  عن  املخاطر  إدارة  وتتم 
السياسات املعتمدة من مجلس اإلدارة.

املخاطر  وتغطية  وتقييم  بتحديد  املخاطر  ادارة  وتقوم 
املختلفة  التشغيلية  الوحدات  مع  الوثيق  بالتعاون  املالية 
إلدارة  عليها  متعارف  مبادئ  اإلدارة  مجلس  ويوفر   ، بالبنك 
املخاطر ككل ، باإلضافة إىل سياسات منشورة تغطى مناطق 
العمالت  رصف  أسعار  وخطر  االئتامن  خطر  مثل  محددة  خطر 
املشتقات  أدوات  واستخدام   ، العائد  أسعار  وخطر  األجنبية، 
وغري املشتقات املالية. باإلضافة إيل ذلك، فإن إدارة املخاطر 
وبيئة  املخاطر  إلدارة  الدورية  املراجعة  عن  مسئولة  تُعد 

الرقابة بشكل مستقل .

أ-خطر االئتامن
أحد  قيام  عن  الناتج  الخطر  وهو  االئتامن  لخطر  البنك  يتعرض 
أهم  االئتامن  خطر  ويُعد   ، بتعهداته  الوفاء  بعدم  األطراف 
األخطار بالنسبة للبنك، لذلك تقوم اإلدارة بحرص بإدارة التعرض 
لذلك الخطر. ويتمثل خطر االئتامن بصفة أساسية يف أنشطة 
وأنشطة  والتسهيالت  القروض  عنها  ينشأ  التي  اإلقراض 
عىل  البنك  أصول  تشتمل  أن  عليها  يرتتب  التي  االستثامر 
أدوات الدين. كام يوجد خطر االئتامن أيضا يف األدوات املالية 
االدارة  وترتكز عمليات  القروض.  ارتباطات  خارج امليزانية  مثل 
والرقابة عىل خطر االئتامن لدى فريق إدارة خطر االئتامن يف 
ادارة املخاطر الذي يرفع تقاريره إيل مجلس اإلدارة واالدارة 

العليا ورؤساء وحدات النشاط بصفة دورية .

أ/1 قياس خطر االئتامن
-القروض والتسهيالت للبنوك والعمالء

للبنوك  والتسهيالت  بالقروض  املتعلق  االئتامن  خطر  لقياس 
والعمالء ، ينظر البنك يف املكونات التالية:

•احتامالت االخفاق )التأخر( من ِقبل العميل أو الغري يف الوفاء 
بالتزاماته التعاقدية .

• املركز الحايل والتطور املستقبيل املُرجح له الذي يستنتج 
منه البنك الرصيد املعرض لالخفاق. 

تلك  عىل  البنك  لنشاط  اليومية  اإلدارة  أعامل  وتنطوي 
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تقييم البــــــــنك

2018/12/31

تساعد طرق التقييم الداخلية اإلدارة عىل تحديد ما اذا كانت 
هناك أدلة موضوعية تشري اىل وجود اضمحالل طبقاً لقواعد  
االعرتاف  واسس  للبنوك  املالية  القوائم  وتصوير  اعداد 
والقياس املعتمدة من مجلس ادارة البنك املركزى املرصي 
بتاريخ 1٦ ديسمرب 200٨ ، واستناداً إىل املؤرشات التالية التي 

حددها البنك : 
- صعوبات مالية كبري تواجه املقرتض او املدين . 

- مخالفة رشوط اتفاقية القرض مثل عدم السداد . 
- توقع افالس املقرتض أو دخول ىف دعوى تصفية او اعادة 

هيكل التمويل املمنوح له .
- تدهور الوضع التنافيس للمقرتض .

بالصعوبات  تتعلق  أو قانونية  اقتصادية  البنك السباب  -قيام 
يوافق  ال  قد  تنازالت  أو  امتيازات  مبنحة  للمقرتض  املالية 

البنك عىل منحها ىف الظروف العادية . 
- اضمحالل قيمة الضامن . 
- تدهور الحالة االئتامنية . 

تتطلب سياسات البنك مراجعة كل األصول املالية التى تتجاوز 
أهمية نسبية محددة عىل األقل سنويا أو أكرث عندما تقتيض 
الحسابات  عىل  االضمحالل  عبء  تحديد  ويتم  ذلك  الظروف 
التى تم تقييمها عىل اساس فردى وذلك بتقييم الخسارة 
املحققة ىف تاريخ امليزانية عىل اساس كل حالة عىل حدة 
أهمية  لها  التى  الحسابات  جميع  عىل  تطبيقها  ويجرى   ،

نسبية بصفة منفردة.

اعادة  ذلك  ىف  مبا   ، القائم  الضامن  عادة  التقييم  ويشمل 
تأكيد إمكانية التنفيذ عىل الضامن والتحصيالت املتوقعة من 

تلك الحسابات .   

ويتم تكوين مخصص خسائر االضمحالل عىل أساس املجموعة 
املتاحة  التاريخية  الخربة  باستخدام  املتجانسة  األصول  من 

والحكم الشخيص.
أ/٤ منوذج قياس املخاطر البنكية العام 

اإلدارة  تقوم   ، األربعة  الجدارة  تصنيف  فئات  إىل  باإلضافة 
بحيث  تفصيالً  أكرث  فرعية  مجموعات  شكل  يف  بتصنيفات 

تتفق مع متطلبات البنك املركزي املرصي.

هذه  يف  االئتامن  لخطر  املعرضة  األصول  تصنيف  ويتم 
بشكل  تعتمد  تفصيلية  ورشوط  لقواعد  وفقاً  املجموعات 
ووضعه  ونشاطه  بالعميل  املتعلقة  املعلومات  عىل  كبري 

املايل ومدى انتظامه يف السداد.

ويقوم البنك بحساب املخصصات املطلوبة الضمحالل األصول 
املتعلقة  االرتباطات  ذلك  يف  مبا   ، االئتامن  لخطر  املعرضة 
باالئتامن ، عىل أساس نسب محددة من ِقبل البنك املركزي 

املرصي. 

وفقاً  املطلوب  االضمحالل  خسائر  مخصص  زيادة  حالة  ويف 
املطلوب  ذلك  عن  للعمالء  االئتامنية  الجدارة  تقييم  السس 
وتصوير   اعداد  لقواعد  وفقاً  املالية  القوائم  إعداد  ألغراض 
القوائم املالية للبنوك وأسس االعرتاف والقياس املعتمدة 
ديسمرب   1٦ بتاريخ  املرصى  املركزى  البنك  ادارة  مجلس  من 
ضمن  العام  البنكية  املخاطر  احتياطي  تجنيب  يتم   ،  200٨
حقوق املساهمني خصامً عىل األرباح املحتجزة مبقدار تلك 

الزيادة .
والنقص  بالزيادة  دورية  بصفة  االحتياطي  ذلك  تعديل  ويتم 

بحيث يعادل دامئاً مبلغ الزيادة بني املخصصني.
ويُعد هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع.
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واإلقراض  األطول  املدى  عيل  التمويل  يكون  ما  وغالباً 
للرشكات ونشاط االقراض العقاري لألفراد مضموناً. ولتخفيض 
خسارة االئتامن إيل الحد األدىن ، يسعي البنك للحصول عيل 
مؤرشات  ظهور  مبجرد  املعنية  األطراف  من  إضافية  ضامنات 

االضمحالل ألحد القروض أوالتسهيالت.    

بخالف  أخرى  ألصول  ضامنا  املتخذة  الضامنات  تحديد  يتم 
تكون  ما  وعادة  األداة  طبيعة  بحسب  والتسهيالت  القروض 
مجموعات  عدا  فيام  ضامن  بدون  الخزانة  وأذون  الدين  أدوات 
األدوات املالية املغطاة بأصول واألدوات املثيلة التي تكون 

مضمونة مبحفظة من األدوات املالية.

املشتقات

املراكز  صايف  عيل  حصيفة  رقابية  بإجراءات  البنك  -يحتفظ 

املفتوحة للمشتقات أي الفرق بني عقود البيع والرشاء عيل 

مستوى كل من القيمة واملدة. ويكون املبلغ املعرض لخطر 

العادلة  بالقيمة  محدد  األوقات  من  وقت  أي  يف  االئتامن 

قيمة  ذو  أصل  أي  البنك  لصالح  منفعة  تحقق  التي  لألداة 

 / التعاقدية  القيمة  من  ضئيالً  الذى ميثل جزءاً  موجبة  عادلة 

االفرتاضية املستخدمة للتعبري عن حجم األدوات القامئة. 

ويتم إدارة هذا الخطر االئتامين كجزء من حد اإلقراض الكيل 

املمنوح للعميل.

وذلك مع الخطر املتوقع نتيجة للتغريات يف السوق.  وال يتم 

عادة الحصول عيل ضامنات يف مقابل الخطر االئتامين عيل 

كإيداعات  البنك  يطلبها  التي  املبالغ  عدا  فيام  األدوات  تلك 

هامشية من األطراف األخرى.   

التي يكون فيها السداد  التسوية يف املواقف  وينشأ خطر 

مالية  أوراق  أو  ملكية  حقوق  أدوات  أو  النقدية  طريق  عن 

حقوق  أدوات  أو  نقدية  عيل  الحصول  توقع  مقابل  أو  أخرى 

ملكية أو أوراق مالية أخرى  ويتم وضع حدود تسوية يومية 

املجمعة  التسوية  مخاطر  لتغطية  األخرى  األطراف  من  لكل 

الناتجة عن تعامالت البنك يف أي يوم.

االرتباطات املتعلقة باالئتامن 

يتمثل الغرض الرئييس من االرتباطات املتعلقة باالئتامن يف 

التأكد من إتاحة األموال للعميل عند الطلب.

املتعلق  االئتامن  خطر  ذات  املالية   الضامنات  عقود  وتحمل 

التي  والتجارية   املستندية  االعتامدات  وتكون  بالقروض. 

يصدرها البنك بالنيابة عن العميل ملنح طرف ثالث حق السحب 

ورشوط  أحكام  ومبوجب  معينة  مبالغ  حدود  يف  البنك  من 

شحنها  يتم  التي  البضائع  مبوجب  مضمونة  غالباً  محددة 

وبالتايل تحمل درجة مخاطر أقل من القرض املبارش.

ومتثل ارتباطات منح االئتامن الجزء غري املستخدم من املرصح 

به ملنح القروض ، أو الضامنات، أو االعتامدات املستندية.  

إجاميل  يساوي  مببلغ  محتملة  لخسارة  البنك  ويتعرض 

االرتباطات غري املستخدمة وذلك بالنسبة لخطر االئتامن الناتج 

عن ارتباطات منح االئتامن. 

عن  يقل  الواقع  يف  حدوثها  املرجح  الخسارة  مبلغ  أن  إال 

االرتباطات  أغلب  ألن  نظرا  وذلك  املستخدمة  غري  االرتباطات 

لعمالء  محتملة  التزامات  متثل  االئتامن  مبنح  املتعلقة 

يتمتعون مبواصفات ائتامنية محددة.

 ويراقب البنك املدة حتى تاريخ االستحقاق الخاصة بارتباطات 

أن االرتباطات طويلة األجل عادة ما تحمل درجة  االئتامن حيث 

أعيل من خطر االئتامن باملقارنة باالرتباطات قصرية األجل.

أ/٣ سياسات االضمحالل واملخصصات 

كبرية  بدرجة  ذكرها  السابق  للتقييم  الداخلية  النظم  تركز 

أنشطة  إثبات  بداية  االئتامنية وذلك من  الجودة  عيل تخطيط 

اإلقراض واالستثامر.

التي  االضمحالل  بخسائر  فقط  االعرتاف  يتم   ، ذلك  وبخالف 

بناء عيل  التقارير املالية  تاريخ امليزانية ألغراض  وقعت يف 

الطرق  الختالف  ونظرا  االضمحالل  إيل  تشري  موضوعية  أدلة 

القوائم  عيل  املُحملة  االئتامن  خسائر  عادة  تقل  املطبقة، 

الجدارة  منوذج  باستخدام  املقدر  الخسارة  مبلغ  عن  املالية 

اإلئتامنية املستخدم ألغراض قواعد البنك املركزي املرصي.

نهاية  يف  امليزانية  يف  الوارد  االضمحالل  خسائر  مخصص 

العام مستمد من درجات التقييم الداخلية األربعة. ومع ذلك ، 

فان اغلبية املخصص ينتج من آخر درجتني من التصنيف.

ويبني الجدول التايل النسبة للبنود داخل امليزانية املتعلقة 

لكل من فئات  بها  والتسهيالت واالضمحالل املرتبط  بالقروض 

التقييم الداخيل للبنك:
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جنية مرصيجنية مرصي

2018/12/312017/12/31

اذون الخزانة

اصول مالية بغرض املتاجرة

ادوات دين

قروض وتسهيالت للعمالء

قروض الفراد

حسابات جاريه مدينة

بطاقات ائتامن

قروض شخصية

قروض عقارية

قروض ملؤسسات :

حسابات جاريه مدينة

قروض مبارشة

قروض مشرتكة

قروض مخصصة :

قروض مبارشة

استثامرات مالية :

ادوات دين

اصول اخرى

االجاميل

البنود املعروضة لخطر االئتامن يف امليزانية

ا/٥ الحد االقىص لخطر االئتامن قبل الضامنات
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مدلول  التصنيف
نسبة املخصص 

املطلوب
التصنيف
 الداخيل

مدلول 
التصنيف الداخيل

مخاطر منخفضة

مخاطر معتدلة 

مخاطر مرضية

مخاطر مناسبة

مخاطر مقبولة

مخاطر مقبولة حدياً

مخاطر تحتاج لعناية خاصة

دون املستوى

مشكوك يف تحصيلها

رديئة

ديون جيدة

ديون جيدة

ديون جيدة

ديون جيدة

ديون جيدة

املتابعة العادية

املتابعة الخاصة

ديون غري منتظمة

ديون غري منتظمة

ديون غري منتظمة

تصنيف البنك 
املركزي املرصي

وفيام ييل بيان فئات الجدارة للمؤسسات وفقاً ألسس التقييم الداخىل مقارنة بأسس تقييم البنك املركزي 
املرصى ونسب املخصصات املطلوبة الضمحالل األصول املُعرضة لخطر االئتامن :
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-قروض وتسهيالت ال يوجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل
ويتم تقييم الجودة االئتامنية ملحفظة القروض والتسهيالت التي ال يوجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل وذلك بالرجوع 

إيل التقييم الداخيل املستخدم بواسطة البنك.

-مل يتم االخذ يف االعتبار القروض املضمونة محل اضمحالل بالنسبة للفئة غري املنتظمة وذلك نظرا لقابلية تلك 

الضامنات للتحصيل .

٣١ ديسمرب 2٠١٨

افراد

حسابات جاريةمدينة

بطاقات ائتامن

قروض شخصية

قروض عقارية

إجاميل األفراد

مؤسسات

حسابات جارية مدينة

قروض مبارشة

قروض مشرتكة

إجاميل مؤسسات

قروض مخصصة

قروض مبارشة

إجاميل القروض والتسهيالت للعمالء

اإلجاميلمتابعة خاصةمتابعة عاديةجيدة
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التقيم 
جنية مرصي
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1 217 7٣٦ 1٥1

٣٨2 ٥٦٤ 720

1 ٦00 ٣00 ٨71

922 ٣٦٦ 02٣

290 ٤٣٥ 0٤0

1 212 ٨01 0٦٣

جنية مرصي

2٠١٨/١2/٣١

2٠١٨/١2/٣١

جنية مرصي

2٠١٧/١2/٣١

2٠١٧/١2/٣١

خطابات ضامن 

اعتامدات مستندية

االجاميل

البنود  املعرضه لخطر االئتامن خارج امليزانيه

ا/٦ قروض وتسهيالت 
فيام يىل موقف ارصده القروض والتسهيالت من حيث الجداره االئتامنية :

-بلغ إجاميل عبء اضمحالل القروض والتسهيالت  10٥ ٥29 219  جنيه مقابل 102 ٥7٣ ٨90 جنيه عبء  اضمحالل عن سنة املقارنة 
ويتضمن إيضاح 20 معلومات إضافية عن مخصص خسائر االضمحالل عن القروض والتسهيالت للبنوك والعمالء. 

جنية مرصيجنية مرصي

10 0٤٨ 0٦٨ 10٨

٤ 7٦٤ 721 979

 ٨7٤ 7٤٣ 291

1٦٨ ٥7 ٣ ٥٣٣7٨

)2 027 02٨ 221(

)٥1 2٥0 7٥٣(

٦٠ ١٣9 254 4٠4

9 7٣2 29٨ 2٨1

2 7٣٦ ٤٨7 ٤91

9٣2 0٨1 0٦2

1٤ ٣12 7٨٣٤ ٤٦

)1 922 ٣02 91٤(

)٥1 2٦7 ٨9٤(

١١ 4٣9 ٠ ١٧٦2٦

قروض وتسهيالت للعمالءقروض وتسهيالت للعمالء

ال يوجد عليها متاخرات او اضمحالل

متاخرات ليست محل اضمحالل

محل اضمحالل 

االجاميل

يخصم :

مخصص خسائر االضمحالل

الفوائد املجنبة

الصايف

وتثق اإلدارة يف قدرتها عيل االستمرار يف السيطرة واإلبقاء عيل الحد األدىن لخطر االئتامن الناتج عن كل من محفظة القروض 

والتسهيالت وأدوات الدين بناء عيل ما ييل:

-9٤.٣7% من محفظة القروض والتسهيالت مصنفة يف أعىل درجتني من درجات التقييم الداخيل مقابل 9٣،1٤% ىف آخر سنة 

املقارنة 0

-٦٤،0٥ % من محفظة القروض والتسهيالت ال يوجد عليها متأخرات أو مؤرشات اضمحالل مقابل  72،٥٦ % ىف آخر سنة املقارنة. 

-القروض العقارية التي متثل مجموعة هامه باملحفظة، تم تغطيتها بضامنات عقارية.

-القروض والتسهيالت التى تم تقييمها عيل أساس منفرد تبلغ ٤1٥ ٥91 2٥9 جنيه مقابل 117 ٦٥0 ٤٣9  جنيه ىف آخر سنة املقارنة .
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متاخرات  حتي ٣0 يوم

متاخرات اكرث من ٣0 اىل ٦0 يوما

متاخرات اكرث من ٦0 اىل 90 يوما

االجاميل

حسابات 

جارية مدينة
قروض  مبارشة

19٦
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جنية مرصيمؤسسات

- عند االثبات االوىل للقروض والتسهيالت يتم تقييم القيمة العادلة للضامنات بناء عىل اساليب التقييم املستخدمه عادة ىف 
االصول املامثلة وىف الفرتات  الالحقة يتم تحديث القيمة العادلة باسعار السوق او  باسعار االصول املامثلة.

متاخرات حتي ٣0 يوم

متاخرات اكرث من ٣0 اىل ٦0 يوما

متاخرات اكرث من ٦0 اىل 90 يوما

االجاميل

قروض  مبارشة
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قروض مخصصة
جنية مرصي

31 ديسمبر 2017

متاخرات حتي من ٣0 يوم

متاخرات اكرث من ٣0 اىل ٦0 يوما

متاخرات اكرث من ٦0 اىل 90 يوما

االجامىل

حسابات

جارية مدينة

حسابات

جارية مدينة

االجاميلقروض عقاريةقروض شخصية

االجاميل
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أفراد
جنية مرصي

جنية مرصي
قروض مبارشة
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مؤسسات

متاخرات حتي من ٣0 يوم

متاخرات اكرث من ٣0 اىل ٦0 يوما

متاخرات اكرث من ٦0 اىل 90 يوما

االجامىل
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افراد

حسابات جاريه مدينة

بطاقات ائتامن

قروض شخصية

قروض عقارية

اجاميل االفراد

مؤسسات

حسابات جارية مدينة

قروض مبارشة

قروض مشرتكة

اجامىل مؤسسات

قروض مخصصة

قروض مبارشة

اجاميل القروض والتسهيالت للعمالء
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التقيم 

٣١ ديسمرب 2٠١٧

االجاميلمتابعة خاصةمتابعه عاديةجيدة

جنية مرصي

- قروض وتسهيالت توجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل
هي القروض والتسهيالت التي توجد عليها متأخرات حتى 90 يوما ولكنها ليست محل اضمحالل, إال إذا توافرت معلومات أخرى تفيد 

عكس ذلك. وتتمثل القروض والتسهيالت للعمالء التي يوجد عليها متأخـرات وليست محل اضمحالل والقيمة العادلة للضامنات 

املتعلقة بها فيام ييل :

٣١ ديسمرب 2٠١٨

متاخرات حتي ٣0 يوم

متاخرات اكرث من ٣0 اىل ٦0 يوما

متاخرات اكرث من ٦0 اىل 90 يوما

االجاميل

حسابات

االجاميلقروض عقاريةقروض شخصيةجارية مدينة
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أفراد

جنية مرصي
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31 ديسمبر 2017 31 ديسمبر 2018
جنية مرصي جنية مرصي

قروض وتسهيالت تم إعادة هيكلتها
تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة متديد ترتيبات السداد ، وتنفيذ برامج اإلدارة الجربية ، وتعديل وتأجيل السداد.

 وتعتمد سياسات تطبيق إعادة الهيكلة عيل مؤرشات أو معايري تشري إيل أن هناك احتامالت عالية الستمرار السداد وذلك بناء 

عيل الحكم الشخيص لإلدارة. وتخضع تلك السياسات للمراجعة املستمرة.

ومن املُعتاد تطبيق إعادة الهيكلة عيل القروض طويلة األجل ، خاصة قروض متويل العمالء. وقد بلغت القروض التي تم إعادة 

التفاوض بشأنها ٨٦7 001 ٣9٥ جنيه.

قروض وتسهيالت للعمالء

مؤسسات:

- حسابات جارية مدينة 

- قروض مبارشة

- قروض مشرتكة

االجاملـي

221 017 ٣1٥

 1٤ 20٥٤٦ ٣

 1٥9 7٨1 00٦

 ٣95 ٨٦٧ ٠٠١

22٣ 771 21٨

  70٥٤٦ ٣

 1٥9 7٨1 00٦

 ٣٨4 255 ٧٧٠

- أ/7 االستحواذ عيل الضامنات
يتم تبويب األصول التي تم االستحواذ عليها ضمن االصول االخرى  بامليزانية.

 ويتم بيع هذه األصول كلام كان ذلك عملياً تنفيذا لتعليامت البنك املركزي املرصي بالتخلص من تلك االصول خالل فرتة محددة.

أ/٨ تركز مخاطر االصول املالية املعرضة لخطر االئتامن:

القطاعات الجغرافية
ميثل الجدول التاىل تحليل بأهم حدود خطر االئتامن للبنك بالقيمة الدفرتية , موزعة حسب القطاع الجغراىف ىف ٣1 ديسمرب 201٨. 

عند اعداد هذا الجدول , تم توزيع املخاطر عىل القطاعات الجغرافية وفقا للمناطق املرتبطة بعمالء البنك: 
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متاخرات حتي من ٣0 يوم

متاخرات اكرث من ٣0 اىل ٦0 يوما

متاخرات اكرث من ٦0 اىل 90 يوما

االجاميل

7٦٣٨ ٥ 9٦1

٦٤ 221 ٤٣9

٣٥7 ٤71 72٣

49٣٣ ٧2 ١2٣

قروض مخصصة

قروض والتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة

بلغ رصيد القروض والتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة قبل  األخذ يف االعتبار التدفقات النقدية    من الضامنات  291 7٤٣ ٨7٤ 

جنيه مقابل 0٦2 0٨1 9٣2 جنيه ىف آخر سنة املقارنة .

