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المقدمة

بدأ البنك في مزاولة أعماله وأنشطته المختلفة وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية السمحاء منذ أكثر من خمسة وعشرين 
عاًما، واستطاع بنك البركة مصر ش.م.م كمؤسسة إسالمية رائدة في غضون هذه السنوات أن يفرض نفسه وبقوة على 
ساحة السوق المصرفي بمصر بما يقدمه من منظومة متكاملة من الخدمات والمنتجات المتطورة اإلسالمية وتتمثل رسالة 
باحترام  النجاح بما يقدمه من حلول مصرفية متجددة بفريق عمل متكامل ملتزم  مصرفنا في مرافقة شركائنا على درب 

مبادئ الشريعة اإلسالمية السمحاء الكفيلة بضمان الممارسات األخالقية والمالية. 

في ظل إستراتيجية مصرفنا التي بدأت مع تولي اإلدارة التنفيذية الحالية للبنك والجهود اإليجابية الضخمة المبذولة ونجاحها 
في تنفيذ استراتيجيات وسياسات مجلس اإلدارة وخططه الرامية إلي استمرار نمو النشاط وحجم األعمال لزيادة حصة البنك 
السوقية والعمل علي تنوع وتعدد مراكز ربحيته وعدم قصرها علي عوائد التوظيفات والسير قدمًا في تعظيم العموالت 
نظرًا  التجزئة  تمويل  عمليات  في  الحذر  التوسع  إلي  باإلضافة  المصرفية  الخدمات  تقديم  من  والمزيد  األخري  واإليرادات 
للظروف الراهنة وكذا تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الصندوق اإلجتماعي والدخول في التمويالت 
المشتركة مع كبريات البنوك المحلية والدولية لمشروعات ضخمة واستراتيجية ذات جدوي اقتصادية حيث تمكن مصرفنا خالل 
عام 2015 بفضل من المولي عز وجل من تحقيق صافي أرباح قدرها 265,07 مليون جنيه تقريبًا مقابل 225,49 مليون جنيه 

خالل العام السابق بنسبة نمو قدرها 18% تقريبًا.

بلغت اجمالى الميزانية فى 31 ديسمبر 2015 ما قدره 28,9 مليار جنيه مصرى بنسبة نمو تبلغ 30 % تقريًبا عن العام السابق 
وهو ما يعكس بالفعل التطور االيجابى الحادث فى حجم اعمال مصرفنا ونمو نشاطاته , وذلك على الرغم من استمرار عدم 

تعافي معظم قطاعات النشاط االقتصادي.

وبلغ إجمالى االيرادات فى 31 ديسمبر 2015 مبلغ 2500 مليون جنيه مصرى مقابل 1922,34 مليون جنيه مصرى خالل عام  
2014 بزيادة قدرها 577,66 مليون جنيه بنسبة نمو 30 % تقريًبا مما يعنى نجاح استراتيجية البنك وسياسته الراميه الى تعدد 

مراكز ربحيته وتنوع ايراداته.

كذلك بلغ إجمالي األوعية اإلدخارية للعمالء ما قدره 25,4 مليار جنيه مصري في 31 ديسمبر 2015 وبنسبة نمو 35% عن 
العام السابق.

ال يغفل البنك دوره اإلجتماعي كمؤسسة إسالمية رائدة من خالل العمل علي تلبية اإلحتياجات المالية للمجتمع بممارسة 
أعماله علي أسس من األخالق المستمدة من الشريعة اإلسالمية السمحاء مع تطبيق أفضل المعايير المهنية بما يمكن 
البنك من تحقيق مبدأ المشاركة في المكاسب المحققة مع شركائه في المجتمع، وقد اعتمدت لجنة المسئولية اإلجتماعية 
بالبنك األهداف المحددة من قبل مجموعة البركة المصرفية والعمل في إطارها خالل الفترة حتي عام 2020 وذلك من خالل 

السعي لتحقيق ما يلي:
       توفير فرص عمل جديدة في إطار عمليات التمويل التي يقدمها مصرفنا.
       تقديم الدعم للمستشفيات والمراكز الطبية في كافة الخدمات الصحية.

       دعم وتمويل المؤسسات التعليمية وكافة المجاالت المرتبطة بالتعليم في مصر.

ويبلغ عدد فروع البنك حالًيا »29« فرًعا موزعة على المحافظات والمدن المصرية الرئيسية باإلضافة إلى مكاتب الستبدال 
العملة األجنبية، وهناك عدد 2 فروع أخرى تحت اإلنشاء والتجهيز بمناطق القاهرة الجديدة - الشيخ زايد.

التقنيات والذي من  بأحدث  الجديدة  القاهرة  الرئيسي بمنطقة  للمركز  الجديد  المقر  تجهيز  نحو  السير قدًما  حالًيا  يتم  كما 
المخطط االنتقال إليه مع نهاية عام 2016 والذي يعتبر نقله نوعية وحضارية للبنك.