وفيام ييل تحليل بالقيمة اإلجاملية للقروض والتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة متضمنا القيمة العادلة للضامنات التي 

حصل عليها البنك يف مقابل تلك القروض :

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

افراد

حسابات جارية مدينة

بطاقات ائتامن

قروض شخصية

قروض عقارية

اجاميل االفراد

مؤسسات

حسابات جاريه مدينة

قروض مبارشة

قروض مشرتكة

اجاميل املؤسسات

اجاميل القروض والتسهيالت 

محل االضمحالل بصفه منفردة

القروض 

والتسهيالت

القروض 

والتسهيالت الضامنات الضامنات 
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اذون الخزانة

اصول مالية بغرض املتاجرة:

ادوات دين

قروض وتسهيالت للعمالء

قروض الفراد

حسابات جارية مدينة

بطاقات ائتامن

قروض شخصية

قروض عقارية

قروض ملؤسسات

حسابات جارية مدينة

قروض مبارشة

قروض مشرتكة

قروض مخصصة

قروض اخرى

استثامرات مالية :

ادوات دين

اصول اخرى

االجاميل يف ٣١ ديسمرب 2٠١٨ 

االجاميل يف ٣١ ديسمرب 2٠١٧

الوجه القبيلالقاهرة الكربي

االسكندرية 

والدلتا وسيناء
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االجاميل

جنية مرصي
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اجاميل
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خدمات
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 27٦ 97٥ 79٣
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 ٤1 ٤71 1٨7

٣ 52٧٠٨ ٣٠٠ ٦

2 9٦ ٠١9١ 9٦4

 اذون الخزانة

اصول ماليه بغرض املتاجره :

ادوات دين

قروض وتسهيالت للعمالء

قروض الفراد

حسابات جارية مدينة

بطاقات ائتامن

قروض شخصية

قروض عقارية

قروض ملؤسسات :

حسابات جارية مدينة

قروض مبارشة

قروض مشرتكة

قروض مخصصة :

قروض مبارشة

استثامرات مالية

ادوات دين

اصول اخرى

االجاميل يف ٣١ ديسمرب 2٠١٨

االجاميل يف ٣١ ديسمرب 2٠١٧

مؤسسات صناعيةمؤسسات مالية تجـارةزراعـــة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 ٣9 ٨٤7 0٥9

 ٣9 ٨4٠ ٧59

 ٧ ٦١9٦ ٦99

--

 

--

 

 

--

--

--

--

 

 7٦٦ ٣٦0 72٨

 ٦ ٤٦٥ ٥٤0٦

--

 

--

 

--

--

 ٧9١ ١2٣٣ ٦4

 ٦99 92٣٣ ١4

--

 

--

 

 

--

--

--

--

 

 ٥9٣٣ ٤9 7٦0

  ٤٦ ٤٨٣1

--

 

--

 

--

--

 594 ٨2٣ 22١

 ٣٧4 5٧2 ٨٧١

--

 

--

 

 

--

--

--

--

 

 ٤ 01٥ ٨2٣

 ٤٣2 1٣٤٦ ٤٦

--

 

--

 

--

--

 4١٦ ٣٦4 ٨٦9

 4٣2 ١٦4 ٨٦9

قطاعات النشاط

ميثل الجدول التايل تحليل بأهم حدود خطر االئتامن للبنك بالقيمة الدفرتية , موزعة حسب النشاط الذي يزاوله عمالء البنك.
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تركز خطر العملة عىل األدوات املالية

٣١ ديسمرب 2٠١٨

االصول املالية

نقدية وارصدة لدى البنك املركزي

ارصدة لدي البنوك

اذون الخزانة

قروض وتسهيالت للعمالء

اصول مالية اخرى

اجاميل االصول املالية

 

االلتزامات املالية

ارصدة مستحقة للبنوك

ودائع للعمالء

التزامات مالية اخرى

اجاميل االلتزامات املالية
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اجاميل االصول املالية

اجاميل االلتزامات املالية

صايف املركز املايل يف ٣١ ديسمرب 2٠١٧
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ب- خطر السوق
يتعرض البنك لخطر السوق املتمثل يف تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية الناتجة عن التغري يف أسعار 

السوق.
العائد والعملة ومنتجات حقوق امللكية، حيث أن كل منها ُمعرض للتحركات  وينتج خطر السوق عن املراكز املفتوحة ملعدل 

العامة والخاصة يف السوق والتغريات يف مستوي الحساسية ملعدالت السوق أو لألسعار .

ب/1 أساليب قياس خطر السوق
 )Value at Risk(القيمة املعرضة للخطر

القامئة  القيمة املعرضة للخطر« للمحافظ بغرض املتاجرة وذلك لتقدير خطر السوق للمراكز  البنك بتطبيق اسلوب »  يقوم 
ويتم مراقبتها يوميا .

القيمة املعرضة للخطر هي توقع احصايئ للخسارة املحتملة للمحفظة الحالية الناتجة عن التحركات العكسية للسوق وهي 
تعرب عن اقىص قيمة ميكن ان يخرسها البنك ولكن باستخدام معامل ثقة محدد )9٨%( وبالتايل هناك احتامل احصايئ بنسبة 
)2%( ان تكون الخسارة الفعلية اكرب من القيمة املعرضة للخطر املتوقعة ويفرتض منوذج القيمة املعرضة للخطر فرتة احتفاظ 
محددة )عرشة ايام( قبل ان ميكن اقفال املراكز املفتوحة ويفرتض ان حركة السوق خالل فرتة االحتفاظ ستتبع ذات منط الحركة 
التي حدثت خالل العرشة ايام السابقة ويقوم البنك بتقدير الحركة السابقة  بناء عىل بيانات  عن السنتني السابقتني لحني تكوين 
بيانات تاريخيه ملدة خمس سنوات  ويقوم البنك بتطبيق تلك التغريات التاريخية يف املعدالت واالسعار واملؤرشات بطريقة 
مبارشة عىل املراكز الحالية - وهذه الطريقة تعرف باملحاكاه التاريخية ويتم مراقبة املخرجات الفعلية بصورة منتظمة لقياس 
سالمة االفرتاضات والعوامل املستخدمة لحساب القيمة املعرضة للخطر والمينع استخدام تلك الطريقة تجاوز الخسارة لتلك 

الحدود وذلك يف حالة وجود تحركات اكرب بالسوق

Stress Testing اختبارات الضغوط
تعطي اختبارات الضغوط مؤرشا عن حجم الخسارة املتوقعة التي  قد تنشأ عن ظروف معاكسة بشكل حاد ويتم تصميم اختبارات 

الضغوط مبا يالئم النشاط باستخدام تحليالت منطية لسيناريوهات محددة.

ويتضمن الجدول التايل القيمة الدفرتية لألدوات املالية ُموزعة بالعمالت املكونة لها : 

ب/2 خطر تقلبات سعر رصف العمالت األجنبية
يتعرض البنك لخطر التقلبات يف أسعار رصف العمالت األجنبية عىل امليزانية والتدفقات النقدية.

وقد قام مجلس اإلدارة بوضع حدود للعمالت األجنبية وذلك بالقيمة اإلجاملية لكل من املراكز يف نهاية اليوم وكذلك خالل 
اليوم التي يتم مراقبتها لحظيا.

 ويلخص الجدول التايل مدى تعرض البنك لخطر تقلبات سعر رصف العمالت األجنبية يف نهاية الفرتة املالية . 
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االجاميل
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ويلخص الجدول التاىل مدى تعرض البنك لخطر تقلبات سعر العائد الذي يتضمن القيمة الدفرتية لالدوات املالية موزعة عىل 
اساس سعر تواريخ اعادة التسعري او تواريخ االستحقاق ايهام اقرب:

ب/٣ خطر سعر العائد

يتعرض البنك الثار التقلبات يف مستويات اسعار العائد السائدة يف السوق وهو خطر التدفقات النقدية لسعر العائد املتمثل 

يف تذبذب التدفقات النقدية املستقبلية الداة مالية بسببب التغريات يف سعر عائد  االداة وخطر القيمة العادلة لسعر العائد 

وهو خطر تقلبات قيمة االداة املالية نتيجة للتغري يف اسعار العائد يف السوق وقد يزيد هامش العائد نتيجة لتلك التغريات 

ولكن قد تنخفض االرباح يف حالة حدوث تحركات غري متوقعة ويقوم مجلس ادارة البنك بوضع حدود ملستوى االختالف يف 

اعادة تسعري العائد الذي ميكن ان يحتفظ به البنك ويتم مراقبة  ذلك يوميا بواسطة ادارة االستثامر بقطاع الخزانة بالبنك.
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اصول ماليه بغرض املتاجرة

قروض وتسهيالت للعمالء

استثامرات مالية

متاحة للبيع

محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

اصول ماليه اخرى

اجاميل االصول املالية

االلتزامات املالية

ارصدة مستحقة للبنوك

ودائع للعمالء

قروض اخرى

التزامات مالية اخرى

اجامىل االلتزامات املالية

فجوة اعادة تسعري العائد

حتى شهر واحد
اكرث من شهر

 حتى ثالثه اشهر
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األصول املتاحة للبيع بالقيمة العادلة فيام عدا أدوات حقوق 
امللكية التى مل يتمكن البنك من تقدير قيمتها العادلة بدرجة 

موثوق بها . 

ويتم تحديد القيمة العادلة لألصول املالية املحتفظ بها حتى 
تاريخ االستحقاق بناء عيل أسعار السوق أو األسعار التي تم 

الحصول عليها من السامرسة.  

العادلة  القيمة  تقدير  يتم  البيانات،  هذه  تتوفر  مل  وإذا 
باستخدام أسعار األسواق املالية لألوراق املالية املتداولة 

ذات خصائص ائتامن وتاريخ استحقاق ومعدالت مشابهة.

-املستحق لبنوك أخرى وللعمالء 
متثل القيمة العادلة املقدرة للودائع ذات تاريخ استحقاق غري 
محدد ، التي تتضمن ودائع ال تحمل عائد ، املبلغ الذي سيتم 

دفعه عند الطلب.

ثابت  عائد  تحمل  التي  للودائع  العادلة  القيمة  تحديد  ويتم 
عيل  بناء  نشطة  سوق  يف  املتداولة  غري  األخرى  والقروض 
عيل  العائد  سعر  باستخدام  املخصومة  النقدية  التدفقات 

الديون الجديدة ذات تاريخ استحقاق مشابه.

هـ - إدارة رأس املال 
تتمثل أهداف البنك عند إدارة رأس املال ، الذي يشمل عنارص 
أخرى باالضافة إىل حقوق امللكية الظاهرة بامليزانية ، فيام 

ييل:

- االلتزام باملتطلبات القانونية لرأس املال يف جهورية مرص 
العربية .

- حامية قدرة البنك عيل االستمرارية ومتكينه من االستمرار 
تتعامل  التي  األخرى  واألطراف  للمساهمني   عائد  توليد  يف 

مع البنك.

- الحفاظ عيل قاعدة رأساملية قوية تدعم النمو يف النشاط. 

املال  رأس  واستخدامات  املال  رأس  كفاية  مراجعة  يتم   
وفقا ملتطلبات البنك املركزى املرصى يومياً بواسطة إدارة 
البنك ، من خالل مناذج تعتمد عىل إرشادات لجنة بازل للرقابة 
لدى  وإيداعها  املطلوبة  البيانات  تقديم  ويتم  املرصفية 
البنك املركزى املرصى عىل اساس ربع سنوي ويطلب البنك 

املركزى املرصى أن يقوم البنك مبا يىل  :  

- االحتفاظ مببلغ ٥00 مليون جنيه حداً أدين لرأس املال املصدر 
واملدفوع .

عنارصاألصول  وبني  املال  رأس  عنارص  بني  بنسبة  االحتفاظ   -
تزيد  أو  تعادل  املخاطر  بأوزان  املرجحة  العرضية  وااللتزامات 

عن %10.  

لألعامل  املُنظمة  االرشاف  لقواعد  البنك  فروع  وتخضع 
املرصفية يف مرص.
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ج-  خطر السيولة
الوفاء  يف  لصعوبات  البنك  تعرض  خطر  هو  السيولة  خطر 
االستحقاق  عند  املالية  بالتزاماته  املرتبطة  بتعهداته 

واستبدال املبالغ التي يتم سحبها.

وميكن أن ينتج عن ذلك اإلخفاق يف الوفاء بااللتزامات الخاصة 
بالسداد للمودعني والوفاء بارتباطات اإلقراض.

- إدارة مخاطر السيولة
 تتضمن عمليات الرقابة لخطر السيولة املطبقة مبعرفة لجنة 

األصول واإللتزامات بالبنك ما ييل :
التدفقات  مراقبة  طريق  عن  اليومي  التمويل  إدارة  يتم   •
بكافة  الوفاء  إمكانية  من  للتأكد  املستقبلية  النقدية 
املتطلبات. ويتضمن ذلك إحالل األموال عند استحقاقها أو عند 

إقراضها للعمالء.

ويتواجد البنك يف أسواق املال لتأكيد تحقيق ذلك الهدف.
من  التي  التسويق  عالية  األصول  من  مبحفظة  االحتفاظ   •
املمكن تسييلها بسهولة ملقابلة أية اضطرابات غري متوقعة 

يف التدفقات النقدية.

• مراقبة نسب السيولة باملقارنة باملتطلبات الداخلية للبنك 
ومتطلبات البنك املركزي املرصى.

• إدارة الرتكز وبيان استحقاقات القروض .

التدفقات  التقارير يتم قياس وتوقع  الرقابة واعداد   ألغراض 
الفرتات  وهي   ، التايل  والشهر  واألسبوع  لليوم  النقدية 

الرئيسية إلدارة السيولة.

وتتمثل نقطة البداية لتلك التوقعات يف تحليل االستحقاقات 
املتوقعة  التحصيالت  وتواريخ  املالية  لاللتزامات  التعاقدية 

لألصول املالية . 

وتقوم لجنة األصول واإللتزامات أيضاً مبراقبة عدم التطابق بني 
األصول متوسطة األجل، ومستوي ونوع الجزء غري املستخدم 
الحسابات  تسهيالت  استخدام  ومدي   ، القروض  ارتباطات  من 
الجارية املدينة وأثر االلتزامات العرضية مثل خطابات الضامن 

واالعتامدات املستندية .

- منهج التمويل 
منفصل  فريق  طريق  عن  السيولة  مصادر  مراجعة  يتم   
العمالت،  يف  واسع  تنوع  توفري  بهدف  بالبنك  الخزانة  بإدارة 

واملناطق الجغرافية، واملصادر، واملنتجات واآلجال.

ولتغطية  االلتزامات  جميع  ملقابلة  املتاحة  األصول  وتتضمن 
االرتباطات املتعلقة بالقروض كل من النقدية، واألرصدة لدى 
البنك املركزي، واألرصدة لدى البنوك ، وأذون الخزانة وأوراق 

حكومية أخرى ، والقروض والتسهيالت للبنوك والعمالء . 

ويتم مد أجل نسبة من القروض للعمالء التي تستحق السداد 
خالل سنة وذلك خالل النشاط العادي للبنك.

وأذون  الدين  أدوات  لبعض  رهن  هناك   ، ذلك  إيل  باإلضافة 
الخزانة واألوراق الحكومية األخرى لضامن االلتزامات. 

غري  النقدية  التدفقات  صايف  مقابلة  عىل  القدرة  وللبنك 
متويل  مصادر  وإيجاد  مالية  أوراق  بيع  طريق  عن  املتوقعة 

أخرى .

- أرصدة لدى البنوك 
ذات  واحدة  لليلة  والودائع  لإليداعات  العادلة  القيمة  متثل 

العائد املتغري القيمة الحالية لها .
 

تحمل  التي  للودائع  املتوقعة  العادلة  القيمة  تقدير  ويتم 
عائد متغري بناء عيل التدفقات النقدية املخصومة باستخدام 
خطر  ذات  للديون  املالية  األسواق  يف  السائد  العائد  سعر 

ائتامين وتاريخ استحقاق مشابه.

- قروض وتسهيالت للبنوك
الودائع  غري  قروض  يف  للبنوك  والتسهيالت  القروض  تتمثل 

لدى البنوك .

والتسهيالت  للقروض  املتوقعة  العادلة  القيمة  ومتثل   
املتوقع  املستقبلية  النقدية  للتدفقات  املخصومة  القيمة 
معدل  باستخدام   النقدية  التدفقات  خصم  ويتم  تحصيلها.  

العائد الحايل يف السوق لتحديد القيمة العادلة.

- قروض وتسهيالت للعمالء
مخصص  خصم  بعد  بالصايف  والتسهيالت  القروض  إثبات  يتم 

خسائر االضمحالل.

ومتثل القيمة العادلة املتوقعة للقروض والتسهيالت القيمة 
املخصومة للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقع تحصيلها.

ويتم خصم التدفقات النقدية باستخدام  معدل العائد الحايل 
يف السوق لتحديد القيمة العادلة.

-استثامرات يف أوراق مالية 
االستثامرات يف أوراق مالية تتضمن فقط األصول التي تحمل 
تقييم  يتم  حيث  االستحقاق؛  تاريخ  حتى  بها  املحتفظ  عائد 
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2017/12/31
راس املال

الرشيحة االوىل )راس املال االسايس(

اسهم راس املال

االحتياطيات

االرباح املحتجزة

اجاميل االستبعادات من راس املال االسايس املستثمر

اجامىل راس املال االسايس

اجاميل راس املال األسايس اإلضايف واالرباح املرحلية 

الرشيحة الثانية ) راس املال املساند(

٤٥% من االحتياطي الخاص

٤٥%  من الزيادة يف القيمة العادلة عن القيمة الدفرتية لالستثامرات املالية

مخصص خسائر االضمحالل للقروض و التسهيالت وااللتزمات العرضية املنتظمة

اجاميل راس املال املساند

اجاميل راس املال

االصول وااللتزمات العرضية مرجحة باوزان مخاطر :

اجاميل خطر االئتامن

اجاميل خطر السوق

اجاميل خطر التشغيل

اجاميل

* معيار كفايه راس املال )%(

وفقا ملتطلبات بازل  2 *
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ويتكون بسط معيار كفاية رأس املال من الرشيحتني التاليتني:

الرشيحة األويل : 
وهي رأس املال األسايس، ويتكون من رأس املال املدفوع )بعد خصم القيمة الدفرتية ألسهم الخزينة(، واألرباح املحتجزة 
واالحتياطيات الناتجة عن توزيع األرباح فيام عدا احتياطى املخاطر البنكية العام ، ويخصم منه أية شهرة سبق االعرتاف بها وأية 

خسائر مرحلة.

الرشيحة الثانية :
 وهي رأس املال املساند ، ويتكون مام يعادل مخصص املخاطر العام وفقاً ألسس الجدارة االئتامنية الصادرة عن البنك املركزى 
املرصى مبا ال يزيد عن 1،2٥% من إجاميل األصول وااللتزامات العرضية املرجحة بأوزان املخاطر ، والقروض / الودائع املساندة 
التي تزيد آجالها عن خمس سنوات )مع استهالك 20% من قيمتها يف كل سنة من السنوات الخمس األخرية من أجلها( و٤٥% 
من الزيادة بني القيمة العادلة والقيمة الدفرتية لكل من االستثامرات املالية املتاحة للبيع واملحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

ويف رشكات تابعة وشقيقة .
و عند حساب اجاميل بسط معيار كفاية رآس املال ال يراعي اآل يزيد راس املال املساند عن رأس املال األسايس و األ تزيد القروض 

) الودائع ( املساندة عن نصف رأس املال األسايس.
ويتم ترجيح األصول بأوزان مخاطر ترتاوح من صفر إىل 100% مبوبة بحسب طبيعة الطرف املدين بكل اصل مبا يعكس مخاطر االئتامن 

املرتبطة به ، ومع أخذ الضامنات النقدية ىف االعتبار .
لتلك  العرضية والخسائر املحتملة  التعديالت لتعكس الطبيعة   ويتم استخدام ذات املعالجة للمبالغ خارج امليزانية بعد إجراء 

املبالغ .
 وقد التزم البنك بكافة متطلبات رأس املال املحلية. ويلخص الجدول التايل مكونات رأس املال األسايس واملساند ونسب معيار 

كفاية رأس املال ىف نهاية الفرتة والعام .

وتلخص الجداول التالية مكونات رأس املال االساىس واملساند ونسبة معيار كفاية رأس املال .
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الرضيبة النهائية عنها بشكل مؤكد.

ويقوم البنك بإثبات االلتزامات عن النتائج املتوقعة عن الفحص 

الرضيبي وفقاً لتقديرات مدي احتامل نشأة رضائب إضافية.

للرضائب  النهائية  النتيجة  بني  اختالف  هناك  يكون  وعندما 

تؤثر  سوف  االختالفات  هذه  فإن  تسجيلها،  السابق  واملبالغ 

عىل رضيبة الدخل ومخصص الرضيبة املؤجلة يف الفرتة التي 

يتم تحديد االختالف فيها.

٥-التحليل القطاعى:

أ(التحليل القطاعى لالنشطة:

واالصول  التشغيلية  العمليات  القطاعى  النشاط  يتضمن 

املخاطر  وادارة  املرصفية  الخدمات  تقديم  ىف  املستخدمة 

املحيطة بها والعائد املرتبط بهذا النشاط التى قد تختلف عن 

للعمليات  القطاعى  التحليل  ويتضمن  االخرى  االنشطة  باقى 

وفقا لالعامل املرصفية الواردة فيام يىل:

املؤسسات الكبرية واملتوسطة والصغرية

وتشمل انشطة الحسابات الجارية والودائع والحسابات جارية 

مدينة والقروض والتسهيالت االئتامنية واملشتقات املالية.

االستثامر

ومتويل  االستثامرات  ورشاء  الرشكات  اندماج  انشطة  ويشمل 

اعادة هيكلة الرشكات واالدوات املالية .

االفـراد

وتشمل انشطة الحسابات الجارية واالدخار والودائع وبطاقات 

االئتامن والقروض الشخصية والقروض العقارية 

انشطة اخرى

وتتم  االموال  كادارة  االخرى  املرصفية  االعامل  وتشمل 

النشاط  لدورة  وفقا  القطاعيه  االنشطة  بني  املعامالت 

العادى للبنك وتتضمن االصول وااللتزامات االصول  وااللتزامات 

التشغيلية كام تم عرضها ىف املركز املاىل للبنك.
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٤- التقديرات واالفرتاضات املحاسبية الهامة

مبالغ  عىل  تؤثر  وافرتاضات  تقديرات  باستخدام  البنك  يقوم 

األصول وااللتزامات التي يتم اإلفصاح عنها خالل السنة املالية 

التالية.

أساس  عىل  باستمرار  واالفرتاضات  التقديرات  تقييم  ويتم 

الخربة التاريخية وغريها من العوامل، مبا يف ذلك التوقعات 

ظل  يف  معقولة  أنها  يعتقد  التي  املستقبلية  لألحداث 

الظروف واملعلومات املتاحة.

أ - خسائر االضمحالل يف القروض والتسهيالت

االضمحالل  لتقييم  والتسهيالت  القروض  محفظة  البنك  يراجع 

عىل أساس ربع سنوي عىل األقل.

ويقوم باستخدام الحكم الشخيص عند تحديد ما إذا كان ينبغي 

تسجيل عبء االضمحالل يف قامئة الدخل ، وذلك ملعرفة ما إذا 

كان هناك أية بيانات موثوق بها تشري إيل أنه يوجد انخفاض 

املتوقعة  املستقبلية  النقدية  التدفقات  يف  قياسه  ميكن 

عيل  االنخفاض  عيل  التعرف  قبل  وذلك  القروض  محفظة  من 

مستوي القرض الواحد يف تلك املحفظة.  

تغيري  حدوث  إيل  تشري  بيانات  وجود  األدلة  هذه  تشمل  وقد 

سلبي يف قدرة محفظة من املقرتضني عىل السداد للبنك، 

أو ظروف محلية أو اقتصادية ترتبط بالتعرث يف أصول البنك.

اإلدارة  تقوم  املستقبلية،  النقدية  التدفقات  جدولة  عند 

أصول  لخسائر  السابقة  الخربة  عيل  بناء  تقديرات  باستخدام 

ذات خصائص مخاطر ائتامنية يف وجود أدلة موضوعية تشري 

إيل االضمحالل مامثلة لتلك الواردة يف املحفظة.

تقدير  يف  املستخدمة  واالفرتاضات  الطريقة  مراجعة  ويتم 

بصورة  املستقبلية  النقدية  التدفقات  وتوقيت  مبلغ  من  كل 

منتظمة للحد من اية اختالفات بني الخسارة املقدرة والخسارة 

الفعلية بناء عيل الخربة. 

ب-اضمحالل االستثامرات يف أدوات حقوق ملكية متاحة للبيع

 يحدد البنك اضمحالل االستثامرات يف أدوات حقوق امللكية 

يف  ممتد  أو  هام  انخفاض  هناك  يكون  عندما  للبيع  املتاحة 

قيمتها العادلة عن التكلفة. ويحتاج تحديد ما إذا كان االنخفاض 

هاماً أو ممتداً إيل حكم شخيص .

والتخاذ هذا الحكم، يقوم البنك بتقييم

السهم.  لسعر  املعتادة  التذبذبات    - أخرى  عوامل  ضمن   -

يكون  عندما  اضمحالل  هناك  يكون  قد   ، ذلك  إىل  باإلضافة 

للرشكة  املالية  الحالة  يف  تدهور  وجود  عىل  دليل  هناك 

املستثمر فيها أو تدفقاتها النقدية التشغيلية والتمويلية ، 

أو أداء الصناعة أو القطاع ، أو التغريات يف التكنولوجيا.

ج- القيمة العادلة للمشتقات

 يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات املالية غري املقيدة يف 

أسواق نشطة باستخدام أساليب تقييم .

 ، العادلة  القيم  لتحديد  األساليب  هذه  استخدام  يتم  وعندما 

يتم اختبارها ومراجعتها دوريا.

د-استثامرات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 يتم تبويب األصول املالية غري املشتقة ذات دفعات وتواريخ 

استحقاق ثابتة أو قابلة للتحديد عىل أنها استثامرات محتفظ 

بها حتى تاريخ االستحقاق.

ويتطلب ذلك التبويب استخدام الحكم الشخيص بدرجة عالية.  

عيل  والقدرة  النية  بتقييم  البنك  يقوم  القرار،  هذا  والتخاذ 

االحتفاظ بتلك االستثامرات حتى تاريخ االستحقاق.  

تاريخ  حتى  االستثامرات  بتلك  االحتفاظ  يف  البنك  اخفق  وإذا 

االستحقاق فيام عدا يف بعض الظروف الخاصة مثل بيع كمية 

تبويب  إعادة  يتم  عندها   ، االستحقاق  ميعاد  قرب  هامة  غري 

إيل  االستحقاق  تاريخ  حتى  بها  املحتفظ  االستثامرات  كل 

االستثامرات املتاحة للبيع.

العادلة  بالقيمة  وبالتايل سوف يتم قياس تلك االستثامرات 

اية  تبويب  تعليق  إىل  اضافة  املُستهلكة  بالتكلفة  وليس 

استثامرات بذلك البند .

هـ- رضائب الدخل

الرضيبية  الدوائر  من  عدد  يف  الدخل  لرضائب  البنك  يخضع 

تقديرات هامة  البنك مام يستدعي استخدام  لفروع  بالنسبة 

لتحديد املخصص اإلجاميل للرضيبة عىل الدخل.

تحديد  يصعب  التي  والحسابات  العمليات  من  عدد  وهناك 
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يف بعض ادوات حقوق امللكية لدى بعض الرشكات التي تعمل يف نشاط التنمية العقارية او الدخول يف بعض املرشوعات 

االسكانية لخدمة وتكامل اعامله املرصفية وبهدف تعظيم العائد عىل االصول وحقوق املساهمني مع التاكيد عىل اسرتاتيجية 

البنك بشأن االستمرار كمؤسسة مرصفية متثل االنشطة االسكانية جزءاً غري جوهرى يساعد ىف االساس فقط ىف تنمية وتعزيز 

تواجد البنك من ضمن البنوك الرائدة ىف تقديم الخدمات املرصفية والبنكية والتى من اهمها ان يكون الذراع االساسية الحد 

عمالئه الذى يهدف من ضمن اغراضه اىل التنمية االسكانية يف اطار خطة الدولة يف التنمية االقتصادية واالجتامعية شأنه 

يف ذلك شأن باقي عمالء البنك من املؤسسات والرشكات والتي يهدف البنك االحتفاظ عىل استمرار عالقات مرصفية متميزة 

معهم ىف اطار عمله املرصيف .

وفيام ييل بيان بتوزيع االيرادات واملرصوفات واالرباح عىل كال من النشاط املرصيف والنشاط العقاري يف ٣1 ديسمرب 201٨ . 

عائد القروض و اإليرادات املشابهة

تكلفة الودائع و التكاليف املشابهة

صايف الدخل من العائد
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جـ( النشاط املرصيف والنشاط  االسكاين :

قبول  يف  واملتمثلة  املرصيف  بالعمل  الصلة  ذات  االخرى  واالنشطة  املرصفية  االنشطة  يف  االسايس  البنك  نشاط  يرتكز 

يف  االموال  هذه  واستخدام  املرصي  املركزي  والبنك  املرصيف  الجهاز  من  االخرى  االموال  ومصادر  العمالء  من  الودائع 

االنشطة االقراض للغري من الرشكات ومنتجات التجزئة املرصفية بأنواعها املختلفة وانشطة االستثامر قصري وطويل االجل من 

خالل اسواق املال وغريها من االستثامرات املالية وتقديم الخدمات املرصفية بكافة انواعها باعتبار البنك من البنوك الرائدة 

ىف العمل املرصيف مع االلتزام الكامل وبشكل دائم مع قانون البنوك رقم ٨٨ لسنة 200٣ وتعليامت البنك املركزي املرصي 

بشأن القواعد الخاصة بالجهاز املرصيف شأنه ىف ذلك البنوك التجارية العاملة ىف جمهورية مرص العربية ،ولتعظيم العائد 

عىل حقوق املساهمني واستكامال لنظرة البنك يف تكامل الخدمة املرصفية فقد يرى البنك يف بعض االحوال استثامر جزءاً 

من حقوق املساهمني واالوعية االدخارية طويلة االجل

السنة املالية املنتهية يف ٣1 ديسمرب 2017

اجاميل
جنية مرصي االسكندرية

والدلتا وسيناء
الوجه القبىلالقاهرة الكربى
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 ٤٥2 2٥9 1٥٨

 2٦٤ 912 72٥

 1 2٨2 ٥٥0

 ٦7 ٤0٣ 1٣٤

١ 4١9 ٣٦ ١٧٦9

٥1٥٣ ٦٣٨ ٦2

2٦ ٤90 ٤٨٣

9 9٤٥ 20٥

٣٣7 ٨٣9 ٥٣7

170 ٥01 0٤٦

1 1٤ ٣٣00

1٥٦ ٤1 092

٠٧ ١5 ٣٠9 295

جنية مرصي

جنية مرصي

جنية مرصي

جنية مرصي

2018/12/31

2018/12/31

2018/12/31

2018/12/31

جنية مرصي

جنية مرصي

جنية مرصي

جنية مرصي

2017/12/31

2017/12/31

2017/12/31

2017/12/31

 1٨٣٣ ٥ 719

 ٦٥٦ ٤٦٤ ٤

 ٤1 ٨٦1 27٨

 ٦2 ١59 ٦5٣
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عائد القروض وااليرادات املشابهة من :

قروض وتسهيالت للعمالء

اذون خزانة

ودائع وحسابات جارية

استثامرات يف ادوات دين متحفظ بها حتى تاريخ االستحقاق واملتاحة للبيع

االجاميل

1 ٨7٨ 1٨ ٦٣2٥
2 1٣٣ 1٣ ٣٤7٦
1 ٦12 17٨٨ ٦7
 ٤٨٤ 77٥٥٦ ٦

٦10٨2٥1٦٤٤

1 ٤٤1 ٥07 2٤7
1 ٥٦9 ٨٥0 ٦2٣
1 ٣1٣٤ ٥0 ٨٣٥

٣٦0 1٤2 7٤1
4 ٨ ٦٨٦4١ 44٦

٦- صايف الدخل من العائد

٧- صاىف الدخل من االتعاب والعموالت

تكلفة الودائع و التكاليف املشابهة من :

ودائع وحسابات جارية :

للبنوك

للعمالء

قروض مؤسسات مالية اخرى 

االجاميل 

الصايف

 ٤0 9٥٦ ٥٦0
2 ٦٨٨ 9٥٦ 79٨

 2 729 91٣٥٨ ٣
 2٣0 72٥ ٨9٥
2 9٦ ٦٠4١ 95٣

١ ٣4٦٠ ٧9 ٦9١

101 22٥٣ ٦9
1 ٨20 ٥ ٦٦٥9٦
1 921 ٨92 1٣٥
210 ٨٣9 ٥7٦
2 ١٣2 ٧١١ ٧٣١

2 554 ١٠9 ٧٣5

ايرادات االتعاب والعموالت :

االتعاب والعموالت املرتبطه باالئتامن

اتعاب خدمات متويل املؤسسات

اتعاب اخرى

مرصوفات االتعاب والعموالت :

اتعاب اخرى مدفوعة

الصايف

 2٨ 0٦ ٥٨0٣
 1٥٦ 2٨٦ 19٨
 1٦ ٤٨22 ٨1٥

 ٣٣2 9٦7 ٦1٦
 

) 2٨٨ ٨0 ٦٤٨(
 ٣٠4 ٠٨٦ 9٦٨

2٨ 1٣2 ٦7٨
12٤ 9٤9 790
1٥1 9٣2 7٨٥
٣0٥ 01٥ 2٥٣

)2٦ 919 9٦٥(
2٠ ٧٨95 2٨٨

جنية مرصي

جنية مرصي

جنية مرصي

2018/12/31

2018/12/31

2018/12/31

جنية مرصي

جنية مرصي

جنية مرصي

2017/12/31

2017/12/31

2017/12/31
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الربح املحاسبي بعد التسوية

سعر الرضيبة

رضيبة الدخل املحسوبة عيل الربح االسايس

يضاف / )يخصم(

مرصوفات غري قابلة للخصم

اعفاءات رضيبية

تاثري املخصصات

تاثري االهالكات

رضيبة قطعية

رضيبه اذون الخزانه عملة اجنبية

مرصوفات رضيبة الدخل

سعر رضيبة الدخل

2 19٥ 0٤ ٨٤92

%22،٥

 ٤9٨ ٣9٤ 011

 

 ٣2 ٣07 ٦02

) ٣٣ 709 9٤٦(

 71 ٦2٤٤٦ ٥

) ٣ ٨9٦ 77٨(

 ٨ ٤90 ٦9٨

 1 2٤1 ٣21

 ٥٦1 ٨٥2 ٣٥٤

%25،٦

١ 4٨9 5٣2 ٦٦4

% 22،٥

٣٣5 ١44 ٨49

19 1٣٨ 202

)19 97٤ 107(

7٤ 091 ٤٤0

)٦ 90٤ 0٥٥(

٦ ٤1٥٣٨ ٤

9٨٥ 07٨

٤07 09٥ 9٥٤

% 2٧،٣

تسويات الحتساب السعر الفعيل لرضيبة الدخل

نقدية 

ارصدة لدي البنك املركزي ىف اطار نسبة االحتياطى االلزامي

ارصدة بدون عائد

 ٨٤2 ٥22 97٤

1 ٦ ٦٤٣12 2٣7

2 4١٣ ٨٦5 2١١

2 4١٣ ٨٦5 2١١

9٦ ٦٤17 111

٣ 971 ٤٤0 9٤2

4 9٠ ٣٦5٠ ٨5٣

4 9٠ ٣٦5٠ ٨5٣

1٦- نقدية وارصدة لدي البنك املركزي

1٥- نصيب السهم ىف صاىف الربح االساىس
يحسب نصيب السهم ىف الربح بقسمة صاىف االرباح الخاصة مبساهمى البنك عىل املتوسط املرجح لالسهم العادية  املصدرة خالل العام .

الربح القابل للتوزيع عىل مساهمى البنك

مكافأة اعضاء مجلس االدارة

حصة العاملني ىف االرباح

املتاح للمساهمني من صاىف ارباح العام

املتوسط املرجح لألسهم العادية املُصدرة        

نصيب السهم يف صايف ارباح العام

1 ٨07 7٨٨ ٣٤1

) 1٥ 000 000(

) 1٦2 2٣1 902(

1 ٦٣0 ٥02 979

 12٥ ٦00 000

١2،٨9

 9٥1 ٤٤2 ٤9٣

) 10 000 000(

) 112 ٥00 000(

 ٨2٨ 9٤2 ٤9٣

 12٥ ٦00 000

٦،55

جنية مرصي

جنية مرصي

جنية مرصي

2018/12/31

2018/12/31

2018/12/31

جنية مرصي

جنية مرصي

جنية مرصي

2017/12/31

2017/12/31

2017/12/31
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خسائر تقييم أرصدة االصول و االلتزامات بالعمالت االجنبية ذات الطبيعة

 النقدية بخالف تلك التى بغرض املتاجرة أو املبوبة عند نشأتها بالقيمة

 العادلة من خالل االرباح و الخسائر

أرباح بيع ممتلكات ومعدات

رد مخصصات 

رد )عبء( اضمحالل اصول اخرى ومرشوعات

ايجارات محصلة

 أخرى 

اإلجمـايل

) ٤ 279 119(

 2 ٥11 ٨٣٨

--

 ٥ 1٤٨ 9٤9

 ٤٤ ٥٥٣ ٥٦7

 1٥ ٤٤٨ ٨02

 ٦١٧ ٣٨٣ ٧٨

) ٤ 2٤٣ 0٥0(

 1 ٣07 ٥٦٣

  1٥ 7٣1

) ٨ ٦7٤ 2٨٨(

 ٥٣ 0٥٥ 1٣2

 1 7٣٦ 199

 44 99٧ 2٨٧

١2- ايرادات )مرصوفات( تشغيل اخرى

الرضائب الحالية

الرضائب املؤجلة

) ٥٦1 ٨٥2 ٣٥٤(

) ٣ ٨9٦ 77٨(

) 5٧٠ 249 ١٣2(

)٤07 09٥ 9٥٤(

)٦ 90٤ 0٥٥(

)4١4 ٠٠ ٠٠٠9(

1٤- مرصوفات رضائب الدخل

1٣- عبء االضمحالل عن خسائر االئتامن

)10٥ ٥29 219 (قروض وتسهيالت للعمالء

) 2١9 529 ١٠5(

)٨90 ٥7٣ 102(

)٨9٠ 5١٠ ٧٣2(

جنية مرصي

جنية مرصي

جنية مرصي

2018/12/31

2018/12/31

2018/12/31

جنية مرصي

جنية مرصي

جنية مرصي

2017/12/31

2017/12/31

2017/12/31
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افراد

حسابات جاريه مدينة

بطاقات ائتامن

قروض شخصية

قروض عقارية

اجاميل

مؤسسات شامال القروض الصغرية لالنشطة االقتصادية

حسابات جارية مدينة

قروض مبارشة

قروض مشرتكة

قروض اخرى *

اجاميل

اجاميل القروض والتسهيالت للعمالء

يخصم :

مخصص خسائر االضمحالل

الفوائد املجنبة

ارصدة متداولة

ارصدة غري متداولة

 ٨٥٤ ٣٤٣ 01٦
 19 079 97٦

1 ٨٣٨ 7٨ ٥٣1٨
٣٨٦ ٦ 91٤ 01٨
٨ 5٨ ٦٠١ ٨٨2٨

٤ 1٨9 11٦ ٦17
2 011 ٨19 ٨91

 27٦ 97٥ 79٣
 ٦21 019 2٤9

٠ ٧9٨ 9٣١ 55٠

1٦٨ ٥7 ٣ ٥٣٣7٨

)2 027 02٨ 221(
) ٥1 2٥0 7٥٣(
1٦ ٣09 2٤ ٥٤0٤
٤ 229 920 ٤٨1
11 ٤٥7 ٦12 ٨97

١5 ٦٨٧ 5٣٧٨ ٣٣

ادوات دين

سندات

اجامىل ادوات الدين

ادوات حقوق ملكيه مدرجه ىف اسواق االوراق املالية

اسهم رشكات محلية

اجامىل ادوات حقوق امللكية

ادوات حقوق ملكيه غري مدرجه ىف اسواق االوراق املالية

وثائق صناديق االستثامر

اجامىل ادوات حقوق ملكيه غري مدرجه ىف اسواق االوراق املالية

محافظ استثامرات مالية تدار مبعرفة الغري

اجاميل االصول املالية بغرض املتاجرة

 12 ٤7٦٤ ٤7
 12 ٤7٦٤ ٤7

 ٦2 1٦2 100
  ٦2 1٦2 100

 
--
--

 ٣0٤ ٣72 ٦77
٣7٨109٤2٤

٣12 2٨2 01٤
٣12 2٨2 01٤

٨٥ ٨٣9 ٦٨9
٨٥ ٨٣9 ٦٨9

1٥ 919 1٦2
1٥ 919 1٦2

٤٤٨ 01٦٥٨ ٨
٨٦0 079 ٥2٣

 ٣ ٣٤٤0٦ 90٦
 17 7٤ ٤٥22
2 01٤ 17٨ 201

٥ 1٦9 7٤2 97٣
٧ 545 9٧٣ 5٠2

 
2 ٦7٤ 79٦٨٨ ٥
1 79٦ 11٥٨ ٤2

 ٦29 2٤2 ٨٣9
 7٦ ٦٦20 22٣

5 ٣٣ ٧٧٣ ٨٦٦2

1٤ ٣12 7٨٣٤ ٤٦
 

)1 922 ٣02 91٤(
) ٥1 2٦7 ٨9٤(
11 ٤٣9 17٦ 02٦

٣ 9٨٣ 2٦٣ 1٤2
9 ٤29 ٦ ٤٨٣92
١٣ 4١2 ٧4٨٣ ٦4

19- اصول مالية بغرض املتاجرة

20- قروض و تسهيالت للعمالء

*قروض مدعمة ىف اطار خطة الدولة للتنمية االقتصادية واالجتامعية يتم سدادها بأنتظام

جنية مرصي

جنية مرصي

2018/12/31

2018/12/31

جنية مرصي

جنية مرصي

2017/12/31

2017/12/31
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حسابات جارية

ودائع

البنك املركزي بخالف نسبة االحتياطي االلزامي

بنوك محلية

بنوك خارجية

ارصده بدون عائد

ارصده ذات عائد ثابت

ارصده متداولة

 ٣٤ 1٨7 ٦2٤

 ٨ 71٣ ٥1٣٦ ٥0

٨ 7٤9 ٥02 9٨٤

7 0٤9 ٨٥1 0٦0

1 ٦٥9 9٦٨ 02٤

 ٣9 ٨ ٦٨٣99

٨ 7٤9 ٥02 9٨٣

 ٣٤ 1٨7 ٦2٤

٨ 71٣ ٥1٣٦ ٥0

٨ 7٤9 ٥02 9٨٤

٧ ٨49 5٠2 9٨٣

٤٣ 2٨2 ٥1٣

1٥٨ ٣1 0٣٥ 1٣٥

1٦ ٣2٣ ٤17 ٦٤٨

11 ٥ ٨٤٥79 1٣٦

1 7٤٨ 99٣ ٣22

29 7٤٥ 190

1٦ ٣2٣ ٤17 ٦٤٨

٨2 2٨2 ٥1٣

1٥٤ ٣2 0٣٥ 1٣٥

1٦ ٣2٣ ٤17 ٦٤٨

٦ ١٣24 ٦ ٣١٧4٨

17- ارصدة لدي البنوك

اذون خزانة استحقاق 91 يوم

اذون خزانة استحقاق 1٨2 يوم

اذون خزانة استحقاق 27٣ يوم

اذون خزانة استحقاق ٣٦٤ يوم

عوائد مل تستحق بعد

اجاميل

--
--

٣ 9٥ ٦٥7٥ 000
11 ٥٦٤ 9٥2 200

1٥٣ ٥0 ٥27 200
 )1 ٥٦ ٣٦٣9 ٨01(
١4 ١٦٦ 95٣ ٧99

1 1٥0 000
2 220 000 000
٤ ٥02 000 000

٤٨ ٨7 ٤0٣ 000
1٦ 110 ٥٥٣ 000

)1 207 ٨٥7 202(
١4 9٠2 ٦95 ٧9٨

1٨- اذون خزانة

تتضمن اذون الخزانة ىف ٣1 ديسمرب 201٨ اذون مرهونة لدى البنك املركزى مببلغ ٥.٣٣٥مليار جنية مرصى مقابل القروض 
املمنوحة من البنك املركزى ىف اطار مبادرة التمويل العقارى .

جنية مرصي

جنية مرصي

2018/12/31

2018/12/31

جنية مرصي

جنية مرصي

2017/12/31

2017/12/31
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الرصيد اول يناير 201٨

اضافات 

استهالك خصم اصدار 

استبعادات 

الرصيد ىف ٣1 ديسمرب 201٨

الرصيد ىف 1 يناير 2017

اضافات 

استهالك خصم اصدار

استبعادات 

خسائر االضمحالل

الرصيد ىف ٣1 ديسمرب 2017

2 ٣٨٤ 1٤7 ٣0٨

2 120 ٤9٤ 0٤٨

 10 1٦٣ ٤٨7

) ٤٣٥ 000 000(

--

٤ 079 7٨9 99٣

2 ٤20 ٤1٤ 227

 ٣٥٤ 19٥ ٤2٥

 ٦ 1٦٤ 210

) ٣9٦ ٦2٦٥٤ ٥(

2 ٣٨٤ 1٤7 ٣0٨

 ٤1 9٣٤ ٦٨2

  9 2٥0

--

)  20 000(

) 1 ٦٤1 10٤(

 ٤0 ٣1٤٨٨ ٦

 ٤1 92٣٤ ٨2

  ٤0 000

--

--

 ٤1 9٣٤ ٦٨2

2 ٤2٦ 11٦٥ ٥0

2 120 ٥0٣ 29٨

 10 1٦٣ ٤٨7

) ٤٣٥ 020 000(

) 1 ٦٤1 10٤(

٤ 120 10٤٨ ٦1

2 ٤٦2 ٣٤2 ٥٦9

 ٣٥٤ 2٥ ٣٤2٥

 ٦ 1٦٤ 210

) ٣9٦ ٦2٦٥٤ ٥(

2 ٤2٦ 11٦٥ ٥0

خسائر اضمحالل ادوات حقوق ملكية متاحة للبيع

خسائر اضمحالل ادوات حقوق ملكية رشكات شقيقة

االجاميل

) 1 ٦٤1 10٤(

--

) ٦ ١4١٠ ١4(

--

)  ٥29 997(

)  529 99٧(

خسائر االستثامرات املالية

محتفظ بها حتى 

تاريخ  

االستحقاق

استثامرات 

مالية متاحة 

للبيع

اإلجاميل

جنية مرصي

2018/12/31
جنية مرصي

2017/12/31
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الرصيد ىف اول العام

عبء االضمحالل 

مبالغ تم اعدامها خالل العام

مبالغ مسرتدة خالل العام

فروق تقييم عمالت اجنبية

املحول )اىل( من مخصص االلتزامات العرضية

الرصيد ىف اخر العام

1 922 ٣02 91٤

 219 ٥29 10٥

) 101 ٨91 7٥٦(

 ٥ ٨1٣٤٥ ٥

 1 10٦ ٦19

) 22 ٥٣٤ 00٦(

2 027 02٨ 221

1 100 ٤٤ ٦٦٤9

٨90 ٥7٣ 102

)٣٥٨ ٥٥ 01٦(

7 1٣1 ٣٦٤

)٣ ٣1٦٨ ٦2(

)17 ٣91 ٣0٣(

١ 922 ٣٠2 9١4

مخصص خسائر االضمحالل 
تحليل حركة مخصص خسائر االضمحالل للقروض والتسهيالت للعمالء

استثامرات مالية متاحة للبيع

ادوات حقوق ملكية - بالتكلفة :

غري مدرجة ىف السوق

اجامىل استثامرات مالية متاحة للبيع

استثامرات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

ادوات دين - بالتكلفة املستهلكة :

مدرجة ىف السوق

ادوات وثائق صناديق االستثامر املنشاة طبقا للنسب املقررة

اجاميل استثامرات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

اجامىل استثامرات مالية

ارصده متداوله

ارصده غري متداوله

ادوات دين ذات عائد ثابت

 

 

 ٤0 ٣1٤٨٨ ٦

 4٣١٦ ٠ 4٨٨

 

 

٤ 0٦2 7٨9 99٣

 17 000 000

4 ٠٧9 ٧٨9 99٣

٤ 120 10٤٨ ٦1

٤ 0٦2 7٨9 99٣

 ٥7 ٣1٤٨٨ ٦

٤ 120 10٤٨ ٦1

4 ٠٦2 ٧٨9 99٣

٤1 9٣٤ ٦٨2

4١ 9٣ ٦٨42

2 ٣٦7 1٤7 ٣0٨

17 000 000

2 ٣٨4 ١4٣٠٨ ٧

2 ٤2٦ 11٦٥ ٥0

2 ٣٦7 1٤7 ٣0٨

٥٨ 9٣٤ ٦٨2

2 ٤2٦ 11٦٥ ٥0

2 ١ ٣٦٧4٣٠٨ ٧

21- استثامرات مالية

جنية مرصي

جنية مرصي

2018/12/31

2018/12/31

جنية مرصي

جنية مرصي

2017/12/31

2017/12/31
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- تتضمن اعامل تحت التنفيذ مبلغ  ٨،٤ مليون جنيه قيمة تكاليف االقرتاض التى قام البنك بتحميلها عىل اعامل تحت التنفيذ مبعدل 
سعر االقراض والخصم املعلن من البنك املركزى.

-  بلغت اجامىل مساحات الوحدات السكنية الخالية واملتاحة للبيع 1٤9٣٣٤ مرت وبلغت مساحة املباىن االدارية والتجارية 1٣٦٤9 مرت 
واالراىض الفضاء 1٥197٦ مرت .

ـ تؤجر االستثامرات العقارية لرشكات البنك والغري بعقود ايجار يتم تجديدها ىف نهاية كل عقد ويتم احتساب قسط اهالك لهذه 
الوحدات املؤجرة بنسبة ٥% سنويا.

ـ تم تقيم االستثامرات العقارية ىف ٣1 ديسمرب 201٨ بالقيمة العادلة بواسطة مقيم حاصل عىل شهادة مهنية معرتف بها 
ولدية خربة حديثة باملواقع مببلغ 2٨٣،9 مليون جنية مرصى.

اراىض مخصصة ملرشوعات االسكان

اعامل تحت التنفيذ

اعامل تامة

اضمحالل مرشوعات االسكان

االجاميل

اجاميل االستثامرات

مجمع االهالك

صاىف القيمة الدفرتية اول العام

اضافات 

استبعادادت 

استبعادات من مجمع اهالك

اهالك العام

صايف القيمة الدفرتية اخر العام

 1٤ ٨٦9٨ 7٥9

 1٦1 1٦٦ 11٥

 ٥0٨ ٨71 ٣9٣

) 19 ٣27 219(

 ٨٣٧ 2٠9 ٠4٨

 1٤2 ٦00 ٤٦٥

) 29 ٥72 01٣(

 ٠ ١١٣2٨ 452

 9 0٥ ٣٣72

) ٦ ٣٨7٣ ٨1٨(

 ٥ 209 29٣

) 9 2٦٨ 971(

 ٧9 ٣24 ٠2٨

21٨ 079 97٦

2٥٤ 11٤ 71٥

٤72 ٨90 ٣9٣

)19 ٣27 219(

925 ٧5٨٦ ٧5

1٤0 2٣2 ٦1٨

)20 ٤٤7 1٥٥(

١١9 ٧٨5 4٦٣

٨٥٣ ٣ 9٤0

)1 ٤٨٦ 09٣(

٣٨٨ 129

)9 ٥12 9٨7(

٠ ١١٣2٨ 452

2٣- مرشوعات االسكان

2٤- استثامرات عقارية

جنية مرصي

جنية مرصي

2018/12/31

2018/12/31

جنية مرصي

جنية مرصي

2017/12/31

2017/12/31
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اوال: رشكات تابعة 

رشكة القابضة لالستثامر والتعمري

رشكة التعمريواالسكان لالستثامر العقارى 

ثانيا: رشكات شقيقة

رشكة التعمري لالسكان و املرافق 

رشكة التعمري للتمويل العقارى 

رشكة التعمري الدارة األصول  

رشكة التعمري للمرشوعات والخدمات العامة البيئية )حامية(

رشكة صندوق التعمري العقارى - منو

رشكة التعمري للرتويج املاىل و العقارى 

رشكة التعمري لخدمات التكنولوجيا

رشكة التعمري لالستثامر والتنمية والتطوير العقارى 

رشكة هايد بارك العقارية للتطوير

رشكة اوبليسك الدارة املحافظ وصناديق االستثامر*

رشكة اتش دى لتداول االوراق املالية **

رشكة زايد سيتى ايدج

رشكة مرص سيناء للسياحة***

رشكة حامية لالمن ونقل االموال

رشكة اتش دى للتأجري التمويىل

االجاميل 

 

 ٤٦0 000 000

 1٨0 000 000

 

 ٥ 2٥0 000

 17٥ 1٦1 ٣70

  9٤2 000

 1 ٥21 000

 ٨ ٤00 000

 2 17٨ 1٥٨

 ٤ 000 000

 7٤ 000 000

 19٦ ٨22 2٥0

   1

   1

 ٣٤1 7٦٨ 2٥0

   1

 ٦ 000 000

 2 ٣٤٣ ٣٦٦

١ 45٦٠ ٦9 ٣٧4

 ٤٦0 000 000

 1٨0 000 000

 

 ٥ 2٥0 000

 17٥ 1٦1 ٣70

  9٤2 000

 1 ٥21 000

 ٨ ٤00 000

 2 17٨ 1٥٨

 ٤ 000 000

 7٤ 000 000

 19٦ ٨22 2٥0

   1

   1

 ٤91 ٤7٣ 000

   1

 ٦ 000 000

 ٥9 ٣٤٣ ٣٦٦

٣١ ٦٦٣ ١4 ١24

 

%92

%٦0

 

%٣٥

%2٤،٨

%1٥،7

%٣9

%2٤

%٣9

%٤0

%٣7

%٣٦،9

%٣0

%20

%٣٨

%٣0

%٤0

%٦0

 

%92

%٦0

 

%٣٥

%2٤،٨

%1٥،7

%٣9

%2٤

%٣9

%٤0

%٣7

%٣٦،9

%٣0

%20

%٣٨

%٣0

%٤0

%٦0

22- استثامرات ىف رشكات تابعة وشقيقة
نسبة

 املساهمة

قيمة 

املساهمة

نسبة 

املساهمة

قيمة 

املساهمة

*  تتمثل قيمة مساهمة البنك ىف رشكة اوبليسك الدارة املحافظ وصناديق االستثامر مبلغ 000 7٥0 جنية مرصي وقد تم تكوين 
اضمحالل للرشكة مببلغ 999 7٤9 جنية مرصي لتصبح قيمة املساهمة بعد االضمحالل مبلغ جنية مرصي 

** تتمثل قيمة مساهمة البنك ىف رشكة اتش دى لتداول االوراق املالية مبلغ 000 ٨00 1 جنية مرصي وقد تم تكوين اضمحالل 
للرشكة مببلغ 999 799 1  جنية مرصي لتصبح قيمة املساهمة بعد االضمحالل مبلغ جنية مرصي .

*** تتمثل قيمة مساهمة البنك ىف رشكة مرص سيناء للسياحة مبلغ 200 9٨٣ 29 جنية مرصي وقد تم تكوين اضمحالل للرشكة 
مببلغ 199 9٨٣ 29  جنية مرصي لتصبح قيمة املساهمة بعد االضمحالل مبلغ  جنية مرصي .

2018/12/312017/12/31

101 100



ته
ثاب

ل 
صو

- ا
27

2
٠١

٧
ر 

اي
ين

 ١ 
ىف

د 
صي

لر
ا

فة
كل

الت

ك
هال

اال
ع 

جم
م

20
17

ير 
ينا

ىف 1 
ة 

رتي
دف

 ال
مة

قي
 ال

ى
فـــ

صا

ت
فا

ضا
ا

ت
دا

عا
ستب

ا

ك
هال

اال
ع 

جم
 م

من
ت 

دا
عا

ستب
ا

ك
هال

ة ا
لف

تك

2
٠١

٧ 
رب

م
س

دي
 ٣

ىف ١
ة 

رتي
ف

د
ال

ة 
م

قي
ال

ى 
ــ

فـ
صا

2
٠١

٨
ر 

اي
ين

 ١ 
ىف

د 
صي

لر
ا

ة 
لف

تك
ال

ك
هال

اال
ع 

جم
م

2
٠١

٨ 
ير

نا
 ي

ىف ١
ة 

رتي
ف

د
ال

ة 
م

قي
ال

ى 
ــ

فـ
صا

2
٠١

٨
رب 

م
س

دي
 ٣

ىف ١
د 

صي
لر

ا

2
٠١

٨
ر 

اي
ين

 ١ 
ىف

ة 
رتي

ف
د

ال
ة 

م
قي

ال
ىف 

صا

ت
فا

ضا
ا

ت
دا

عا
ستب

ا

ك
هال

اال
ع 

جم
 م

من
ت 

دا
عا

ستب
ا

ك
هال

ة ا
لف

تك

ية
ار

عق
 ال

ت
امرا

ستث
اال

ىل 
ل ع

حم
مل

ك ا
هال

اال

2
٠١

٨
رب 

م
س

دي
 ٣

ىف ١
ة 

رتي
ف

د
ال

ة 
م

قي
ال

ىف 
صا

2
٠١

٨
رب 

م
س

دي
 ٣

ىف ١
د 

صي
لر

ا

ة 
لف

تك
ال

ك
هال

اال
ع 

جم
م

2
٠١

٨
رب 

م
س

دي
 ٣

ىف ١
ة 

رتي
ف

د
ال

ة 
م

قي
ال

ىف 
صا

ت
ءا

شا
ان

و
ىن 

با
م

 ٣
٣٦

 0٨
2 

٨1
٨

 11
2 

٣9
9 

79
٣

 2
2٣

 ٦٨
٣ 

02
٥

 11
٨ 

٤٤
2 

0٤
٦

-- --

 19
 10

٦ ٤
11

 ٣
2٣

 02
0 ٤

٦0

 

 ٤٥
٥ ٤

2٤
 ٨

٦٤

 1٣
1 ٥

0٤
 ٤0

٤

 ٣
2٣

 02
0 ٤

٦0

 

 ٣
2٣

 02
0 ٤

٦0

 ٥
٤ 1

٦7
 ٥

٤٨

 1 
٤٤

9 
1٣

٥

 1 
17

7 
٤2

0

 2
2 

10
2 

٦٣
٣

  ٨
72

 ٤0
٣

 ٣
٥٣

 9
٤1

 2
٥7

 

 ٥
07

 2
٤٣

 2
77

 1٥
٣ 

٣0
2 

02
0

 ٣
٥٣

 9
٤1

 2
٥7

ث
ثا

ا

 ٤٨
 11

7 
٥0

1

 2
٨ ٦

20
 2

2٤

 2
1 2

97
 2

77

 1٨
 0٣

٥ 
7٦

٣

  9
٦9

 ٣
72

  9
01

 ٨
٦1

 ٤ 
7٦

٨ 
7٥

0

 ٣
٤ ٤

9٦
 7

79

 

 ٦٥
 1٨

٣ 
٨9

2

 ٣
0 ٦

٨7
 11

٣

 ٣
٤ ٤

9٦
 7

79

 

 ٣
٤ ٤

9٦
 7

79

 1٤
 ٤٨

٥ 
1٤

٣

-- --

 ٦ 
01

٣ 
12

٣

--

 ٤2
 9

٦٨
 7

99

 

 7
9 

٦٦
9 

0٣
٥

 ٣
٦ 7

00
 2

٣٦

 ٤2
 9

٦٨
 7

99

يض
را

ا

 2
 7

71
 ٦0

٨

--

 2
 7

71
 ٦0

٨

  ٦
 ٣

٣٦ -- -- --

 2
 7

77
 9

٤٤

 

 2
 7

77
 9

٤٤

--

 2
 7

77
 9

٤٤

 

 2
 7

77
 9

٤٤

 2
0 ٥

20
 ٨

٣0

-- -- -- --

 2
٣ 

29
٨ 

77
٤

 

 2
٣ 

29
٨ 

77
٤

--

 2
٣ 

29
٨ 

77
٤

ت
دا

ع
م

و
ت 

ال
ا

 2
0٥

 9
2٨

 ٦٥
1

 1٣
9 

10
٤ ٤

91

 ٦٦
 ٨

2٤
 1٦

0

 10
٥ 

٤1
9 

00
٥

 7
 ٤٦

٨ 
1٨

٤

 7
 ٤٤

٥ 
9٣

٨

 ٤٤
 1٥

1 ٣
2٦

 12
٨ 

0٦
9 

٥9
٣

 

 ٣
0٣

 ٨
79

 ٤7
2

 17
٥ 

٨0
9 

٨7
9

 12
٨ 

0٦
9 

٥9
٣

 

 12
٨ 

0٦
9 

٥9
٣

 2
07

 2
77

 ٦7
9

  ٥
٥ 

٤٤
0

  ٥
٥ 

٤٣
٤

 7
٥ 

79
2 

٨٥
9

--

 2
٥9

 ٥
٥٤

 ٤0
7

 

 ٥
11 

10
1 7

11

 2
٥1

 ٥
٤7

 ٣
0٤

 2
٥9

 ٥
٥٤

 ٤0
7

ل
ق

 ن
ل

ائ
س

و

  ٣
1 ٨

٤0
 0٦

0

 19
 ٦٨

0 ٤
0٣

 12
 1٥

9 
٦٥

7

 11
 0٦

9 
٥0

0

  ٨
2٤

 7
00

  ٣
٣1

 ٦٦
1

 ٤ 
0٥

2 
٦٦

٤

 1٨
 ٦٨

٣ 
٤٥

٤

 

 ٤2
 0٨

٨ ٤
٦0

 2
٣ 

٤0
1 ٤

0٦

 1٨
 ٦٨

٣ 
٤٥

٤

 

 1٨
 ٦٨

٣ 
٤٥

٤

 ٤ 
09

7 
٥0

0

 1 
٦2

2 
٣٨

٦

 1 
٦2

2 
٣٤

٤

 ٦ 
٦٤

0 ٤
90

--

 1٦
 1٤

0 ٤
22

 

 ٤٤
 ٥

٥9
 9

7٤

 2
٨ 

٤1
9 

٥٥
2

 1٦
 1٤

0 ٤
22

 ٦٣
٣ 

7٣
2 

1٥
1

 ٣
0٦

 0٥
1 7

٨٦

 ٣
27

 ٦٨
0 ٣

٦٥

 2
٥9

 2
٤7

 ٨
٤٦

 9
 2

٦2
 2

٥٦

 ٨
 ٦7

9 
٤٦

0

 7
٥ ٦

٨٤
 ٦1

1

 ٥
09

 7
٦0

 ٨
0٤

 

 ٨
٨٣

 7
17

 7
٤1

 ٣
7٣

 9
٥٦

 9
٣7

 ٥
09

 7
٦0

 ٨
0٤

 

 ٥
09

 7
٦0

 ٨
0٤

 ٣
00

 ٥
٤٨

 7
00

 ٣
 12

٦ 9
٦1

 2
 ٨

٥٥
 19

٨

 11
2 

٨9
9 

27
1

  ٨
72

 ٤0
٣

 ٦9
٦ 2

٦٦
 0٦

7

 

1 1
٨1

 1٣
9 

٤٨
0

 ٤٨
٨ ٤

7٣
 ٤1

٣

 ٦9
٦ 2

٦٦
 0٦

7

ت
زا

هي
ج

ت
يل

ام
ج

ال
ا

ي
رص

مل
ه ا

ني
ج

ال

 ٨
 9

91
 ٥

1٣

 ٨
 0٤

٨ ٦
7٥

  9
٤٤

 ٦٣
٨

 ٦ 
27

٥ 
19

٦

-- --

 ٤ 
٥0

7 
2٦

0

 2
 7

12
 ٥

7٤

 

 1٥
 2

٦٦
 7

09

 12
 ٥

٥٤
 1٣

٥

 2
 7

12
 ٥

7٤

 

 2
 7

12
 ٥

7٤

-- -- --

 2
 ٣

٥0
 1٦

٦

--

  ٣
٦2

 ٤0
٨

 

 1٥
 2

٦٦
 7

09

 1٤
 9

0٤
 ٣

01

  ٣
٦2

 ٤0
٨

103 102

برامج الحاسب االيل

التكلفة يف اول العام 

اإلضافات خالل العام

التكلفة يف اخر العام 

مجمع االهالك يف اول العام

االهالك خالل العام

مجمع االهالك يف اخر العام

صايف القيمة الدفرتية اخر العام

االيرادات املستحقة

املرصوفات املقدمة

دفعات مقدمة تحت حساب رشاء اصول ثابتة

دفعات مقدمة للمقاولني وجهات اخرى

التامينات والعهد

حسابات مدينة تحت التسوية

اصول آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون 

اخرى 

االجاميل

 17٤ 990 ٣٥٦

 121 92٨ ٦0٦

 29٦ 9١٦ ١٧2

) ٨9 ٨02 7٥٥(

) ٨٦ 2٨2 ٥٨0(

) ٠٨ ١٧٦5 ٣٣5(

 ١2٨ ٨٣١ ٠2٧

 ٤91 ٣71 ٥٤1

 ٥ ٣1٦ 921

 ٦٨ 270 0٦٦

 2٨ 19٣ 0٨٨

 1 7٤2 ٦22

 ٤٨ 021 9٤٦

 ٥1 ٣1٦ 972

 191 ٦٣٤ 0٤0

٨٨4 ١ ٠٦٧9٦

10٣ ٨2٤٦٦ ٥

٨ ٦٦٤ ٦٦90

١٧4 99٣ ٠5٦

)٦٥٦ ٥٤ 29٨(

)٣٥ 1٤٥ ٤٦7(

)٨9 ٨٠2 ٧55(

٨5 ٦٠١ ١٨٧

٤٤9 ٥٦٤ 77٤

7٣1 0٨7

97 ٣7٤٣٣ ٤

٣1 292 2٦1

1 ٨٥0 720

٦9 017 ٤٤٦

1 ٥٣1 ٨2٦

٨٥ ٨2 9٦0

٦٦٠ 2١5 5٠٧

2٥-أصول غري ملموسة

2٦- اصول اخرى

جنية مرصي

جنية مرصي

2018/12/31

2018/12/31

جنية مرصي

جنية مرصي

2017/12/31

2017/12/31
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قروض طويلة االجل 

قروض ممنوحة من البنك املركزي املرصي

قروض نشاط البنك

هيئه املجتمعات العمرانية

هيئه تعاونيات البناء واالسكان

صندوق متويل املساكن

محدودي الدخل 

متوسطي الدخل 

دون املحدود

فوق املتوسط

إجاميل قروض ممنوحة من البنك املركزي املرصي

قروض ممنوحة من الصندوق االجتامعي للتنمية

قروض الرشكة املرصية العادة التمويل العقاري

االجاميل 

ارصدة متداولة

ارصدة غري متداولة

 ٥٦٨ ٤ 112

 ٦ ٣٨22 ٦٤7

 ٥1٦ 071 ٣2٣

 1٦ ٤99 1٦٥

٣ ٣2٤ 1٤2 ٦72

 2٥2 ٤٤٨ 99٤

 ٨٦0 11٤ 2٤٨

 79 9٦9 ٨٤9

5٠9٠٦٣٧٠١٠

٥٨٨1٥000

٦٨979٣٦7

52١٨4٣١٣٧٧

1٣1٦٦٣000

5٠٨٦٧٦٨٣٧٧

52١٨4٣١٣٧٧

%17،2٥

%17،2٥

%17،2٥

%17،2٥

%2،٥0

%٤،٥0

%0،٥0

%7

%1٤،7٥ ،%7

%11 ،%10،2٥

 

 

 

 

12 ٨٥9 ٣٨٤

٥1 27٨ 2٨2

٥97 ٦7٤ ٨29

21 20٣ 29٣

2 ٤71 ٤2٦ 10٨

177 9٣2 22٨

٣٤٨ ٦٤٥ 1٣٣

21 9٣٥ 9٨0

٣999٦٦١٨٣٧

7907٥000

7٨0٣0110

4١5٦٧٦٦94٧

2027٨٥000

٣95٣9٨١94٧

4١5٦٧٦٦94٧

٣0 - قروض أخرى
)%(

معدل العائد

– قام البنك بالوفاء بكافة التزاماته ىف القروض من حيث أصل املبلغ ، أو العوائد أو أية  رشوط أخرى خالل العام وعام املقارنة .

عوائد مستحقة

ايرادات مقدمة

مرصوفات مستحقة

دائنون

مقدمات حجز وحدات ملك البنك

دفعات مسددة تحت حساب االقساط

شيكات تحت الدفع وحسابات دائنة تحت التسوية

ارصدة دائنة متنوعة

االجاميل

 ٣٤2 0٦9 ٦٤٥

 1 ٣2٤ 790

 112 ٣٨2 27٥

 ٤1 ٣19 09٨

 1 ٨٣0 ٦٣7

 21٨ 121 7٦0

 ٥٥٣ 92٥ 012

1 0٦٥٥ ٦٤ 7٥٥

2 ٣٣5 ٦2٨ 9٧2

2٨٦ 27٦ 790

1 ٣99 1٦7

٦7 7٣ ٤٤70

٣1 ٦٨1 ٣٨1

112 00٤٤ ٣7

٤0٣ 9٣٥ 27٨

٦79 127 2٥0

1 092 91٦٣٦ ٤

2 ٦٧5 ٠٨2 ٣١9

٣1- التزامات اخرى

جنية مرصي

جنية مرصي

2018/12/31

2018/12/31

جنية مرصي

جنية مرصي

2017/12/31

2017/12/31

105 104

حسابات جارية

ودائع

بنوك محلية

بنوك خارجية

ارصدة بدون عائد

ارصدة ذات عائد ثابت

ارصدة متداولة

  9٨2 ٦99

  ٤٥٥ 9٣7 ٥٥٣

  ٤٥٦ 920 2٥2

 ٤٥1 2٨9 ٤70

 ٦٣ ٥0 7٨2

 ٤٥٦ 920 2٥2

  9٨2 ٦99

 ٤٥٥ 9٣7 ٥٥٣

 ٤٥٦ 920 2٥2

 45٦ 92٠ 252

٤07 ٥7٥

210 17٤ 771

210 ٥٨2 ٣٤٦

207 ٣٤٨ 1٥٥

٣ 2٣٤ 191

210 ٥٨2 ٣٤٦

٤07 ٥7٥

210 17٤ 771

210 ٥٨2 ٣٤٦

2١٠ 5٨2 ٣4٦

2٨- ارصدة مستحقة للبنوك

 ودائع تحت الطلب

ودائع ألجل و بإخطار

شهادات ادخار

ودائع توفري

ودائع اخري

ودائع مؤسسات

ودائع افراد

ارصدة بدون عائد

ارصدة ذات عائد متغري

ارصدة ذات عائد ثابت

ارصدة متداولة

ارصدة غري متداولة

1٥ 0٥٣ 072 29٨

٤٦ ٦1 702 2٨٤

٦ ٣2٨ 29٨ 7٨1

٥ 0٣0 227 ٥٤٥

٣ 9٤٨ 7٦9 212

٣٤ 122 070 120

17 7٨٦ 70٥ ٤71

1٥٤ ٣٦٥ ٣٣٥ ٦9

٣٤ 122 070 120

17 ٤91 091 ٨٤٨

٥ 0٣0 227 ٥٤٥

11 ٦00 7٥0 727

٣٤ 122 070 120

٣0 ٤9٣ 771 ٣٣9

٦ ٣2٨ 29٨ 7٨1

٣٤ 122 070 120

1٥ 99٤ 1٣٥٨ ٤٤

٤ 022 7٦9 ٤٥٤

٣ 21٨ 927 ٣٥0

٦٦ ٤0 0٤ ٦٨79

12 9٨9 0٦٨ ٦٤9

٤0 ٨٨٤ 97٣٣ ٤0

1٨ ٤٦٨ ٦2٨٨ ٦7

2٤ ٤1٦ 1٤7 ٤٤٣

٤0 ٨٨٤ 97٣٣ ٤0

1٨ 9٤٤ ٨٨9 17٥

٦٦ ٤0 0٤ ٦٨79

17 2٦ ٤٥٦ ٣٦7٦

٤0 ٨٨٤ 97٣٣ ٤0

٣7 ٦٦٦ 0٤٦ 9٨0

٣ 21٨ 927 ٣٥0

٤0٨٨٤ 97٣٣ ٤0

29- ودائع العمالء

جنية مرصي

جنية مرصي

2018/12/31

2018/12/31

جنية مرصي

جنية مرصي

2017/12/31

2017/12/31

105 104



االصول الثابتة و الغري ملموسة 

اجاميل الرضيبة التى ينشأ عنها التزام

) 17 ٤٥٣ ٦٥٣(

) ٦ ١٧5٣ 45٣(

)9 2٦ ٥٦7٥(

)9 25٦٧ ٦5(

اإللتزامات الرضيبية املؤجلة

اإللتزامات الرضيبية املؤجلة

الرصيد ىف بداية العام

املحمل عيل قامئة الدخل

الرصيد يف نهاية العام

) 9 2٦ ٥٦7٥(
) ٣ ٨9٦ 77٨(
) ٦ ١٧5٣ 45٣(

)2 ٣٥2 ٦20(

)٦ 90٤ 0٥٥(

)9 25٦٧ ٦5(

حركة االلتزامات الرضيبية املؤجلة :

مخصص  خسائر اضمحالل القروض بخالف نسبة الـ ٨0% من املكون خالل العام

بنود أخرى       

 ٤0٤ ٥0٦٤٤ ٥

٣٨ 5٠٦٨ ١٨

٤٦ ٣٨٤0 ٥٨٣

١٣ 99١ 9٠٧

األصول الرضيبية املؤجلة غري املعرتف بها 
اإللتزامات الرضيبية املؤجلة

الرضيبة  معدل  باستخدام  االلتزامات  لطريقة  وفقاً  املؤجلة  الرضيبية  الفروق  عىل  بالكامل  املؤجلة  الدخل  رضائب  حساب  تم 
الفعيل 22،٥ % عن السنة املالية الحالية  .

  ال يُعرتف باألصول الرضيبية املؤجلة الناتجة عن الخسائر الرضيبية املرحلة إال إذا كان من املرجح وجود أرباح   رضيبية مستقبلية 
ميكن من خاللها االستفادة بالخسائر الرضيبية املرحلة. 

مل يتم االعرتاف باألصول الرضيبية املؤجلة املتعلقة بالبنود السابق االشارة إليها وذلك نظراً لعدم توافر تأكد معقول بامكانية 
االستفادة منها / أو وجود درجة مناسبة للتأكد من وجود أرباح رضيبية مستقبلية كافية ميكن من خاللها االستفادة من هذه 

األصول   

فيام ييل أرصدة وحركة االصول )االلتزامات( الرضيبية املؤجلة :

مل يتم االعرتاف باألصول الرضيبية املؤجلة بالنسبة للبنود التالية :

٣٣-  رضائب الدخل املؤجلة 

اإللتزامات الرضيبية املؤجلة 

جنية مرصي

جنية مرصي

جنية مرصي

2018/12/31

2018/12/31

2018/12/31

جنية مرصي

جنية مرصي

جنية مرصي

2017/12/31

2017/12/31

2017/12/31
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الرصيد ىف اول العام

املحمل عىل قامئه الدخل

املحول من مخصص خسائر اضمحالل القروض

املستخدم خالل العام

الرصيد يف اخر العام

    ٣11 ٣91 129

 2٨٤ 10٤ ٣92

 22 ٥٣٤ 00٦

) 12 9٥ ٥٦9٨(

 ٦٠5 ٠٧2 ٠29

1٦٥ 199 ٤27

1٣1 2٤9 ٨٦٤

17 ٣91 ٣0٣

)2 ٤٤9 ٤٦٥(

٣ ٣١١9١ ١29

٣2- مخصصات

– يوجد  مخصص مببلغ ٦٨1 7٤1 ٥9 جنيه للسنة املالية املنتهية يف ٣1 ديسمرب 201٨ مقابل ٦7٥ 207 ٣7  جنيه يف تاريخ
املقارنة ملواجهة االلتزامات العرضية .

جنية مرصي

2018/12/31
جنية مرصي

2017/12/31

107 106



مرصي  جنيه  ٣000مليون  به  املرخص  املال  رأس  يبلغ 
ويبلغ رأس املال املصدر واملدفوع 12٦،٥0 مليون جنيه 
السهم  قيمة  سهم   مليون   12٦،٥0 باجامىل  مرصى 

االسمية 10جنيه مرصي  

بتاريخ  للبنك  عادية  الغري  العامه  الجمعية  وافقت   -1
مليار  من  به  املرخص  املال  رأس  زيادة  عىل   2007/11/٥
رأس  وزيادة  مرصي  جنيه  مليار   ٣ اىل  مرصي  جنيه 
املال املصدر واملدفوع من ٥٥0مليون اىل 11٥0مليون 
مرصي  جنيه  ٦00مليون   قدرها  بزيادة  مرصي  جنيه 
 200٨/1/1٦ بتاريخ  االكتتاب  نرشة  عن  االعالن  تم  وقد 
مرصى  جنيه  مليون   120 قدرها  بزيادة  االوىل  للمرحلة 
وتم  بالكامل  تغطيتها  وتم   القدامى  للمساهمني 
التأشري عليها بالسجل التجارى وتم االعالن عن املرحلة 
االكتتاب  باب  وفتح  البنك  مال  رأس  زيادة  من  الثانية 
للمساهمني القدامى من 2010/٣/2٣ وحتى 29/٤/2010 
مليون   ٤٥ لعدد   2010/٥/1٣ حتى  الجدد  واملساهمني 
مصاريف  اىل  باالضافة  جنيه   20 السهم  قيمة  سهم 
اصدار 2٥ قرشا وكذلك عدد ٣ مليون سهم اثابة وتحفيز 
اىل  باالضافة  جنيه   10 السهم  قيمة  بالبنك  للعاملني 
مصاريف اصدار 2٥ قرشا وقد تم تغطيه االكتتاب بالكامل 
ليصبح   2010/9/29 بتاريخ  التجارى  بالسجل  التأشري  وتم 

رأس املال املصدر واملدفوع 11٥0 مليون جنيه . 

هيئة املجتمعات العمرانية الجديدة

رشكة رميكو لالستثامر

رشكة مرص لتأمينات الحياة

رشكة مرص للتأمني

صندوق متويل املساكن

روالكو اي جى ىب لالستثامر

هيئة االوقاف املرصية

%29.٨1

%9.7٤

%٨.92

%٨.29

%7.٤1

%٦.٣2

%٥.0٣

٣771٣2

12٣200

112٨٣٨

10٤92٥

9٣70٥

79 901

٦٣ ٦٣0

الف جنية مرصىنسبة املساهمة عدد االسهم

٣7 71٣ 2٤0

12 ٣19 99٨

11 2٨٤ ٨٣0

10 ٤92 ٤92

9 ٣70 ٤٥0

7 990 112

٣٦ ٦2 9٥0

املساهم

٣٥ ـ  رأس املال

رأس املال املرخص به

وفيام يىل بيان باملساهمني الذين ميتلكون نسبة تزيد عىل ٥% من رأس مال البنك املصدر:

بتاريخ  للبنك  العادية  غري  العامة  الجمعية  وافقت   -2
واملدفوع  املصدر  املال  رأس  زيادة  عىل   201٤/٤/10
طريق  عن  جنية  مليون   12٦٥ اىل  جنية  مليون   11٥0 من 
توزيع 11٥ مليون جنية مجاناً من االحتياطى القانوىن عن 
التأشري  وتم  أسهم  عرشة  لكل  سهم  بواقع   2012 عام 
املال  رأس  ليصبح    201٤/12/1٤ بتاريخ  التجارى  بالسجل 

املصدر واملدفوع 12٦٥ مليون جنية .

بتاريخ  للبنك  العادية  غري  العامة  الجمعية  وافقت   -٣
واملدفوع  املصدر  املال  رأس  زيادة  عىل   2017/12/20
طريق  عن  جنية  مليون   1٥1٨ اىل  جنية  مليون   12٦٥ من 
تحويل مبلغ 2٥٣ مليون جنية من االحتياطى العام وفقا 
بتوزيع  وذلك   2017 ٣0سبتمرب  ىف  للبنك  املاىل  للمركز 
اتخاذ  وجارى  اصلية  اسهم  خمسة  لكل  مجاىن  سهم 

االجراءات الالزمة للتأشري بالسجل التجارى.

إبريل   ٣0 بتاريخ  عادية  الغري  العامة  الجمعية  ٤-وافقت 
من  واملدفوع  املصدر  املال  راس  زيادة  عىل   201٨
طريق  عن  جنية   مليون   1٦٤٤.٥ اىل  جنية  مليون   1٥1٨
عرشة  لكل  مجاىن  سهم  بواقع  القانوىن  االحتياطى 
أسهم قيمة كل سهم 10 جنية مرصى وبقيمة إجاملية 
12٦،٥ مليون جنية مرصى وجارى اتخاذ االجراءات الالزمة 

للتأشري بالسجل التجارى.

109 108

التزامات مزايا التقاعد مدرجة بامليزانية عن :

املزايا العالجية بعد التقاعد

تتمثل الحركة عىل االلتزامات خالل العام فيام يىل:

الرصيد ىف اول العام

تدعيم خالل العام

تكلفة الخدمة الحالية

الرصيد يف اخر العام

 

 ٨٥ ٤٣٣ ٣٦1

 

 

 ٣٣ 79٣٤ ٣7

 9 ٣2٦ 020

) ٥ ٦٨٥ ٦1٦(

 ٣٦ 4٨ ٣٣5١

٣٣ 79٣٤ ٣7

٣1 ٦91 ٣71

7 ٣09 ٥00

)٥ 207 ٥2٤(

٧ ٣٣9٣ ٣4٧

٣٤- التزامات مزايا التقاعد العالجية

و تتمثل الفروض االكتوارية الرئيسية املستخدمة فيام ييل:

معدل  الخصم

معدل العائد املتوقع عىل األصول

معدل الزيادة املستقبلية يف املرتبات

معدل الزيادة املستقبلية يف مزايا املعاشات

معدل الوفيات

%12

%9،٦

%10

%20

)A٥2 -٤9(

%10

%٨,٥

%10

%20

)A٥2 -٤9(

%%

سنة املقارنة السنة الحالية 

 متت االفرتاضات الخاصة مبعدل الوفيات بناء عيل التوصيات واإلحصائيات املعلنة والخربة يف مرص.

الجدول الربيطاىن

جنية مرصي

2018/12/31
جنية مرصي

2017/12/31
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الرصيد ىف اول العام

الرصيد ىف اخر العام

  1٤٤ ٤7 9٥٣

 1٤٤ ٤7 9٥٣

1٤٤ ٤7 9٥٣

1٤٤ ٤7 9٥٣

)د( احتياطى خاص 

الرصيد يف اول العام

محول من االرباح املحتجزة

الرصيد يف اخر العام

 ١4 54٦ 2٠5

 1 ٣07 ٥٦٣

 ١5 ٨5٧٦٨ ٣

١4 ١١5 ٦4٣

٤٣0 ٥٦2

١4 54٦ 2٠5

)ه( احتياطيات اخري

الرصيد يف أول العام

صاىف أرباح  العام

توزيعات ارباح السنة املالية السابقة

حصة العاملني ىف االرباح

مكافأة اعضاء مجلس االدارة

محول اىل احتياطى املخاطر البنكية العام

محول اىل االحتياطى القانوىن

محول اىل احتياطى عام

محول اىل احتياطيات اخرى

IFRS9 محول اىل احتياطيات معيار

الرصيد يف أخر العام

1 100 0٤0 901

1 ٦2٣٦ ٨٣٥ ٤0

) 1٨9 7٥0 000(

) 112 ٥00 000(

) 10 000 000(

)  ٥٣ 7٣7(

) ٥٣ 77٦٣٣ ٦(

) ٤00 000 000(

) 1 ٣07 ٥٦٣(

) 1٤7 2٣7 10٨(

1 ٨10 2٥1 220

 ٦77 992 ٥٤٥

1 07٥٣ ٥2 ٦٥٥

) 2٥٣ 000 000(

) 90 000 000(

) 10 000 000(

)  ٥٣ 7٣7(

) ٣٥ 000 000(

) 2٦٥ 000 000(

)  ٤٣0 ٥٦2(

--

1 100 0٤0 901

)و( االرباح املحتجزة

الرصيد ىف اول العام

محول من االرباح املحتجزة

الرصيد يف اخر العام

--

1٤7 2٣7 10٨

 1٤7 2٣7 10٨

--
--
--

IFRS9 و( احتياطي معيار(
جنية مرصي

جنية مرصي

جنية مرصي

جنية مرصي

2018/12/31

2018/12/31

2018/12/31

2018/12/31

جنية مرصي

جنية مرصي

جنية مرصي

جنية مرصي

2017/12/31

2017/12/31

2017/12/31

2017/12/31

111 110

الرصيد يف أول العام

محول من االرباح املحتجزة

استبعاد نتيجة أصول الت ملكيتها للبنك وفاء لديون

الرصيد يف أخر العام

  1٦1 211

  ٥٣ 7٣7

)  19٦ 9٤٨(

  1٨ 000

  107 ٤7٤

  ٥٣ 7٣7

--

  ١٦١ 2١١

)أ( احتياطى املخاطر البنكية العام

احتياطي املخاطر البنكية العام

احتياطى قانوىن 

احتياطى عام

احتياطى خاص 

احتياطيات اخرى

IFRS9  احتياطى معيار

اجامىل االحتياطيات ىف اخر العام

  1٨ 000

 ٤90 10٥ 727

1 1٣2 000 000

 1٤٤ ٤7 9٥٣

 1٨٥٣ ٥ 7٦٨

 1٤7 2٣7 10٨

٧ ١99 ٦٦2 55٦

  1٦1 211

 ٣ ٤٣٦29 09٤

 7٣2 000 000

 1٤٤ ٤7 9٥٣

 1٥٤٦ ٤ 20٥

-

١ ١9٧ 4٨4 4٦٣

٣٦- االحتياطيات واالرباح املحتجزة
        االحتياطيات 

الرصيد ىف اول العام

محول من األرباح املحتجزة 

الرصيد يف أخر العام

 ٣ ٤٣٦29 09٤

 ٥٣ 77٦٣٣ ٦

 ٤90 10٥ 727

٤01 ٣29 09٤

٣٥ 000 000

٣ ٤٣٦29 09٤

)ب( احتياطى قانوىن

الرصيد ىف اول العام

محول من االرباح املحتجزة

الرصيد يف أخر العام

 7٣2 000 000

 ٤00 000 000

١٣ ١2 ٠٠٠ ٠٠٠

٤٦7 000 000

2٦٥ 000 000

٧٣2 ٠٠٠ ٠٠٠

)ج( احتياطى عام

و تتمثل الحركة عيل االحتياطيات فيام ييل 

جنية مرصي

جنية مرصي

جنية مرصي

جنية مرصي

2018/12/31

2018/12/31

2018/12/31

2018/12/31

جنية مرصي

جنية مرصي

جنية مرصي

جنية مرصي

2017/12/31

2017/12/31

2017/12/31

2017/12/31

111 110



)د( التزامات عرضية

خطابات ضامن

اعتامدات مستندية 

يخصم :

الضامنات النقدية 

االلتزامات العرضية 

1 217 7٣٦ 1٥1

 ٣٨2 ٥٦٤ 720

 

) 2٤7 7٦٦٣ ٥٨(

٣ ١52 542 2٠٨

922 ٣٦٦ 02٣

290 ٤٣٥ 0٤0

)21٨ 7٥٦ ٥٥0(

994 ٠45 5٠٣

قروض

ودائع
217 ٣٥2 000

٥17 9٦2 000

٣1٦ 1٣7 000

71٥ ٦0٦ 000

تم الدخول يف العديد من املعامالت مع األطراف ذات العالقة من خالل النشاط العادي للبنك ، ويتضمن ذلك القروض والودائع 
ومبادالت العمالت األجنبية.  

وتتمثل املعامالت وأرصدة األطراف ذوى العالقة يف نهاية السنة املالية ما ييل :

واملكافات  املرتبات  صايف  متوسط  بلغ  فقد   2012 مارس   1 و   2011 اغسطس   2٣ ىف  املرصي  املركزي  البنك  لتعليامت  وفقا 
الشهرية التى يتقاضاها العرشون اصحاب املرتبات واملكافات االكرب يف البنك والرشكات التابعة والشقيقة مبلغ 2٥0 ٥٣2 ٣ 

جنيه مرصي ىف ٣1 ديسمرب 201٨ مقابل مبلغ ٦00 20٣ ٤ جنيه مرصي يف تاريخ املقارنة .

٤0- معامالت مع أطراف ذوى عالقة

جنية مرصي

جنية مرصي

2018/12/31

2018/12/31

جنية مرصي

جنية مرصي

2017/12/31

2017/12/31

113 112

٣9- التزامات عرضية وارتباطات

٣7 ـ  توزيعات األرباح

٣٨ـ  النقدية وما يف حكمها

نقدية وارصدة لدى البنوك املركزية

ارصدة لدى البنوك

اذون خزانة

 ٨٤2 ٥22 97٤

7 ٣07 1٨7 ٦2٤

--

١ ٨49 ٧١٠ 59٨

9٦ ٦٤17 111

1٤٨ ٣2 2٨2 ٥1٣

1 12٣ 211

١4 44٠ ٨22 ٨٣5

ال يتم تسجيل توزيعات األرباح قبل أن يتم اعتامدها من قبل الجمعية العامة للمساهمني .

ألغراض عرض قامئة التدفقات النقدية ، تتضمن النقدية وما يف حكمها األرصدة التالية التي ال تتجاوز تواريخ استحقاقها ثالثة 
أشهر من تاريخ االقتناء.

)ا( مطالبات قضائية 

يوجد عدد من القضايا القامئة املرفوعة ضد البنك يف تاريخ امليزانية ومل يتم تكوين مخصص لتلك القضايا حيث أنه من غري 
املتوقع تحقق خسائر عنها .

)ب( ارتباطات رأساملية

 بلغت تعاقدات البنك عن ارتباطات رأساملية  ٤79 19٣ 20٣جنيه ىف ٣1 ديسمرب 201٨ مقابل  ٥٥1 ٣1٣ 2٤9 جنية ىف تاريخ املقارنة 
وااليجارات  الشقيقة  الرشكات  ىف  واملساهامت  البنكية  املنظومة  وتحديث  فروع  وتجهيزات  معدات  مشرتيات  يف  متمثلة 

وتوجد ثقة كافية لدي اإلدارة من تحقق تدفقات نقدية وتوافر متويل لتغطية تلك االرتباطات.

)ج( ارتباطات عن قروض وضامنات وتسهيالت
تتمثل ارتباطات البنك الخاصة بارتباطات عن قروض وتسهيالت مبلغ ٤70 ٤٦0 117 ٥ جم ىف ٣1 ديسمرب 201٨ مقابل ٥29٨٨21002 ىف تاريخ املقارنة .

جنية مرصي

2018/12/31
جنية مرصي

2017/12/31

113 112



- تم زيادة بند ايرادات تشغيل اخرى مببلغ ٨٦٤ 2٤9 ٣1 مقابل زيادة عبء مخصصات اخرى بنفس القيمة إيضاح  رقم )12(.

٤٣- ارقام املقارنة
تم تعديل بعض ارقام املقارنة لتتمىش مع تبويب القوائم املالية للعام الحاىل وهى كام يىل :-

قامئة الدخل

عبء مخصصات اخرى

ايرادات تشغيل اخرى

)100 000 000(

1٣ 7٤7 ٤2٣

)٣1 2٤9 ٨٦٤(

٣1 2٤9 ٨٦٤

)1٣1 2٤9 ٨٦٤(

٤٤ 997 2٨7

جنية مرصي

قبل التعديل

جنية مرصي

التعديل

جنية مرصي

بعد التعديل

رضيبة األشخاص اإلعتبارية
الفرتة من 200٥- 2007 
الفرتة من 200٨- 2012 

الفرتة من 201٣ – 201٤ 
الفرتة من 201٥ – 2017

تم االنتهاء من الفحص وسداد فروق الرضايب املستحقة .
تم الفحص وسداد فروق الرضائب املستحقة وصدور قرار لجنة الطعن واحالة الخالف 

اىل الطعن امام القضاء .

تم الفحص وعمل اللجان الداخلية واإلحالة اىل لجنة الطعن.
قام البنك بتقديم اإلقرارات الرضيبية وفقاً لقانون الرضائب عيل الدخل رقم 91 لسنة 

200٥ والتعديالت يف املوعد القانوين وسداد الرضيبة ومل يتم الفحص.

رضيبة أرباح رشكات األموال
تم الفحص واملحاسبة والربط النهايئ والسداد عن هذة السنوات .الفرتة من 19٨0-200٤ 

رضيبة األشخاص اإلعتبارية

الفرتة من 200٦/٨/1 حتى 201٣/٣/٣1
الفرتة من 201٣/٤/1 حتى ٣1/12/201٥

الفرتة من 201٦/1/1 حتى ٣1/12/201٨

تم الفحص والربط النهايئ وتم سداد الفروق الرضيبية التى اسفر عنها الفحص .
تم الفحص ىف ضوء التعليامت التنفيذية الصادرة من مصلحة الرضائب  برقم ٦1 لسنة 201٥  ومل 

يرد منوذج الربط علام بأن البنك يقوم بسداد رضيبة الدمغة كل ربع سنة بإنتظام .

مل يتم الفحص علام بأن البنك يقوم بسداد رضيبة الدمغة كل ربع سنة بإنتظام .
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صندوق موارد 

البنك عىل انشاء صندوق استثامر نقدى ذو عائد يومى تراكمى تحت  اسم  صندوق  بتاريخ 2009/٤/27 وافق مجلس ادارة  
بتاريخ  املرصى  املركزى  البنك  وافق  وقد  املالية  االستثامرات  الدارة   انفستمنت  برايم  رشكة  اىل  ادارته  واسناد  )موارد( 
بتاريخ 2009/11/1٦ وتم  االعالن عن نرشة  للرقابة املالية رقم ٥٤٤  العامه  الهيئة  الصندوق وموافقة  2009/7/9 عىل تأسيس 
االكتتاب وتم فتح باب االكتتاب للصندوق بتاريخ 2009/12/21 وتبلغ مساهمة البنك ىف الصندوق مبلغ 12 مليون جنيه  بنسبة ٥% 

متمثلة ىف عدد 1،2 مليون وثيقة  والقيمة االسمية للوثيقة 10 جنية  .
وقد بلغت القيمة االسرتدادية للوثيقة ىف ٣1 ديسمرب 201٨ نحو 2٣.٦٣ جنية مرصى .

 

٤1- صناديق االستثامر

صندوق التعمري      
  

 وافق مجلس ادارة البنك بجلسته املنعقدة ىف 2007/9/10 عىل انشاء  صندوق تراكمى مع توزيع عائد دورى حجمه 100مليون 
جنيه بأسم » صندوق التعمري » واسناد ادارته اىل رشكة برايم الدارة االستثامرات املالية وقد وافق البنك املركزى مبوجب 
خطاب السيد االستاذ/ نائب املحافظ املؤرخ 200٨/1/٣0 عىل تأسيس الصندوق  وموافقة الهيئة العامه لسوق املال رقم ٤٤9 
بتاريخ 200٨/٣/1٨ وتم االعالن عن نرشة االكتتاب ىف الصندوق بتاريخ 200٨/٤/1٤ وتم فتح باب االكتتاب بتاريخ 200٨/٥/٤ وتم غلق 
باب االكتتاب يوم 200٨/٦/٥ وتم االكتتاب مببلغ 1٤1,2مليون جنيه وتبلغ نسبة مساهمة البنك ىف الصندوق بنسبة ٥% متمثله 

ىف عدد ٥0 ألف وثيقة باجامىل مبلغ ٥ مليون جنيه والقيمة االسمية للوثيقة 100 جنيه. 

وقد بلغت القيمة االسرتدادية للوثيقة ىف ٣1 ديسمرب 201٨ نحو 21٦،90 جنية مرصى .    

تم االنتهاء من الفحص واللجان الداخلية والربط النهاىئ والسداد .
تم االنتهاء من الفحص و سداد الرضيبة و احالة نقاط الخالف للجان الطعن

جارى فحص الرضيبة عن تلك السنوات علام بان البنك يقوم بسداد الرضيبة 
الشهرية وتقديم التسويات الرضيبية  ىف املواعيد املقررة طبقا للقانون رقم 91 لسنة 200٥

٤2 - املوقف الرضيبى
رضيبة كسب العمل

الفرتة من بداية النشاط - 2007  
الفرتة من 200٨ – 2012
الفرتة من 201٣ – 201٨

رضيبة الدمغة
     

تم الربط النهاىئ عىل فروع البنك حتى نهاية العمل بالقانون رقم 111 لسنة 19٨0 رضيبة الدمغة.        
واعتبارا من 1 اغسطس 200٦ تم تطبيق القانون رقم 1٤٣ لسنة 200٦ واملعدل بالقانون رقم 11٥ لسنة 200٨.
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املركز الرئييس

وفروع بنك التعمري واإلسكان

116



النطاق األقليمي األول

فرع  القاهرة ) الرئييس (

فرع  املهندسني

فرع  املانسرتيل

فرع  املنيل

منطقة وسط وجنوب القاهرة

10 شارع الكامل محمد - الزمالك القبلية - أمام بوابة 

نادي ضباط القوات املسلحة شارع 2٦ يوليو - الزمالك - القاهرة

+20 )2( ٣ ٦٦٣7٣ 27 - ٣٦1٨2٦ 27 - 197 ٣٥٦ 27 - ٥0٣٥ ٤9 27

+20 )2( ٥01 ٣٥9 27 - ٣٦ ٤٥٨1 27

7٤ الزمالك – القاهرة

2٦ شارع الكروم – املهندسني )2٦ شارع بابا شارو –املهندسني الجيزة(

+20 )2( ٣٣٣70127 - ٣7٦17٨٥9 - ٣7٦17٨2٨  

+20 )2( ٣7٦17٨29

ص.ب 1٥٤

برج 7 ، أبراج املانسرتيل، شارع البحر األعظم أمام القرية الفرعونية، الجيزة 

+20 )2(  ٣٥71٨9٣٥٦٨٤ - ٣٣0٥0 - ٣٥70٣ - ٨٨٨٨77٤٥2٤7

+20 )2(  ٣٥70٥٣٤1 - ٣٥71٨9٣1

٣٥٦ ربيع الجيزي

1 شارع متحف املنيل – جزيرة الروضة – القاهرة

+20 )2( 2٣٦٨٤٨29 - 2٣٦٨٤٦71 - 2٣٦٨٤٦70

+20 )2(  2٣٦٨٦2٦9

بريد املنيل – الروضة

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

صندوق بريد

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

صندوق بريد

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

صندوق بريد

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

صندوق بريد

119 118

املركز الرئييس

2٦ شارع الكروم - املهندسني -  الجيزة 

+20 )2( ٣7٤9201٣ - ٥7٤9201٣ - ٤7٤9201٣

2٣٤ محمد فريد - القاهرة

11٥1٨ محمد فريد - القاهرة

HDBKEGCA 

بنك التعمري واإلسكان

hdbank@hdb-egy.com

card@hdb-egy.com

treas@hdb-egy.com

corres@hdb-egy.com

marketing@hdb-egy.com

planning@hdb-egy.com

sechair@hdb-egy.coam

legal@hdb-egy.com

it@hdb-egy.com

engexec@hdb-egy.com

administ@hdb-egy.com

engtech@hdb-egy.com

invest@hdb-egy.com

finance@hdb-egy.com

٣٤ ٣٣9 0٥2

٣٤ ٣٣9 0٥٥

٣٤ ٣٣9 0٥٦

٣٤ ٣٣9 0٣٥

٣٤ ٣٣9 0٣٦

٣٤ ٣٣9 0٤0

٣7 ٤99 ٦٥2

٣7 ٦12 7٥0

٣7 ٤99 707

٣7 ٦0٤ 90٦

٨ ٣٦٣ ٣٣2٨

٣7 ٤70 02٦

٣7 ٤92 01٣

٣7 ٤92 01٣

٣7 ٤92 01٤

٣7 ٤92 01٥

٣٦٤ ٣٣ 2٣٥

٣٥ ٣٣7 170

٣7 ٥٨ ٤٨٣7

٣ ٣٣2٨ 177

٣ ٣٣2٨ 17٤

٣ ٣٣2٨ 179

٤٥٣ ٣٨٦ ٣٣

٣7 ٦07 ٣2٤

٣ ٣٣77 ٥٣٤

٣7 ٦09 919

٣7 ٤99 ٣٨٨

٣٦٦ ٣٣ 9٤9

٣٦ ٣٣2 01٦

٣٥ 70٥ ٤9٤

27 ٥٤9 07٥

٥ ٣٨02 ٤٣٥

٣٤٥ ٣٨ 292

27 ٥٤9 0٨0

٣7 ٤٨0 71٣

٣7 ٦12 7٣٨

٣7 ٦2٣ ٤21

قطاع العمليات املرصفية املركزية

قطاع الخزانة

قطاع التسويق املرصيف

قطاع املخاطر

قطاع املراجعة الداخلية و الرقابة

قطاع التخطيط واملتابعة وتقييم األداء

قطاع رئيس مجلس اإلدارة

قطاع الشئون القانونية

قطاع نظم املعلومات

قطاع التنفيذ الهنديس

قطاع الشئون اإلدارية

قطاع رأس املال البرشي

قطاع الشئون الفنية

قطاع االستثامر والتعمري

قطاع الشئون املالية

قطاع األصول العقارية

العــنـــــــــــــوان

تليفـــــــــــــــــون 

صنـــدوق بــــريد

رمــــز بريــــــدي

ســويفـــــــــــــت

تليفــــــون الربيد االلكرتوينفــاكـسالقطاع
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فرع  مرص الجديدة

فــــرع القطــامـيـة

2 شارع عباس العقاد، بجوار الجامعة العاملية، مدينة نرص، القاهرة 

+2٠ )2( 22٧٠٦٠4١ - 22٧٠٦٠42 - 22٧٠٦٠4٠

+20 )2( 2٦712٤٣٨

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

عامرة 7، ٨ مساكن مرص للتعمري – املنطقة الثانية 

- خلف شرياتون هليوبوليس

+2٠ )2(  22٦٨٨2٣5 - 22٦٦١٧٦٧ – 22٦٧٠44٦

+20 )2(  22٦٦0٦٨7 - 22٦٨770٦

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

عامرة 1 و2 رشكة النيل أمام قسم رشطة القطامية، القطامية، القاهرة

+2٠ )2( 2٧5٨١4٦٣ - 2٧5٨٠9١٠ - 2٧5٨٠9١2

+20 )2( 27٥٨1٤٦٤

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

فرع  التجمع الخامس
عامرة 11٤، خلف مبنى الجهاز، التجمع الخامس، القاهرة

+2٠ )2(  254١4٧٣٣ - 254١4٧٣2-254١4٨٧٠- 254١4٧٣١

+20 )2( 2٥٤1٤7٣٤

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

منطقة رشق القاهرة
فرع مدينـة نـصــــر

121 120

فرع شبـــــرا

فرع  االوبـرا

فرع  طلعت حرب

فرع  الدقي

فرع  حلــوان

2 شارع الحرية- منية الرسج - الساحل- محافظة القاهرة

+20 )2(  22027٦29 - 220٣٥9٦ - 22027٦0٥ - 220٣٣٦٤7

+20 )2( 22027٦1٤ - 22027٦17

٤٣آ شارع الجمهورية - ميدان االوبرا

+20 )2( 2٣9٥7٨٥٥ - 2٣9٥7٨٥٦ - 2٣9٥7٨٥0 - 2٣9٥7٨٦0

+20 )2( 2٣9٥7٨٥٣

٦ شارع رفاعة، املساحة، الدقي

+20 )2(  ٣٣٦٤2٣ - ٣٥7٦2٣207 - ٣7٤9090٣

+20 )2( ٣7٦2٣20٨

٣9 شارع مصطفي فهمي ،حلوان

+20 )2(   21٦٥2٤٣ - 2٨1٦٥2٤2 

+20 )2( 2٨1٦٥2٤1

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

9 شارع طلعت حرب – القاهرة

+20 )2( 2٣9٣79٤٦ - 2٣9٣79٦1 - 2٣9٣79٥٣

+20 )2( 2٣9٣79٥1

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

121 120



فرع الطاقة

فرع املقطم

11 شارع الطاقه خلف النادي األهيل – مدينة نرص

+20 )2(  2٤70٨299 - 2٤7217٨0- 2٤721٥0٥- 2٤7102٥7

+20 )2(  2٤7101٤٨

قطعة ٦019 تقسيم ج بلوك 2 – شياخة املقطم – قسم املقطم 

– محافظة القاهرة

+20 )2(  2٦٦700٥0 - 2٦٦70020- 2٦٦70010

+20 )2(  2٦٦700٤0

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

فرع جرس السويس

٦ب شارع الحجاز، ميدان غرناطة، تقسيم ب، روكيس، 

مرص الجديدة، القاهرة 

+20 )2(  2٤٥0٤٣٥0 - 2٤٥0٤٣٤٦ - 2٤٥0٤٣٤٨ 

+20 )2(  22٥٦9٥٤0 - 2٤٥0٤٣٤7

1٣0 شارع جرس السويس )برج البنيان(- مرص الجديدة

 +20 )2(  22٥٦92٣٦ - 22٤0٥0٤٣ - 22٥٦91٤٣

 +20 )2(  22٥٦91٥7

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

منطقة شامل القاهرة
فرع  روكيس

123 122

فرع التجمع األول

قطعة رقم 2٨ – القطاع االول- مركز املدينة- القاهرة الجديدة

- محافظة القاهرة

+20 )2(  2٨112٥10 - 2٨112٥07 - 2٨112٥0٣

+20 )2(  2٨112٥0٥

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

فرع  ذاكر حسني

٤1 شارع ذاكر حسني- محافظة القاهرة

+20 )2(  227٣٥٤22 - 227٣٥٤17 - 227٣٥٤1٦

+20 )2(  227٣٥٤1٥

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

فرع  1٥ مايو

مبني جهاز املدينة – جناح رقم ٦ حي رجال األعامل – 1٥مايو

+2٠ )2(  255١٦9٧5 - 255١249٣ - 255٠٠٧٧4 - 255٠٠4٣١

+20 )2(  2٥٥0٤97٣

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

فرع  املعادي

٣،٤ د/٥ شارع الالسليك – املعادي

+20 )2(  2٥17٤0٦٨ -2٥17٤0٦٤ - 2٥17٤0٦٥ - 2٥17٤0٦2

+20 )2(  2٥17٤0٦7

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

123 122



فرع  مدينة بدر - النادي 

فرع جامعة العبور

فرع الزيتون

فرع العباسية 

مركز الحي األول- منطقة البنوك – مدينة بدر

+20 )2(  2٨٦٨7٤٤7 - 2٨٦٨7٤٤٨ - 2٨٦٨7٤٤٥

+20 )2(  2٨٦٨٤٤٦

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا ، مدينة العبور

+20 )2(  ٤٦110٤2٤٦ - ٣110٤22 - ٤٦110٤20 - ٤٦110٤21

+20 )2(  ٤٦110٤2٨

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

1٣ أبراج التعمري - املطرية قسم الزيتون

+20 )2(  22٨٥00٣7 - 22٨٥00٣٦

+20 )2(  22٨٥00٣٥

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

٨1 شارع العباسية بجوار قسم الوييل 

+20 )2(  2٦٨٣77٨9 - 2٦٨٣77٨٨- 2٦٨٣77٨٥

+20 )2(  2٦٨٣7٨0٥

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

125 124

فرع  سوق العبور

فرع  مدينة العبور - جولف سيتي

فرع  الرشوق

املنطقة اإلدارية بجوار املركز الطبي، الحي الثاين، مدينة الرشوق

+20 )2(  2٦٣0٣٨٦٨ - 2٦٣0٣٨٦٤

+20 )2( 2٦٣0٣٨٦2

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

سوق الجملة  بالعبور – مجمع البنوك – ك 2٥ طريق مرص األسامعيلية

 +20 )2(  ٤٤770717 - ٤٤770772 - ٤٤7700٥٨

 +20 )2(  ٤٤77002٤

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

مرشوع الجولف سيتى-مدينة العبور

 +20 )2(  ٤92107٨0 - ٤92107٥9

+20 )2(  ٤٦10٥٣99

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

فرع مدينة بدر

شقة ٣ عامرة 1٨ – املجاورة الثالثة – بجوار جهاز مدينة بدر

+20 )2(  ٣٨٦٤٣10٨ - 2٨٦٤٥٥1٥ - 2٨٦٤٣109

+20 )2( 2٨٦٤09٥0

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

فرع العارش من رمضان

مبنى جهاز املدينة، خلف صيدناوي، املجاورة األوىل، 

مركز الحي األول، مدينة العارش من رمضان

+20)2(  ٤٣7٤٣ - ٤٣٦٤٣٥٨ - ٣٣٤٥7٤2٦0

+20)2( ٤٣٦٤٣7٦

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

125 124



فرع مراقــــيا

فرع برج العرب

فرع دمنهور

املنطقة األوىل، السوق التجاري، قرية مراقيا السياحية، 

ك ٥2 طريق إسكندرية مطروح، الساحل الشاميل 

+20 )٣ )٣7٤1٦2٨ - 27٤2٣20- ٣7٤1٦٤٥

 +20 )٣ )٣7٤1٥٦9

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

عامرة ٣٤، بلوك 12، مجاورة 9، مدينة برج العرب الجديدة

+20 )٤٥  )٤٦9٣٣٥0 - ٤٥97171-٤٥927٣0 

 +20 )٤٥ )٤٦927٣2

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

شارع عبد السالم الشاذىل – بجوار مستشفي املربة ، دمنهور

+20 )٣٣  )٤٥7٣٣ - ٣٣٥٨٨٣٣ - ٤٨٦٣7٤٨٦2

+20 )٣٣ )٤٥7٤٨٦٥

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

فرع كفر الشيخ

عامرة الفرقان، أمام مجمع النرص، عامرات األوقاف، 

شارع الجيش، كفر الشيخ

+20 )٤7(  ٣2٣1٨9٣ - ٨2٣1٣ - ٨٥٨2٤1٣٥1

+20 )٤7(  ٣2٣7٥٦٣

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

127 126

فرع فليمنج - اإلسكندرية

فرع  جليم - اإلسكندرية

9 شارع الفواطم وبني العباس من شارع السلطان حسني، 

األزاريطة، اإلسكندرية

+20 )٤٨٤ )٣90٤ - ٥٦9٤90٤٨ - ٥٣771٦1 

+20 )٤٨٤٨ )٣9٨٦

٥1٣ أ طريق جامل عبد النارص، فليمنج، اإلسكندرية

+20 )٥٨  )٣2٣٤9٥٨ - ٥2٣٤9٥٨ - ٤2٦٨٥0

+20 )٥٨  )٣2٦٨٥٨

طريق الحرية – ميدان مظلوم ، أمام سنرتال جليم ، اإلسكندرية

+20 )٥٨٣٨  )٣99٥ - 2٨٣٨٥٥0- ٥٨٣٨99٤

+20 )٥٨٣٨ )٣920

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

فرع مارينا العلمني

مبنى 12، شامل املركز التجاري األول، أمام البحرية املستديرة، 

ك 9٥ مطروح، مركز مارينا العلمني، الساحل الشاميل 

 +2٠ )4٦( 4٠٦١٨5١ - 4٠٦2295

 +20 )٤ )٤٦0٦1٨٥0

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

منطقة االسكندرية الوجه البحري
 فرع السلطان حسني - اإلسكندرية

النطاق األقليمي الثاين

127 126



فرع دمياط الجديدة

فرع دمياط مرشفة 

عامرة األوقاف، شارع سعد زغلول،الدور األريض،  دمياط

+20 )٥7( 222٤0٥٥ – 22٤7٤01-222٤0٣٣

+20 )٥7(  22٣19٦7

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

املنطقة املركزية – القطعة رقم 90 ، مدينة دمياط الجديدة

+20 )٥7(  2٤020٤2 – 2٤1٣٨٦٣-2٤020٤1

 +20 )٥7(  2٤020٤٣

2٨ دمياط الجديدة

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

صندوق بريد

دمياط مرشفة

+20 )٥7(  22٤٥٥0٦ / 22٤٥٥0٥ / 22٤٥٥0٤ /22٤٥٥0٣

+20 )٥7(  22٤٥٥02

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

منطقة رشق الدلتا
 فرع دميــــــــــــاط

فرع الصالحية الجديدة

عامرة ٦، املجاورة 12 أمام السوق التجاري، الصالحية الجديدة

+20 )٣  )٥٥202٦1٣ -٤202٦1٣

+20 )٣  )٥٥200270

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس
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فرع سموحة

فرع العجمي الدخيلة

فرع  مريس مطروح

بجوار كوبري 1٤ مايو - سموحه - االسكندريه

 +20 )٣٨٥  )٣702٣٨٥ - ٣7022

+20 )٣٨٥ )٣7022

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

الدخيلة ناصية شارع املرافق

+20 )٣(  2201٤77

+20 )٣(  2201٤7٣

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

101ش الجالء بجوار نادى ضباط الرشطة

+20 )٤  )٤٦9٤2101 - ٤9٣0٨97 - ٤9٣0٨9٣

+20 )٤  )٤٦9٣0٨9٣

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

فرع مجمع البنوك - برج العرب

منطقة البنوك – مدينة برج العرب

+20 )٤٦  )٣00٣0٤٦ - ٤00٣0٣

+20 )٤٦  )٣00٣02

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس
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فرع جمصه

فرع املحلة الكربي

جامعه الدلتا للعلوم و التكنولوجيا

+20 )٥0(  ٣272٦1٨/٣272٦17

+20 )٥0(  ٣272٥٨2

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

امتداد شارع شكري القواتيل مع شارع املدارس امام نادي بلدية 

املحلة الكربى، الغربية

+20 )٤0(  2٣٨02٨7

+20 )٤0(  ٣272٥٨2

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

فرع  بورسعيد  - الغرفة التجارية 

مبنى الغرفة التجارية، شارع محمد عيل، أمام املحافظة، بورسعيد 

+20 )٣  )٦٦2٤0٤٣2 –  ٣٣٥7900- ٣٣٤٥٤00

+20 )٣٣٥ )٦٦7٦00

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

برج الثالثيني، شارع الجمهورية، أول طريق البالجات، اإلسامعيلية

+20 )٣   )٦٤91٨٤07-٣921٨10 - ٣917٥21 

+20 )٣  )٦٤917٤٥7

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

منطقة القناة و سيناء
فرع اإلسامعيلية
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فرع  املنصورة

٣٦ شارع الجيش ، برج كنانة الشواف 1 ، مدينة املنصورة محافظة الدقهلية

+20 )٥٥( 2٣2٦1٦2- 2٣011٤٣-2٣011٦٣

+20 )٥٥(  2٣0٣1٦1

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

فرع الزقازيق

عامرة 1، شارع مدير األمن، أبراج الحرية، الزقازيق

+20)٥٥( 2٣7٦٨٨٥ - 2٣7٤٨٣٤ -2٣7٤٨٣2

+20)٥٥(  2٣7٤٨٣٣

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

فرع مكتبة الطفل - الزقازيق

مكتبة الطفل شارع سعد زغلول بجوار مديرية االسكان، الزقازيق

+20 )٥٥(  2٣1٨02٨-2٣1٨071 – 2٣1٨072

+20 )٥٥(  2٣1٨٥02٥

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

فرع طنطا

107 شارع الجيش – مدينة طنطا- محافظة الغربية

+20 )٣  )٣٦272٦1٣- ٨272٥٨1 -٣272٦17

+20 )٣  )٣٦272٥٨2

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس
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فرع  العني السخنة 

الفرع الطور

فرع  العريش

فرع  بور سعيد  - الجوهرة

شارع 2٣ يوليو،بجوار رشكة كري سريفيس شامل سيناء، بجوار بنك 

اإلسكندرية،  العريش

+20)٣٣٥  )٦٨2997-٣٣٥299٦

+20)٣٣٥  )٦٨299٨

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

منطقة امليكرويف ، مدينة طور سيناء ، محافظة جنوب سيناء

+20 )٦9(  ٣777907-٣777901 -٣77790٥

+20 )٦9(  ٣77790٤

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

مرشوع إسكان الجوهرة - مدينة بور سعيد

 +20 )٣٦٥٤  )٦٦12٣٦٥٤ -٨1٥2- ٣٦٥٤1٣7

 +20 )٣٦٥٤ )٦٦1٣2

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

قرية بورتريه السخنة- قطعة ٤٤٥٨ سلسلة امالك حوض جبل عتاقة 

–قسم عتاقة- محافظة السويس

 +20 )٦2(  ٣٥9٦٥0٣٥ - ٣9٦٥02

 +20 )٦2(  ٣٥9٦٥01

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

فرع السويس

2 تنظيم شارع املتوىل- قسم السويس – محافظة السويس

+20 )٦2( ٣٣٥0٦2٣٣٥-٤0٦1٣٣٥- ٨0٦20

+20 )٦2(  ٣٣٥0٦19

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس
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فرع رشم الشيخ - الهضبة

فرع رشم الشيخ، خليج نعمة

فرع رشم الشيخ - نبق

فرع رشم الشيخ - دهب

منطقة البنوك هضبة أم السيد ، شارع البنوك – مدينة رشم الشيخ

 +20 )٦9( ٣٦٦٥٤21 - ٣٦٦٥٤٣9 - ٣٦٦٥٤٣7

+20 )٦9( ٣٦٦٥٤٣٨

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

مول رقم ٨، خليج نعمة، رشم الشيخ

+20 )٦9(  ٣٦01207 -٣٦0120٥

+20 )٦9( ٣٦0120٦

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

املول التجاري عرب سات – منطقة جنوب نبق السياحي رقم )11(

+20 )٦9(  920٥٤79- 920٥٤٦9

+20 )٦9( ٣7102٦٦

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

منطقة الخدمة السياحية – املبنى التجاري رقم 7 باملركز السياحي 

التجارى – دهب

+20 )٦9(  ٣٦٤2٣٦٤ - ٦٣٣2٥٥٨

+20 )٦9(  ٣٦٤2٥٥7

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس
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فرع الحي املتميز

فرع الحي الثاين عرش

املجاورة الثانية – الحي املتميز – عامرة 22،2٣ – ٦ أكتوبر

+20 )2(  ٣٨٨٣1219 - ٣91221٤9

+20 )2(  ٣٨٨٣1192

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

٥ محالت بالعامرة ٣٣،٣٤، املجاورة الخامسة، الحي الثاين عرش، 

السادس من أكتوبر

+20 )2(   ٣٨٣2٣٨٣ - ٥٤٦٦00٤٨1

+20 )2(  ٣٨٨٣1192

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون

فــــــاكــــــــــــس

فرع السادات

٤7 شارع بالل بن رباح،املنطقة االوىل، مدينة السادات - املنوفية

+20 )٤٨(  2٦00٨٦7 - 2٦00779

+20 )٤٨( 2٦0077٨

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

فرع  بنها

برج الصفا واملروة، ناصية شارعي األمل والرياضة، بنها الجديدة

+20 )1٣  )٣2٣1٦01 - ٣2٣1٥97 - ٣2٤٥٤71 – ٣22٤29٨

+20 )1٣  )٣22٤297

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

فرع شبني الكوم

٥ شارع الشهداء – قسم أول- بندر شبني الكوم - املنوفية

+20 )٤٨(  2٣1٥٨70 - 2٣1٥٨7٦- 2٣1٥٨7٤ - 2٣1٥٦2٨

+20 )٤٨( 2٣1٥٨٦7

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس
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فرع الحي السادس

فرع السادس من أكتوبر

املجاورة الخامسة، السوق التجاري، الحي السادس، 

مدينة السادس من أكتوبر

+20 )2(  ٣٨٣20٦0٣٨٣٤٦٣٣٣ - ٤ - 2٨٣0٦02٦

+20 )2(  ٣٨٣٣9127

املحور املركزي،  رشطة النجدة، مدينة السادس من أكتوبر

+20 )2(  ٣٨2٤٥199 - ٣٨2٤٥٣0٤ - 2٨٣٤٥29٣

+20 )2(  ٣٨2٤٥٣07

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

فرع الشيخ زايد

عامرة ٥0، املجاورة الثالثة، الشيخ زايد 

+20 )02(٣٨٥077٣٨٥ - ٦0777٣٨٥ -٨02٨9٤

+20 )٣٨٥ )٤٨21٤٦٣

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

فرع اوبرا سيتي

مرشوع البنك - املركز التجارى - مدينة الشيخ زايد - 

املجاورة األوىل - الحي السادس

+20 )2(  ٣٨٥0٤0٣٥

+20 )2(  ٣٨٥0٤0٣٨

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

النطاق األقليمي  الثالث

منطقة غرب القاهرة و ٦ أكتوبر 
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فرع املنيا

برج 1 أبراج سلطان، شارع طه حسني ، املنيا

+20) ٨٦(  2٣1٨٨٥٦ – 2٣٣99٤٤

+20 )٨٦(  2٣٦٨٨٥7

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

فرع املنيا الجديدة
عامرة ٣٣، الوحدتني رقم 1-٤، املجاورة الثانية، مرشوع جهاز املدينة، 

مدينة املنيا الجديدة، رشق النيل

+20 )٦٨( 229٥011

+20 )٦٨( 229٥٤01

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

فرع بني سويف

الحي األول، مركز املدينة قطعة 10٣٣، رشق النيل، مدينة بني سويف الجديدة 

+20 )٨2( 22٤0٨٦٣-22٤01٦2-22٤01٦٣

+20 )٨2( 22٤2٦٦٦

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

137 136

منطقة شامل الصعيد
فرع الهـــــرم

عامرات جاردينيا الهرم – محطة أسباتس – شارع الهرم

+20 )2( ٣٣٨99٨1٣٣٨ - ٤99٨12- ٣٣٨991٣

+20 )2(  ٣٣٨99٨1٥

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

فرع  أسيوط

2 شارع الجمهورية، أبراج رشكة الوجه القبيل، 

أسيوط للمقاوالت،  الوطنية 

+20 )٨٨(  2299002 - 229900٣ - 229900٤

+20 )٨٨( 229900٥

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

فرع الفيوم

1٨ تقسيم الحرية ، بندر الفيوم - محافظة الفيوم

+20 )٦٣ )٨٤0٨٨72–٦٣1٣702 - ٦٣0٨٨71

+20 )٦٣  )٨٤0٨٨7٤

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

فرع املنتزة

مدينة ٦ أكتوبر - مرشوع البنك - املركز التجارى - جنوب االحياء

+20 )2( ٣٦22722٦

+20 )2( ٣٦٨٨722٥

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

137 136



فرع  أسوان - كورنيش النيل

9 شارع كورنيش النيل، أسوان

+20 )97( 2٤٤٦0٨٥

+20 )97(  2٤٤٦0٨٥

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

فرع الغردقة - سندباد

قرية السندباد السياحية - منطقة القرى السياحية – الغردقة

+20 )٣٤  )٦٥0٤2٥٤ - 9201٦77 - ٣٤0٤2٥٣

+20 )٣٤  )٦٥0٤2٥٥

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

فرع الغردقة الكوثر

فرع اخميم - سوهاج

شارع املعتز بالله – حى الكوثر – الغردقة

+20 )٣٤٣  )٦٥2٤7 - ٣٤0٣2٤2

+20 )٣٤   )٦٥0٣2٤٨

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

حي الكوثر مركز اخميم محافظه سوهاج

+20 )9٣(  22٨0٣90-22٨0٤٤٣

+20 )9٣(  22٨0٣٨9

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

139 138

فرع قنا

برج املديرية، ميدان مديرية األمن، قنا

+20 )9٥٣٤٤  )٦11٥٣- ٦21٦0٣

+20 )9٥٣  )٦21٦0٥

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

فرع  األقرص

شارع املحطة ، مدينة األقرص

+20 )9٥(  2٣٨90٨٣ –2٣٨٤22٤ - 2٣٦1٤٤2

   +20 )9٥(  2٣٨٤2٣٦

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

فرع أسوان
عامرة 9، حي العقاد، خلف الصالة املغطاة طريق السادات، أسوان

 +20 )97(  2٤2٤97٦ -2٤2٤9٦٣

+20 )97(   2٤2٤972

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

طريق اسيوط، سوهاج

+20 )9٣( 211٦122-211٦12٦-211٦1٥٤

+20 )٨٦( 211٦1٥7

العــنـــــــــــــوان

تليفــــــــــــــــــون 

فــــــاكــــــــــــس

منطقة جنوب الصعيد
فرع سوهاج

139 138
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التقارير املالية املجمعة

141 140



تقرير عن املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
مل يتبني لنا مخالفة البنك - خالل السنة املالية املنتهية يف ٣1 ديسمرب 201٨ - ألي من أحكام قانون البنك املركزي والجهاز 

املرصيف والنقد رقم ٨٨ لسنة 200٣.
وجدت  وقد  فيها  إثباته  وجوب  عىل  املجموعه  ونظام  القانون  نص  ما  كل  تتضمن  منتظمة  مالية  حسابات  املجموعه  متسك 

القوائم املالية املجمعه متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات.

البيانات املالية الواردة بتقرير مجلس اإلدارة املعد وفقاً ملتطلبات القانون رقم 1٥9 لسنة 19٨1 والئحته التنفيذية متفقة مع ما 
هو وارد بدفاتر املجموعه وذلك يف الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

الــرأي 

ومن رأينا أن القوائم املالية املجمعه املشار إليها أعاله تعرب بعدالة ووضوح ، يف جميع جوانبها الهامة ، عن املركز املايل 
املجمع للبنك يف ٣1 ديسمرب201٨، وعن أدائه املايل وتدفقاته النقدية املجمعه عن السنة املالية املنتهية يف ذلك التاريخ 
وذلك طبقا لقواعد إعداد وتصويرالقوائم املالية للبنوك وأسس االعرتاف والقياس املعتمدة من مجلس إدارة البنك املركزي 

املرصي بتاريخ 1٦ ديسمرب 200٨ ويف ضوء القوانني واللوائح املرصية ذات العالقة.

مراقبو الحسابات

عامد عىل حسن ابوغزالة رشيف الكيالىن

BT وحيد عبد الغفار ورشكاه
محاسبون قانونيون و مستشارونمحاسبون قانونيون و مستشارون

الجهاز املركزى للمحاسبات E& Y املتضامنون للمحاسبة واملراجعة

عضو جمعية املحاسبني واملراجعني املرصية

طارق صالج

143 142

تقرير مراقبي الحسـابات

إىل السادة / مساهمي بنك التعمري واالسكان 

» رشكة مساهمة مرصية »

راجعنا القوائم املالية املجمعه املرفقة لبنك التعمري واالسكان »رشكة مساهمة مرصية« واملتمثلة يف امليزانية املجمعه يف 
٣1 ديسمرب201٨ وكذا قوائم الدخل والتغري يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية املجمعه عن السنة املالية املنتهية يف ذلك 

التاريخ،وملخص للسياسات املحاسبية الهامة وغريها من اإليضاحات املجمعة.

هذه القوائم املالية املجمعه مسئولية إدارة البنك ، فاإلدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم املالية املجمعه عرضاً عادالً وواضحاً وفقاً 
لقواعد إعداد و تصوير القوائم املالية للبنوك وأسس االعرتاف والقياس املعتمدة من مجلس إدارة  البنك املركزي املرصي بتاريخ 1٦ 

ديسمرب 200٨ ويف ضوء القوانني املرصية السارية ، وتتضمن مسئولية اإلدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ عىل رقابة داخلية ذات صلة بإعداد 
وعرض قوائم مالية مجمعه عرضاً عادال وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كام تتضمن هذه 

املسئولية اختيار السياسات املحاسبية املالمئة وتطبيقها وعمل التقديرات املحاسبية املالمئة للظروف.

تنحرص مسئوليتنا يف إبداء الرأي عىل هذه القوائم املالية املجمعه يف ضوء مراجعتنا لها. وقد متت مراجعتنا وفقا ملعايري 
تأكد  عىل  للحصول  املراجعة  وأداء  تخطيط  املعايري  هذه  وتتطلب  السارية.  املرصية  القوانني  ضوء  ويف  املرصية  املراجعة 

مناسب بأن القوائم املالية املجمعه خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة. 

املجمعه.  املالية  القوائم  يف  واإلفصاحات  القيم  بشأن  مراجعة  أدلة  عىل  للحصول  إجراءات  أداء  املراجعة  أعامل  وتتضمن 
وتعتمد اإلجراءات التي تم اختيارها عىل الحكم  االشخىص للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام واملؤثر يف 

القوائم املالية املجمعه سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. 

ولدى تقييم هذه املخاطر يضع املراقب يف اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام البنك بإعداد القوائم املالية املجمعة 
والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى عىل كفاءة الرقابة 
البنك. وتشمل عملية املراجعة أيضا تقييم مدى مالمئة السياسات املحاسبية والتقديرات املحاسبية الهامة  الداخلية يف 

التي أعدت مبعرفة اإلدارة وكذا سالمة العرض الذي قدمت به القوائم املالية املجمعة.

القوائم  عىل  رأينا  إلبداء  مناسبا  أساسا  وتعد  ومناسبة  كافية  عليها  بالحصول  قمنا  التي  املراجعة  أدلة  أن  نرى  وإننا 
املاليةاملجمعة.

تقرير عن القوائم املالية املجمعة

مسئولية اإلدارة عن القوائم املالية املجمعة

مسئولية مراقب الحسابات

143 142



ايضاح رقم حــقــوق امللكية

رأس املال املدفوع

احتياطيات

أرباح  محتجزة  )متضمنة صاىف أرباح العام(

اجامىل حقوق امللكية

حقوق االقلية

إجامىل االلتزامات و حقوق امللكية وحقوق االقلية

1 2٦٥ 000 000
1 799 ٦٦2 ٥٥٦
2 9٦2 ٨12 001

٠ ٦2٧ 4٧4 55٧

 9١ 2٠١ 949

5٧ ٠4٨ 2١٧ 25٨

٣٥
٣٦
 -
 -
-
 -

1 2٦٥ 000 000
1 197 ٤٦٣ ٤٨٤
1 9٤2 ٦0٦٨٥ ٨
4 4٠5 ٠9١ ٣4٨

 ٦٠ ٧٨9 ٦٠2

5٨ ٣2٣ ٣5١٨ ٦4

* اإليضاحات املرفقة متممة للقوائم املالية وتقرأ معها

رئيس مجلس اإلدارة

فتحي السباعي منصورحسن إسامعيل غانمجامل محمود سليامن

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدبرئيس قطاع الشئون املالية

مراقبو الحسابات

عامد عىل حسن ابوغزالة رشيف الكيالىن

BT وحيد عبد الغفار ورشكاه
محاسبون قانونيون و مستشارونمحاسبون قانونيون و مستشارون

الجهاز املركزى للمحاسبات E& Y املتضامنون للمحاسبة واملراجعة

عضو جمعية املحاسبني واملراجعني املرصية

طارق صالج

جنية مرصي

2018/12/31
جنية مرصي

2017/12/31

145 144

امليزانية املجمعة
يف ٣١ ديسمرب 2٠١٨

األصـــــــــــول

نقدية وأرصدة لدى البنك املركزى 

ارصدة لدى البنوك

أذون خزانة 

أصول مالية بغرض املتاجرة

قروض وتسهيالت للعمالء

استثامرات مالية 

متاحة للبيع

محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

استثامرات ىف رشكات شقيقة

مرشوعات االسكان 

استثامرات عقارية

أصول غري ملموسة

أصول أخرى

أصول رضيبية مؤجلة

أصول ثابتة 

إجامىل االصول

االلتزامات وحقوق امللكية

اإللــتزامــات

أرصدة مستحقة للبنوك

ودائع العمالء

قروض اخرى   

دائنو التوزيعات  

التزامات اخرى   

مخصصات   

التزامات رضائب الدخل الجاريه  

التزامات رضيبية مؤجلة  

التزامات مزايا التقاعد العالجية  

إجامىل االلتزامات 
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صايف ارباح العام قبل رضائب الدخل

 مرصوفات رضائب الدخل

صايف ارباح العام

نصيب االقلية يف صايف أرباح العام

نصيب االقلية يف صايف أرباح العام

يف صايف ارباح العام

نصيب السهم يف صايف أرباح العام
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قامئة الدخل املجمعة
عن السنة املالية املنتهية  يف ٣١ ديسمرب 2٠١٨

عائد القروض و االيرادات املشابهة

تكلفة الودائع و التكاليف املشابهة

صاىف الدخل من العائد

ايرادات االتعاب و العموالت 

مرصوفات االتعاب و العموالت

صاىف الدخل من االتعاب و العموالت 

توزيعات االرباح

صاىف دخل املتاجرة

ارباح مرشوعات البنك االسكانية

ايرادات ادارة االصول السياحية

ايرادات االمن والنظافة

ايرادات الرتويج املاىل والعقارى

ايرادات خدمات املعلومات واملعامالت االلكرتونية

ايرادات نقل األموال

مصاريف ادارة االصول السياحية

مصاريف االمن والنظافة

مصاريف الرتويج املاىل والعقارى

مصاريف خدمات املعلومات واملعامالت االلكرتونية

مصاريف نقل األموال

نصيب البنك من أرباح الرشكات الشقيقة

 خسائر االستثامرات املالية

)عبء( اإلضمحالل عن خسائر اإلئتامن 

عبء مخصصات أخرى
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التدفقات النقدية من انشطة االستثامر

مدفوعات لرشاء اصول ثابتة

متحصالت بيع اصول ثابتة

مدفوعات لرشاء استثامرات مالية بخالف اصول مالية بغرض املتاجرة

متحصالت من بيع استثامرات مالية بخالف اصول مالية بغرض املتاجرة

مدفوعات مقابل اقتناء رشكات شقيقة

مدفوعات لرشاء أصول غري ملموسة

صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف انشطة االستثامر 

التدفقات النقدية من انشطة التمويل

قروض طويلة االجل

توزيعات االرباح املدفوعة

صايف التدفقات النقدية الناتجة من انشطة التمويل 

صايف الزيادة )النقص( يف النقدية وما يف حكمها خالل العام

رصيد النقدية وما يف حكمها أول العام

رصيد النقدية وما يف حكمها أخر العام

وتتمثل النقدية وما يف حكمها فيام ييل :

نقدية و ارصدة لدى البنك املركزي

ارصدة لدى البنوك

اذون خزانة 

ارصدة لدى البنك املركزي يف أطار نسبة االحتياطي االلزامي

ودائع لدى البنوك ذات اجل اكرث من ثالثة أشهر

اذون خزانة استحقاق ذات اجل اكرث من ثالثة أشهر

النقدية وما يف حكمها أخر العام
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قامئة التدفقات النقدية املجمعة
عن السنة املالية املنتهية  يف ٣١ ديسمرب 2٠١٨

التدفقات النقدية من انشطة التشغيل

صاىف االرباح قبل رضائب الدخل

تعديالت لتسوية صاىف االرباح مع التدفقات النقدية من انشطة التشغيل

اهالك واستهالك

عبء االضمحالل عن خسائر االئتامن

مخصصات اخرى

فروق تقييم اصول مالية بغرض املتاجرة

خسائر اضمحالل استثامرات مالية متاحة للبيع

استهالك عالوة اصدار استثامرات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

نصيب البنك من أرباح الرشكات الشقيقة

استخدام مخصصات اخرى

رد مخصصات أخري

ارباح بيع اصول ثابتة

ارباح التشغيل قبل التغريات يف االصول وااللتزامات املستخدمة يف انشطة التشغيل

صاىف النقص ) الزيادة( ىف االصول

ارصدة لدى البنوك

اذون خزانة 

اصول مالية بغرض املتاجرة

قروض وتسهيالت للعمالء

مرشوعات االسكان واالستثامرات العقارية

اصول اخرى

صاىف الزيادة ) النقص ( ىف االلتزامات

ارصدة مستحقه للبنوك

ودائع العمالء

إلتزامات اخرى

املسدد ملصلحة الرضائب
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اإلجاميل
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عن السنة املالية املنتهية  يف ٣١ ديسمرب 2٠١٨

الرصيد ىف 1 يناير 2017

توزيعات أرباح عام 201٦

املحول اىل االحتياطيات

صاىف ارباح عام 2017

الرصيد ىف ٣1 ديسمرب 2017

الرصيد ىف 1 يناير 201٨

توزيعات أرباح عام 2017

املحول اىل االحتياطيات

استبعاد نتيجة بيع أصول الت ملكيتها 

للبنك وفاء لديون

صاىف ارباح عام 201٨

الرصيد ىف ٣1 ديسمرب 201٨

البيــــــان
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قامئة التغري يف حقوق امللكية املجمعة
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153 152

اإليضاحات املتممـة

للقوائم املالية املجمعة

153 152



إجراءات التجميع

املنشأة  تقوم  املجمعة  املالية  القوائم  إعداد  عند 
القوائم  مع  القابضة  للرشكة  املالية  القوائم  بتجميع 
املالية للرشكات التابعة تفصيليًا بتجميع البنود املتشابهة 
واإليرادات  املساهمني  وحقوق  وااللتزامات  األصول  من 
املجمعة  املالية  القوائم  لتعرض  وذلك  واملرصوفات 
منشأة  كانت  لو  كام  املجموعة  عن  املالية  املعلومات 
املالية  القوائم  إعداد  عند  التالية  الخطوات  وتتبع  واحدة 

املجمعة :

القابضة  الرشكة  الستثامر  الدفرتية  القيمة  استبعاد  يتم   -
رشكة  كل  ىف  امللكية  حقوق  لطريقة  طبًقا  تعديلها  بعد 
املساهمني  حقوق  ىف  القابضة  الرشكة  نصيب  مع  تابعة 

ىف كل رشكة تابعة.

- يتم تحديد حقوق األقلية ىف صاىف ربح/خسارة الرشكات 
التابعة املجمعة خالل السنة التى تعد عنها التقارير.

الرشكات  أصول  صاىف  ىف  األقلية  حقوق  تحديد  يتم   -
التابعة املجمعة وتعرض ىف القوائم املالية مستقلة عن 

حقوق مساهمى الرشكة األم.

وفيام يىل بيان بالرشكات التابعة التى تم تجميعها بالقوائم املالية املجمعة للبنك ىف ٣1 ديسمرب 201٨

الرشكة القابضة لالستثامر والتعمري

رشكة التعمري واإلسكان لالستثامر العقارى

رشكة التعمري للرتويج املاىل والعقارى

رشكة التعمري للمرشوعات والخدمات العامة والبيئية )حامية(

رشكة التعمري إلدارة األصول السياحية والعقارية

رشكة صندوق التعمري العقارى - منو

رشكة خدمات املعلومات واملعامالت االلكرتونية

رشكة التعمري لالستثامر والتنمية والتطوير العقارى

رشكة حامية لالمن ونقل األموال

%92،00
%9٤،9٦
%9٤،20
%٨٥،92
%٦2،٦2
%9٣،٨٣
%٨٦،92
%92،77
%9٤،٨2

%

نسبة املساهمة

املبارشة والغري مبارشة

واإليرادات  املعامالت  ألرصدة  الكامل  االستبعاد  يتم   -
واملرصوفات املتبادلة بني رشكات املجموعة.

املعامالت  عن  الناتجة  لألرصدة  الكامل  االستبعاد  يتم   -
املتبادلة بني رشكات املجموعة، وكذا معامالت املجموعة 
األرباح،  وتوزيعات  واملرصوفات  اإليرادات  ذلك  ىف  مبا 
عن  الناتجة  الخسائر  أو  لألرباح  الكامل  االستبعاد  يتم  كذلك 
معامالت املجموعة والتى يعرتف بها ضمن قيمة األصول.

- يتم إعداد القوائم املالية املجمعة باستخدام سياسات 
التى  ولألحداث  املتشابهة  للمعامالت  موحدة  محاسبية 

تتم ىف نفس الظروف.

- عندما تزيد حصة حقوق األقلية من خسائر رشكة تابعة عن 
حقوق ملكيتهم ىف تلك الرشكة فإن تلك الزيادة باإلضافة 
تحميلها  يتم  األقلية  بحقوق  خاصة  أخرى  خسائر  أية  إىل 
عىل حقوق األغلبية فيام عدا تلك الخسائر التى يوجد عىل 
ضخ  عىل  القدرة  ولديهم  تحملها  عىل  تام  إلزام  األقلية 
استثامرات إضافية لتغطية الخسائر، عىل أنه إذا ما حققت 
أرباحا مستقبالً فإن هذه األرباح تقيد عىل  التابعة  الرشكة 
حقوق األغلبية إىل املدى الذى يتم معه تغطية الخسائر 

التى سبق وتحملتها حقوق األغلبية نيابة عن األقلية.
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عن السنة املالية املنتهية يف ٣١ ديسمرب 2٠١٨

* ملخص السياسات املحاسبية 
إعداد  يف  املتبعة  املحاسبية  السياسات  أهم  ييل  فيام 

هذه القوائم املالية املجمعة.
 وقد تم إتباع هذه السياسات بثبات لكل السنوات املعروضة 

إال إذا تم اإلفصاح عن غري ذلك.

أ- أسس إعداد القوائم املالية املجمعة
اعداد  لقواعد  وفقاً  املجمعة  املالية  القوائم  إعداد  يتم 
وتصوير القوائم املالية للبنوك واسس االعرتاف والقياس 
املعتمدة من مجلس إدارة البنك املركزى املرصى بتاريخ 
معدلة  التاريخية  التكلفة  أساس  وعىل   ،200٨ ديسمرب   1٦
املتاجرة،  بغرض  املالية  وااللتزامات  األصول  تقييم  بإعادة 
بالقيمة  نشأتها  عند  املبوبة  املالية  وااللتزامات  واألصول 
املالية  واالستثامرات  والخسائر  األرباح  خالل  من  العادلة 

املتاحة للبيع، وجميع عقود املشتقات املالية.

للبنك طبقاً  القوائم املالية املجمعة  وقد تم إعداد هذه 
ألحكام القوانني املحلية ذات الصلة، ويتم عرض االستثامرات 
للبنك  املجمعة  املالية  القوائم  يف  شقيقة  رشكات  يف 
خسائر  ناقصاً  امللكية  حقوق  بطريقة  ومعالجتها محاسبياً 

االضمحالل.

حتى  للبنك  املجمعة  املالية  القوائم  إعداد  يتم  كان  وقد 
املركزي  البنك  تعليامت  باستخدام   2009 ديسمرب   ٣1
املرصي السارية حتى ذلك التاريخ، التي تختلف يف بعض 
للبنوك  القوائم املالية  اعداد وتصوير  الجوانب عن قواعد 
ادارة  مجلس  من  املعتمدة  والقياس  االعرتاف  واسس 
البنك املركزى املرصى بتاريخ 1٦ ديسمرب 200٨ . وعند إعداد 

القوائم املالية املجمعة عن السنه املالية املنتهية ىف 
٣1 ديسمرب 2010، 

وأسس  املحاسبية  السياسات  بعض  بتعديل  اإلدارة  قامت 
القياس بحيث تتفق مع متطلبات إعداد وتصوير القوائم

والقياس  االعرتاف  وأسس  للبنوك  املجمعة  املالية 
املعتمده من مجلس إدارة البنك املركزي املرصي يف 1٦ 

ديسمرب 200٨. 

ب- أسس تجميع القوائم املالية املجمعة 

الرشكات التابعة للبنك
يتم  التى  املنشآت  تلك  ىف  التابعة  الرشكات  -تتمثل 
البنك  سيطرة  وتتوافر   ، البنك  مبعرفة  عليها  السيطرة 
عىل املنشاة عندما يكون له الحق بطريقة مبارشة أو غري 
والتشغيلية  املالية  السياسات  ىف  التحكم  ىف  مبارشة 
للمنشأة بهدف الحصول عىل منافع من أنشطتها، وألغراض 
مدى  أيضاً  االعتبار  ىف  يؤخذ  السيطرة  توافر  مدى  تحديد 
يزيد  ما  عىل  السيطرة  حقوق  مامرسة  عىل  البنك  قدرة 
عن نصف حقوق التصويت لدى املنشأة )عندما تزيد نسبة 
مساهمة البنك املبارشة وغري املبارشة عن ٥0% من رأس 
أو عزل  لتعيني  للبنك  أو وجود سلطة  التابعة(  مال الرشكة 
وجود  أو  حكمهم  ىف  من  أو  اإلدارة  مجلس  أعضاء  أغلبية 
سلطة عىل أغلبية األصوات ىف اجتامعات مجلس اإلدارة أو 

من ىف حكمهم للمنشأة. 
بالقوائم  التابعة  للرشكات  املالية  القوائم  تجميع  يتم   -
بداية  تاريخ  من  اعتباًرا  وذلك  للبنك  املجمعة  املالية 
السيطرة وحتى تاريخ توقف البنك عن مامرسة حقوق تلك 

السيطرة.

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املجمعة 
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تركز مخاطر االصول املالية املعرضة لخطر االئتامن:

القطاعات الجغرافية

ميثل الجدول التاىل تحليل بأهم حدود خطر االئتامن للبنك بالقيمة الدفرتية , موزعة حسب القطاع الجغراىف ىف ٣1 ديسمرب 201٨ .

 عند اعداد هذا الجدول , تم توزيع املخاطر عىل القطاعات الجغرافية وفقا للمناطق املرتبطة بعمالء البنك: 

جمهورية مرص العربية
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ج-الرشكات الشقيقة 

يتم تقييم االستثامرات املالية ىف رشكات شقيقة طبًقا لطريقة حقوق امللكية والتى يتم مبوجبها إثبات االستثامر ىف الرشكة 
الشقيقة عند االقتناء بالتكلفة، ثم يتم زيادة أو تخفيض رصيد االستثامر بنصيب البنك من أرباح أو خسائر الرشكة املستثمر فيها 

بعد تاريخ االقتناء، ثم يخفض رصيد االستثامر بقيمة الكوبونات املحصلة من الرشكة املستثمر فيها.

و- الشهرة 

تتمثل الشهرة )املوجبة والسالبة( ىف املبالغ الناتجة عن اقتناء رشكات تابعة وتحتسب عىل اساس الفرق بني تكلفة االقتناء 
والقيمة العادلة لصاىف االصول املقتناه ىف تاريخ االقتناء.

يتم اثبات الشهرة املوجبة بالتكلفة ناقصا منها الخسائر الناتجة عن االضمحالل ىف قيمتها ىف حني يتم ادراج الشهرة السالبة 
مبارشة بقامئة الدخل.

الحد االقىص لخطر االئتامن قبل الضامنات
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القيمة باأللف جنية مرصي

خطر سعر العائد

يتعرض البنك الثار التقلبات ىف مستويات اسعار العائد السائدة ىف السوق وهو خطر التدفقات النقدية لسعر العائد املتمثل 
ىف تذبذب التدفقات النقدية املستقبلية الداة مالية بسببب التغريات ىف سعر عائد االداة وخطر القيمة العادلة لسعر العائد 
وهو خطر تقلبات قيمة االداة املالية  نتيجة للتغري ىف اسعار العائد ىف السوق وقد يزيد هامش العائد نتيجة لتلك التغريات 
ولكن قد تنخفض االرباح ىف حالة حدوث تحركات غري متوقعة ويقوم مجلس ادارة البنك بوضع حدود ملستوى االختالف ىف 

اعادة تسعري العائد الذى ميكن ان يحتفظ به البنك ويتم مراقبة  ذلك يوميا بواسطة ادارة االستثامر بقطاع الخزانة بالبنك.

ويلخص الجدول التايل مدى تعرض البنك لخطر تقلبات سعر العائد الذي يتضمن القيمة الدفرتية لالدوات املالية موزعة عىل 
اساس سعر تواريخ اعادة التسعري او تواريخ االستحقاق ايهام اقرب:
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خطر السوق

يتعرض البنك لخطر السوق املتمثل يف تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية الناتجة عن التغري يف أسعار 
السوق. 

العائد والعملة ومنتجات حقوق امللكية، حيث أن كل منها ُمعرض للتحركات  وينتج خطر السوق عن املراكز املفتوحة ملعدل 
العامة والخاصة يف السوق والتغريات يف مستوي الحساسية ملعدالت السوق أو لألسعار مثل معدالت العائد ومعدالت أسعار 

الرصف وأسعار أدوات حقوق امللكية. ويفصل البنك مدى تعرضه لخطر السوق إيل محافظ للمتاجرة أو لغري غرض املتاجرة.

وترتكز إدارة مخاطر السوق الناتجة عن أنشطة املتاجرة أو لغري املتاجرة يف إدارة املخاطر بالبنك ويتم متابعتها عن طريق 
فريقني منفصلني. ويتم رفع التقارير الدورية إيل مجلس اإلدارة ورؤساء وحدات النشاط بصفة دورية.

غرض  لغري  املحافظ  أما  السوق،  مع  أو  العمالء  مع  مبارشة  البنك  تعامل  عن  الناتجة  املراكز  تلك  املتاجرة  محافظ  وتتضمن 
املتاجرة فتنشأ بصفة أساسية من إدارة سعر العائد لألصول وااللتزامات املتعلقة مبعامالت التجزئة. وتتضمن هذه املحافظ 
واالستثامرات  االستحقاق  تاريخ  حتى  بها  املحتفظ  االستثامرات  عن  الناتجة  امللكية  حقوق  وأدوات  األجنبية  العمالت  مخاطر 

املتاحة للبيع.

اكرث من ثالثه اشهر 

حتى سنه

--

--

 ٤٤ ٥1 7٣٣

--

 ٤ ٤7٨ ٤1٤

 

--

--

--

 9 91٥٤ ٦7

 

--

 1 922 9٣2

  1٣0 0٥٨

--

 2 ٠52 99٠

 ٨٦٣ ٧ 55٧

االصول املالية

نقدية وارصدة لدى البنك املركزي

ارصده لدى البنوك

اذون الخزانة

اصول ماليه بغرض املتاجرة

قروض وتسهيالت للعمالء

استثامرات مالية

متاحة للبيع

محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

اصول ماليه اخرى

اجامىل االصول املالية

االلتزامات املالية

ارصدة مستحقة للبنوك

ودائع للعمالء

قروض اخري

التزامات مالية اخري

اجاميل االلتزامات املالية

فجوة اعادة تسعري العائد

حتى شهر واحد

اكرث من شهر

 حتى ثالثه اشهر

 

--

 ٦ 91٣ ٥1٥

 ٥ ٣02 ٤٨7
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 1 1٣٤٨ ٨٤
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   17٨
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 5 ٦٨٣ ٠٠٦
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 ٦٣ ٤٥٤ ٣2
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 1 ٨٥٣ 7٤1

  1 ٤27
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 ٨ ١55 ١٦٨

 ١ 599 4٦4
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السنه املالية املنتهية ىف ٣1 ديسمرب 201٨

االيرادات واملرصوفات وفقا للقطاعات الجغرافية

ايرادات القطاعات الجغرافية

مرصوفات القطاعات الجغرافية

نتيجة اعامل القطاع

ربح العام قبل الرضائب  

الرضيبة

ربح العام

االصول وااللتزامات وفقا للقطاعات الجغرافية

اصول القطاعات الجغرافية

اصول غري مصنفة

اجامىل االصول

التزامات القطاعات الجغرافية

بنود اخرى للقطاعات الجغرافية

اهالكات

عبء اضمحالل
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19٦٦000٤٤7

 --
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تحليل القطاعات الجغرافية

االسكندرية 

والدلتا وسيناء اإلجاميلالوجه القبىلالقاهرة الكربي

جنية مرصي
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السنه املالية املنتهية ىف ٣1 ديسمرب 201٨

ايرادات النشاط القطاعي

مرصوفات النشاط القطاعي

نتيجه اعامل القطاع

مرصوفات غري مصنفه

ربح العام قبل الرضائب

الرضيبة

ربح العام بعد الرضائب

ايرادات النشاط القطاعي

مرصوفات النشاط القطاعي

نتيجه اعامل القطاع

مرصوفات غري مصنفه

ربح العام قبل الرضائب

الرضيبة

ربح العام بعد الرضائب

مؤسسات

مؤسسات

استثامر

استثامر

افراد

افراد

انشطة اخرى

انشطة اخرى

اجاميل

اجاميل
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التحليل القطاعى:

التحليل القطاعى لالنشطة:
االيرادات واملرصوفات وفقا للنشاط القطاعى

جنية مرصي

جنية مرصي

السنه املالية املنتهية ىف ٣1 ديسمرب 2017
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عائد القروض وااليرادات املشابهة من :

قروض وتسهيالت للعمالء

اذون خزانه

ودائع وحسابات جارية

استثامرات ىف ادوات دين متحفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

االجاميل

 

1 ٨7٨ 1٨ ٦٣2٥

2 1٦1 ٥27 ٨٤9
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4 ٧٣٣ 9٣4 255

صاىف الدخل من العائد

تكلفة الودائع و التكاليف املشابهة من :

ودائع وحسابات جارية :

للبنوك

للعمالء

قروض مؤسسات مالية اخري 

االجاميل 

الصايف

 

 --
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جنية مرصي

2018/12/31
جنية مرصي

2017/12/31
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االيرادات واملرصوفات وفقا للقطاعات الجغرافية

ايرادات القطاعات الجغرافية

مرصوفات القطاعات الجغرافية

  نتيجة اعامل القطاع

ربح العام قبل الرضيبة

الرضيبة

ربح العام بعد الرضيبة

االصول وااللتزامات وفقا للقطاعات الجغرافية

اصول القطاعات الجغرافية

اصول غري مصنفة

اجامىل االصول

التزامات القطاعات الجغرافية

بنود اخرى للقطاعات الجغرافية

اهالكات

عبء اضمحالل
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السنه املالية املنتهية ىف ٣1 ديسمرب 2017

االسكندرية 

والدلتا وسيناء اإلجاميلالوجه القبىلالقاهرة الكربي

جنية مرصي
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خسائر تقييم ارصده االصول وااللتزمات بالعمالت االجنبية ذات الطبيعة النقدية

 بخالف تلك التي بغرض املتاجرة او املبوبه عند نشاتها بالقيمه العادلة من خالل

 االرباح والخسائر

ارباح بيع ممتلكات ومعدات

رد مخصصات 

 اخرى 

االجاميل

) ٤ 279 191(

 ٣ 1٣2 ٦19

 ٨ ٥22 ٦79

 ٨1 27٣٦٤ ٨

 ٨5 954 4٧١

) ٤ 2٤٣ 0٥0(

 1 ٣٥ ٦٨٥2

 2٨ ٣79 90٣

 ٨ ٨٣٦ ٦٣0٦

 ٨5 ١59 ٠١١

 ايرادات )مرصوفات( تشغيل اخري

مرصوفات رضائب الدخل

الرضائب الحالية

الرضائب املؤجلة

) ٦2٦ 2٣٤ 2٨7(

) ٥ ٦11 ٤71(

) ٦٣2 ٧45 ٧5٨(

)٤72 919 ٣22(

٦ 1٣0 10٦

)4٧٨ ٦٦9 2١٦(

نصيب السهم يف صايف ارباح العام

حصة االغلبية يف صايف ارباح العام

املتوسط املرجح لالسهم العادية املصدرة  

نصيب السهم يف صايف أرباح العام

1 9٤9 ٣71 ٨٥7

 12٥ ٦00 000

١5،4١

1 29٥ 9٨2 ٨2٥

12٥ ٦00 000

١٠،24

يحسب نصيب الربح بقسمة صايف االرباح الخاصة مبساهمي البنك عيل املتوسط املرجح لالسهم العادية املصدرة خالل العام 

بعد استبعاد متوسط االسهم التي اعاد البنك رشائها ويحتفظ بها ضمن اسهم الخزينة

جنية مرصي

2018/12/31

جنية مرصي

2018/12/31

جنية مرصي

2018/12/31

جنية مرصي

2017/12/31

جنية مرصي

2017/12/31

جنية مرصي

2017/12/31
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اوراق مالية بغرض املتاجرة

اوراق مالية متاحة للبيع

االجاميل

 2 ٣٥٦ 179

 ٨ 9٣٥ 19٥

 ١١ 29٣٧ ١4

٨ ٤92 ٣9٨

٥ 977 ٤٦2

٨٦ ١٠9 ٨٦٠

توزيعات االرباح

صايف دخل املتاجرة

أرباح )خسائر( التعامل ىف العمالت االجنبية

ادوات دين بغرض املتاجرة

ادوات حقوق امللكية بغرض املتاجرة

 1٨٨ ٥1 ٤02
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 1٨٥٦ ٤٣ 2٣٥

 107 ٦29 ٣٥٦

 2٧4 95٠ ١4١

ارباح مرشوعات البنك االسكانية

مبيعات وحدات اسكان

تكلفه الوحدات املباعة

مجمل ربح الوحدات

ايرادات اسكان اخري
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 1٤٣ 7٤ ٦٥2٨

  ٦92 ٦٨٧ ٦٧٨

7٨٥ 1٣0 7٣٦

)٣٨٤  001  ٨22(

٤01 12٨ 91٤

1٦ ٦٨20 20٦

5٦9 ٧49 ١2٠

 مرصوفات ادارية

تكلفة العاملني

اجور ومرتبات

تامينات اجتامعية

تكلفه مزايا التقاعد

مستلزمات التشغيل

مرصوفات جارية

حصة النشاط الريايض و االجتامعي

تربعات

اخري
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1 1٤ ٣٣00
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2٨ 991 ٨٥0

٠٦ ١4 ٦٣٦ 59٨
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2018/12/31

جنية مرصي

2018/12/31

جنية مرصي

2018/12/31

جنية مرصي

2018/12/31

جنية مرصي

2017/12/31

جنية مرصي

2017/12/31

جنية مرصي

2017/12/31

جنية مرصي

2017/12/31
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ادوات دين

سندات

اجاميل ادوات الدين

ادوات حقوق ملكيه مدرجه ىف اسواق االوراق املالية

اسهم رشكات محلية

اجاميل ادوات حقوق امللكية

ادوات حقوق ملكيه غري مدرجه ىف اسواق االوراق املالية

وثائق صناديق االستثامر

اجاميل ادوات حقوق امللكيه غري مدرجه ىف اسواق االوراق املالية

محافظ استثامرات مالية تدار مبعرفة الغري

اجاميل االصول املالية بغرض املتاجرة

استثامرات مالية متاحة للبيع

ادوات حقوق ملكية - بالتكلفة :

غري مدرجة ىف السوق

اجامىل استثامرات مالية متاحة للبيع

استثامرات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

ادوات دين - بالتكلفة املستهلكة :

مدرجة ىف السوق

غري مدرجة ىف السوق 

ادوات وثائق صناديق االستثامر املنشاة طبقا للنسب املقررة

اجاميل استثامرات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

اجامىل استثامرات مالية

ارصده متداوله

ارصده غري متداوله

ادوات دين ذات عائد ثابت
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2 ٤٤9 12٥٤ ٦2
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اصول مالية بغرض املتاجرة

استثامرات مالية
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2018/12/31
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نقدية 

ارصدة لدي البنك املركزي يف اطار نسبة االحتياطي االلزامي

ارصدة بدون عائد

 ٨٤2 70٦ 70٥

1 ٦ ٦٤٣12 2٣7

2 ٣ ٤٨٦1٨ 9٤2

9٦٤ 910 2٨1

٣ 971 ٤٤0 9٤2

٤ 9٣٥ ٣٦1 22٣

نقدية وارصدة لدي البنك املركزي

ارصدة لدي البنوك

اذون خزانة

حسابات جارية

ودائع

البنك املركزي بخالف نسبة االحتياطي االلزامي

بنوك محلية

بنوك خارجية

ارصده بدون عائد

ارصده ذات عائد ثابت

ارصدة متداولة

اذون خزانة استحقاق 91 يوم

اذون خزانة استحقاق 1٨2 يوم

اذون خزانة استحقاق 27٣ يوم

اذون خزانة استحقاق ٣٦٤ يوم

عوائد مل تستحق بعد

اجاميل

 ٥7 ٨92 ٣٣7

٨ 71٣ ٥1٣٦ ٥0

 ٧٧٣ ٨ 2٦ ٠٧9٧

7 0٤9 ٨٥1 0٦0

1 ٦ ٦٨٣72 7٣٨

 ٣9 ٨ ٦٨٣99

٧٧٣ ٨ 2٦ ٠٧9٧

 9٨ ٦92 ٣٣7

 ٦ ٨7٣ ٦1٣٦ ٥0

٨ 77٣ 207 ٦97

٨ 77٣ 207 ٦97

   -

 ٤٨ 77٥ 000

٣ 9٥ ٦٥7٥ 000

11 7٤9 ٨77 200

1٥ 7٦٤ 227 200

)1 ٣7٤ ٤17 011(

1٣٨ ٤9 ٨10 1٨9

٥ ٥٥10 ٨٨٣

1٦ ٣72 277 ٥٨٣

٧ ١٣2٧٨٨ ٧ 4٦٦

11 ٥ ٨٤٥79 1٣٦

1 ٨٥2 ٤٦٤ 1٤0

29 7٤٥ 190

٧ ١٣2٧٨٨ ٧ 4٦٦

9٥ ٤10 ٨٨٣

1٦٣٣ ٣ 277 ٥٨٣

1٣ 727 7٤٦٦ ٨٨

1٣ 727 7٤٦٦ ٨٨

1 1٥0 000

2 ٣21 ٤٥0 000

٤ ٥0٤٥ ٨0 000

٨ 7٥ ٥٥7٨ 000

1٦ ٤٨٦ ٦2٨ 000

)1 2٣0 0٦0 1٣9(

1٥ 2٥٦ ٥٦7 ٨٦1

تتضمن أذون الخزنة يف ٣1 ديسمرب 201٨ أذون مرهونة لدي البنك املركزي مببلغ ٥،٣٣٥ مليار جنية مرصي مقابل القروض 

املمنوحة من البنك املركزي املرصي يف إطار مبادرة التمويل العقاري.
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الرصيد اول يناير 2٠١٨

اضافات 

استهالك خصم اصدار استثامرات محتفظ بها 

استبعادات 

الرصيد ىف ٣١ ديسمرب 2٠١٨

الرصيد ىف ١ يناير 2٠١٧

اضافات 

استهالك خصم اصدار استثامرات محتفظ بها

استبعادات

الرصيد ىف ٣١ ديسمرب 2٠١٧ 

2 ٣9٤ 1٤7 ٣0٨

2 120 ٤9٤ 0٤٨

 10 1٦٣ ٤٨7

) ٤٣٥ 000 000(

--

٤ 0٨9 7٨9 99٣

2 ٤٣0 ٤1٤ 227

 ٣٥٤ 19٥ ٤2٥

 ٦ 1٦٤ 210

) ٣9٦ ٦2٦٥٤ ٥(

2 ٣9٤ 1٤7 ٣0٨

 ٥٤ 979 2٣٤

  9 2٥0

--

)  20 000(

) 1 ٦٤1 10٤(

 ٣ ٥٣27 ٣٨0

 ٥٤ 9٣9 2٣٤

  ٤0 000

--

--

 ٥٤ 979 2٣٤

2 ٤٤9 12٥٤ ٦2

2 120 ٥0٣ 29٨

 10 1٦٣ ٤٨7

) ٤٣٥ 020 000(
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٤ 1٤٣ 117 ٣7٣

2 ٤٦ ٣٥٣ ٤٨٥1
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 ٦ 1٦٤ 210

) ٣9٦ ٦2٦٥٤ ٥(

2 ٤٤9 12٥٤ ٦2

خسائر اضمحالل ادوات حقوق ملكية متاحة للبيع

االجاميل

) 1 ٦٤1 10٤(
) ٦ ١4١٠ ١4(

-
-

خسائر االستثامرات املالية

محتفظ بها حتى 

تاريخ االستحقاق

استثامرات مالية 

متاحة  للبيع
اإلجاميل
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2018/12/31
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2017/12/31
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 1٤2 ٨2٦ 1٣2

 2٣٦ 19٣ 110

1 7٨٥ ٤٤9 29٥

 7٨0 21٨ 10٨

--

2 9٠4 ٠9٦ ٦45

 11٤ ٤20 19٥
 1٤1 20٦ 97٤

 ٦7٤ ٣7٣٨ ٣9
 ٥٨ ٨٤2 ٣1٤

--
--

1 01٦٨ ٣2 ٨72

%٣٥

%2٤،٨

%٥٣،٦٦

%٣9،٥2

%7٨

%٣٥
%2٤،٨

%٥٣،٦٦
%٣1،٥٥
%9٤،٨2

%7٨

 ٣٤ ٤2 ٤1٨

 ٤٤ 9٣٨ 1٤٦

 2٤2 1٤0 7٥٨

 19٦٦ ٦٥٥ ٨0

--

 49٠٧٦ ٠ 9٨2

 1 ٨٣2 ٦9٤
 2٤٨ ٣2 ٤1٣
 10٦ ٥01 ٣٥7
 ٥٤ 029 ٤7٥

--
--

 1٨٤ 9٤٥ 9٣9

 1٨ 0٥ ٦٨02

 20٥ 7٣٤ 1٦2

 ٨٨٤ 79٨ 7٥٨

 ٦1٣ ٤1٨٤٦ ٣

 99 ٥99 ٣1٣

٨ ١22 5١4 5٨١

 17 7٦٨ 912
 200 1٦2 901

 7٥٥ 7٥ ٦٨9٨
 ٦ ٣٨٨1٥ 21٥

 1٥ 000 000
 ٥ ٤99 ٣1٣

1 ٣٨1 91٤ 9٣9

2018/12/31

2017/12/31

ارباح الرشكة

ارباح الرشكة

ايرادات الرشكة 

ايرادات الرشكة 

قيمة املساهمة

قيمة املساهمة

نسبة مساهمة الرشكة 

نسبة مساهمة الرشكة 

)%(

)%(

جنيه مرصي

جنيه مرصي

جنيه مرصي

جنيه مرصي

جنيه مرصي

جنيه مرصي
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رشكة التعمري لالسكان و املرافق 

رشكة التعمري للتمويل العقارى 

رشكة هايد بارك العقارية للتطوير 

رشكة سيتى ايدج للتطوير العقارى

رشكة اتش دى للتأجري التمويىل

االجاميل 

رشكة التعمري لالسكان و املرافق 

رشكة التعمري للتمويل العقارى 

رشكة هايد بارك العقارية للتطوير 

رشكة سيتى ايدج للتطوير العقارى

رشكة التعمري لالمن ونقل االموال

رشكة اتش دى للتأجري التمويىل

االجاميل 

 2٣1 17٦ 97٨

1 ٨7٣ 77٣٣ ٤2

9 111 ٦٤9 ٥2٥

٣ 29٨ ٤9٥ ٤2٥

--

١4 5١١ 495 ٣٦٠

 1٥٥ 70٣ 0٤7
1 ٣٣٦ 019 0٨٥
9 17٣ 2٤1 0٣٥
1 ٦92 09٨ 2٥٤

--
--

12 ٣٥7 0٦1 ٤21

 17٣ ٨02 ٦٨٦

1 0٥٤٤ ٤٨٤ ٤٥

7 0٨0 1٤2 1٦1

1 71٨ ٤9٥ 209

--

٨ ٠١٨ ١٠24 ٦٠٠

 10٤ 9٣٤ 727
 ٨٦0 1٥ ٥٤7٨

7 ٤70 ٣٨0 9٨٥
 ٤٦0 ٤٥9 ٣٤٨

--
--

٨ ٨9٥ 929 ٦٣٨

 استثامرات ىف رشكات شقيقة

2018/12/31

2017/12/31

اجاميل التزامات الرشكة 

بدون حقوق امللكية 

اجاميل التزامات الرشكة 

بدون حقوق امللكية 

اجاميل اصول الرشكة

اجاميل اصول الرشكة

جنيه مرصي

جنيه مرصي

جنيه مرصي

جنيه مرصي

بلغ نصيب البنك من أرباح الرشكات الشقيقة يف ٣1 ديسمرب 201٨ مبلغ 9٤9 ٣9٦ 221 جنية مرصي
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برامج الحاسب االيل

التكلفة يف اول العام

اإلضافات خالل العام

التكلفة يف اخر العام

مجمع االهالك يف اول العام

االهالك خالل العام 

مجمع االهالك يف اخر العام

صايف القيمة الدفرتية اخر العام

 17٦ ٥2٨ 7٥٦

 121 92٨ ٦0٦

 29٧ 555 5٦2

) ٨9 ٨٨٣ 211(

) ٤٤ ٨٦2 1٨0(

) 17٣ ٦2٣ ٥91(

 ١2١ 2١٧١ ٣٠

10٣ ٨2٤٦٦ ٥

٦7 ٣0٣ 290

١٧5 ٦2٧ ٨5٦

)٦٥٦ ٥٤ 29٨(

)٣٥ 22٦ 91٣(

)٨9 ٨٨٣ 211(

٨5 ٧45 545

أصول غري ملموسة 

اصول اخرى

االيرادات املستحقة

املرصوفات املقدمة

دفعات مقدمة تحت حساب رشاء اصول ثابتة

عمالء واوراق قبض

التامينات والعهد

اصول الت ملكيتها للبنك وفاء لديون 

اخرى 

االجاميل

 ٤92 721 ٦1٨

 ٦ ٥90 0٨0

 ٦٨ 270 0٦٦

 ٣٨1 ٦7٣ 171

 ٥٤ ٤7 220

 ٥1 ٣1٦ 972

 ٥٦0 ٤٣7 1٨٦

١ 5٦4 ٦5٣١٣ ٦

٤٥0 ٨20 70٦

٣ 999 2٤٤

97 ٤٣٣ ٣٨٤

٤٨٣ ٣٣٣ 9٥٨

٤ ٦٤٣ ٣19

1 ٥٣1 ٨2٦

2٨2 ٣٥7 919

١٧٣ ١ 22١ 5٠5
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2018/12/31
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2017/12/31
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اراىض مخصصة ملرشوعات االسكان

اعامل تحت التنفيذ

اعامل تامة

مخصص مرشوعات االسكان

االجاميل

 ٥٦7 ٥٣٦ 792

1 ٥92 19٨٤٨ ٥

 ٥0٨ ٨71 ٣9٣

) 19 ٣27 219(

2 ٦49 2٨١ ٧٦4

٦٦7 ٤٦1 ٥٤7

7٣2 0٥1 ٦21

٤72 ٨90 ٣9٣

)19 ٣27 219(

٨ ١5٣ ٠٧٦ ٣42

مرشوعات االسكان

استثامرات عقارية 

اجاميل االستثامرات 

مجمع االهالك

صايف القيمة الدفرتية اول العام

إضافات

استبعادات 

استبعادات من مجمع االهالك 

اهالك العام

صايف القيمة الدفرتية اخر العام

 1٤٦٥ ٣٦٣ ٤٨

) ٣0 092 01٣(

 ١١٨ 2٧١ 452

 9 0٥ ٣٣72

) ٦ ٣٨7٣ ٨1٨(

 ٥ 209 29٣

) 9 ٥2٨ 971(

 ٨4 ٠ ٣٠٧2٨

1٤٥ 99٦ ٥1٨

)20 707 1٥٥(

١25 2٨٨ 4٦٣

٨٥٣ ٣ 9٤0

)1 ٤٨٦ 09٣(

٣٨٨ 129

)9 772 9٨7(

١١٨ 2٧١ 452

تؤجر االستثامرات العقارية لرشكات البنك والغري بعقود ايجار يتم تجديدها يف نهاية كل عقد ويتم احتساب قسط اهالك لهذة 
الوحدات املؤجرة بنسبة ٥% سنويا

تم تقيم االستثامرات العقارية يف ٣1 ديسمرب 201٨ بالقيمة العادلة بواسطة مقيم حاصل عيل شهادة مهنية معرتف بها 
ولديه خربه حديثة باملواقع مببلغ 2٨٣،9  مليون جنية مرصي

بلغت اجامىل مساحات الوحدات السكنية الخالية واملتاحة للبيع ٣12،9 الف مرت وبلغت مساحة املباىن االدارية والتجارية 1،٣٣ 
الف مرت واالراىض الفضاء 2،٤2٥ مليون مرت

جنية مرصي

2018/12/31

جنية مرصي

2018/12/31

جنية مرصي

2017/12/31

جنية مرصي

2017/12/31
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الرصيد ىف ١ يناير 2٠١٧

التكلفة
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قروض طويلة االجل

قروض ممنوحة من البنك املركزي املرصي

قروض نشاط البنك 

هيئة املجتمعات العمرانية 

هيئة تعاونيات البناء واالسكان

صندوق متويل املساكن

محدودي الدخل

متوسطي الدخل

دون املحدود

فوق املتوسط

اجاميل قروض ممنوحة من البنك املركزي املرصي

قروض ممنوحة من الصندوق االجتامعي للتنمية 

قرض الرشكة املرصية العادة التمويل العقاري

االجاميل

ارصدة متداولة 

ارصدة غري متداولة 
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قروض اخرى

)%(

معدل العائد

قام البنك بالوفاء بكافة التزاماته يف القروض من حيث اصل املبلغ او العوائد او ايه رشوط اخري خالل الفرتة وعام املقارنة

جنية مرصي

2018/12/31
جنية مرصي

2017/12/31

179 178

ودائع تحت الطلب 

ودائع الجل وباخطار

شهادات ادخار

ودائع توفري

ودائع اخرى

ودائع مؤسسات

ودائع افراد

ارصدة بدون عائد

ارصدة ذات عائد متغري

ارصدة ذات عائد ثابت
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* البنود التي مل يرد ذكرها تقرا مع اإليضاحات املتممة للقوائم املالية لبنك التعمري واإلسكان

معامالت مع أطراف ذوى عالقة

واملكافات  املرتبات  صاىف  متوسط  بلغ  فقد   2012 مارس   1 و   2011 اغسطس   2٣ ىف  املرصى  املركزى  البنك  لتعليامت  وفقا 

الشهرية التى يتقاضاها العرشون اصحاب املرتبات واملكافات االكرب ىف البنك والرشكات التابعة والشقيقة مبلغ 2٥0 ٥٣2 ٣ 

جنيه مرصى ىف ٣1 ديسمرب 201٨ مقابل مبلغ ٦00 20٣ ٤ جنية مرصى ىف تاريخ املقارنة.

ارقام املقارنة

تم تعديل بعض ارقام املقارنة لتتمىش مع تبويب القوائم املالية للعام الحاىل وهى كام يىل :-

الرصيد ىف بداية العام

ااملحول عيل قامئة الدخل

الرصيد يف نهاية العام

نقدية و ارصدة لدي البنوك املركزية

ارصدة لدي البنوك

اذون خزانة

قامئة الدخل

عبء مخصصات اخرى

ايرادات تشغيل اخرى

 ٦ ٣11 7٦٥
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حركة االصول )االلتزامات(الرضيبية املؤجلة 

النقدية وما يف حكمها 

جنية مرصيجنية مرصيجنية مرصي

تم زيادة بند ايرادات تشغيل اخرى مببلغ 91٣ 22٨ ٥9 مقابل زيادة عبء مخصصات اخرى بنفس القيمة ايضاح رقم )12(.

بعد  التعديلالتعديلقبل التعديل

جنية مرصي

2018/12/31
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2018/12/31

جنية مرصي

2017/12/31

جنية مرصي

2017/12/31
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عوائد مستحقة

ايرادات مقدمة

مرصوفات مستحقة

دائنون

مقدمات حجز وحدات وارايض

دفعات مسددة تحت حساب االقساط

شيكات تحت الدفع وحسابات دائنة تحت التسوية

دائنو رشاء ارايض

ارصدة دائنة متنوعة

االجاميل

الرصيد ىف اول العام

املحمل عىل قامئه الدخل

املحول خالل العام

املستخدم خالل العام

الرصيد يف اخر العام
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التزامات اخرى

مخصصات اخري

تاريخ  يف  جنية    ٣7  207 مقابل٦7٥    201٨ ديسمرب   ٣1 فــي  الـــمنتهية  املـالية  للسنة  جنية    ٥9  7٤1  ٦٨1 مببلغ  مخصص  يوجد 
املقارنة ملواجهة االلتزامات العرضية.

االصول الثابتة و أصول غري ملموسة 

اجامىل الرضيبة التى ينشاء عنها التزام 
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