وتعتبر  لها  رئيسًيا  البحرين مقًرا  تتخذ من  والتي   )  ABG( المصرفية  البركة  لمجموعة  الروافد  أحد  البركة مصر  بنك  ويعتبر 
المجموعة من رواد العمل المصرفي اإلسالمي على مستوى العالم حيث تقدم خدماتها المصرفية المتميزة إلى حوالي 
مليار شخص في الدول التي تعمل فيها ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 1,5 مليار دوالر أمريكي كما يبلغ مجموع 
حقوق المساهمين 2 مليار دوالر أمريكي، وللمجموعة إنتشاًرا جغرافًيا واسًعا ممثاًل في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب 

تمثيل في ثالث قارات في خمسة عشر دولة تدير أكثر من 500 فرع.
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المساهمون
في  31  ديسمبر  2015

البــــحريـــنمجموعة البركة المصرفية

مـــصـــر

مـــصـــر

مـــصـــر

مـــصـــر

قــطــر

مـــصـــر

جنسيات مختلفة

جنسيات مختلفة

قــطــر

مـــصـــر

شركة مصر لتأمينات الحياة

شركة مصر للتأمين

شركة دلة لالستثمارات العقارية

آخرون - أفراد 

شركة الجبر لالستثمار العقاري

شركة زاد القابضة

آخرون – أشخاص اعتبارية 

محسن بدر علي خلف الله

آخرون – أفراد 

قطاع خاص - أشخاص اعتبارية 

%الجنسيةالمساهمون

73.68

5.25

3.98

3.81

3.61

2.86

2.62

2.11

1.15

0.61

0.32
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تقرير مجلس االدارة المرفق بالقوائم المالية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر  2015

( معد وفقًا الحكام المادة 40 من قواعد القيد)

بنـــــــك البركــــــة مصــــــر     ش.م.ماســـم الشركـــة

البيانات االساسية 

غرض الشــركـة

المدة المحددة للشركة

القانون الخاضع له الشركة

اخر رأس مال مرخص به

اخر رأس مال مدفوع

غرض الشركة هو مزاولة جميع الخدمات والعمليات المصرفية والمالية والتجارية المصرح بها للبنوك التجارية 

طبقًا للقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل والقانون رقم 163 لسنة 1957 المعدل والقانون رقم 120 لسنة 

1975 وغيره من القوانين المصرية المنظمة ألعمال البنوك وذلك بالعملة المصرية والعمالت األجنبية سواء 

لحسابه أو لحساب الغير أو باالشتراك معه باإلضافة للقيام باألعمال التجارية المصرح بها للبنوك التجارية وكذا 

االضطالع بكافة ما تتطلبه أعمال ومشاريع التنمية .

وعلى وجه العموم تقوم الشركة بكافة األعمال المصرفية واألعمال التجارية والمالية واالستثمارية المصرح 

بها للبنوك التجارية ويشترط في جميع األحوال أن تكون ممارسة الشركة لنشاطها على أساس غير ربوي 

ومتفقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية السمحاء .

251984/12/25 سنة تنتهى فى 2030/4/28

7 جنيهات مصرية

957,687,374 جنيه مصرى

2001/10/10 , 143761

رقم  8  لسنة 1997 

2 مليار جنيه مصرى

957,687,374 جنيه مصرى

تاريخ القيد بالبورصة

القيمة االسمية للسهم

اخر راس مال مصدر

رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى

عالقات المستثمرين 

صبرى مكين صموئيل

60 شارع محى الدين ابو العز – الدقى - الجيزة

37481222
37481777

37611436
37611437

www.albaraka-bank.com.eg

financial@albaraka-bank.com.eg

اسم مسئول االتصال

عنوان المركز الرئيسى

ارقام الفاكسارقام التليفونات

الموقع االلكترونى

البريد االلكترونى

مراقبا الحسابات 

اسم مراقب الحسابات

تاريخ قيده بالهيئة

تاريخ التعيين

رقم القيد بالهيئة

السيد/ طارق صالح سيد احمد – مكتب بيكر تيلى

2012/ 4 / 21

1052006/ 11 / 13

اسم مراقب الحسابات

تاريخ قيده بالهيئة

تاريخ التعيين

رقم القيد بالهيئة

السيد/ محمد احمد محمود ابو القاسم – مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة

2013/ 2 / 23

3592008/ 10 / 13
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النسبة %حملة 5 % من اسهم الشركة فأكثر

مجموعة البركة المصرفية

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس االدارة  

شركة مصر لتأمينات الحياة

االجمالي

عدد االسهم في تاريخ القوائم المالية

النسبة %

ال يوجدال يوجد

عدد االسهم وفقا الخر بيان افصاحي سابقاسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء

ال يوجد

100805613

7188997

107994610

اجمالي ملكية اعضاء مجلس االدارة

النسبة %

مجموعة البركة المصرفية

شركة مصر للتأمين

السيد االستاذ/ اشرف احمد مصطفى الغمراوى

السيد الدكتور/ شوقي الحسيني محمد مسعود فرج

السيدة الدكتورة/ رقية رياض اسماعيل

السيدة الدكتورة/ هاله محمد سعيد محمود الرملى

السيد الدكتور/ عادل منير عبد الحميد رابح

%77,670

%73.682

%3.983

%0.001

%0.001

%0.001

%0.001

%0.001

عدد االسهم في تاريخ القوائم الماليةملكية اعضاء مجلس االدارة في اسهم الشركة

106262503

100805613

5449442

1913

1786

1399

1175

1175

%73.68

%5.25

%78.93
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الوظيفة

رئيس مجلس االدارة

نائب رئيس مجلس االدارة 
والرئيس التنفيذي

عضو مجلس االدارة

عضو مجلس االدارة

عضو مجلس االدارة

عضو مجلس االدارة

عضو مجلس االدارة

عضو مجلس االدارة

عضو مجلس االدارة

الصفةجهة التمثيل

غير تنفيذى

غير تنفيذى

غير تنفيذى مستقل

غير تنفيذى

غير تنفيذى

غير تنفيذى

غير تنفيذى

غير تنفيذى

تنفيذى

المساهمين

المساهمين

المساهمين

مجموعة البركة المصرفية

مجموعة البركة المصرفية

مجموعة البركة المصرفية

مجموعة البركة المصرفية

مجموعة البركة المصرفية

مجموعة البركة المصرفية

مجلس االدارة  

اخر تشكيل لمجلس االدارة 

التغيرات التي طرأت علي تشكيل المجلس خالل العام

اجتماعات مجلس االدارة :

لم يطرأ أية تغيرات على تشكيل مجلس االدارة منذ انعقاد آخر جمعية عامة لمساهمي البنك .

انعقدت جلسات اجتماعات مجلس االدارة خالل العام 6 مرات . 

االسم

السيد االستاذ/ عدنان احمد يوسف عبدالملك

السيد االستاذ/ اشرف احمد مصطفى الغمراوى

السيد الدكتور/ محمد ناصر سالم محمدابو حمور

السيد الدكتور/ على الشناوى عبد الهادى

السيد االستاذ/ سيد على عثمان فراج

السيد الدكتور/ شوقي الحسيني محمد مسعود فرج

السيد االستاذ/ احمد ابو بكر علي عبدالعاطي

السيد الدكتور/ عادل منير عبد الحميد رابح

شركة مصر للتأمين ويمثلها
السيد االستاذ/ حسين عطا الله حسين محمد  شمس

عضو مجلس االدارة

عضو مجلس االدارة

عضو مجلس االدارة

غير تنفيذى مستقل

غير تنفيذى مستقل

تنفيذى المساهمين

المساهمين

من ذوى الخبرة

السيدة الدكتورة/ رقيه رياض اسماعيل

السيدة الدكتورة/ هاله محمد سعيد محمود الرملى

السيد االستاذ/ محمد صالح الدين محمد عثمان
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لجنة المراجعة 
اخر تشكيل للجنة المراجعة 

بيان باختصاصات اللجنة والمهام الموكلة إليها
هدف اللجنة  

مهام وإختصاصات اللجنة   

رئيسًااالستاذ / أحمد أبو بكر علي                            

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضو مجلس االدارة 

عضو مجلس االدارة 

عضو مجلس االدارة 

عضو مجلس االدارة 

السيد الدكتور / عادل منير عبد الحميد 

االستاذ / حسين عطا الله حسين

السيد الدكتور / علي الشناوي عبد الهادي

مساعدة مجلس االدارة في تصريف مسئولياته االشرافية واالشراف علي عملية التدقيق الداخلي ومراجعة البيانات المالية التي من المقرر أن تعرض 

علي المساهمين والمستثمرين بالبنك . 

االشراف المباشر علي قطاعات المراجعة الداخلية والمتابعة وتقييم أدائها ويدخل في ذلك أعتماد برامج المراجعة وخطط العمل السنوية 
ونظام التقارير الدورية ونوع التقارير والمستويات االدارية التي تعرض عليها والتوجيه نحو المخاطر الرئيسية التي يواجهها البنك مع مراعاة 

التزاماتها بمعايير الممارسة المهنية لعمليات المراجعة .  

اقتراح تعيين السيدين / مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهما، والنظر في األمور المتعلقة باستقالتهما أو إقالتهما، وبما ال يخالف أحكام 
القانون رقم 88 لسنة 2003 وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات. 

إبداء الرأي في شأن اإلذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح البنك بخالف مراجعة القوائم المالية، وفي شأن األتعاب المقدرة 
عنها، وبما ال يخل بمقتضيات استقاللهما . 

مناقشة ما تراه اللجنة من موضوعات مع مساعد الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية والمتابعة والمسئول عن االلتزام بالبنك ، ومراقبي 
الحسابات ، والمسئولين المختصين وكذلك ما يري أي من هؤالء مناقشته مع اللجنة . 

دراسة القوائم المالية السنوية قبل تقديمها إلي مجلس اإلدارة العتمادها. 

اإلطالع علي القوائم المالية السنوية المعدة للنشر قبل نشرها والتأكد من اتساقها مع بيانات القوائم المالية وقواعد النشر الصادرة عن 
 البنك المركزي . 

التنسيق بين مهام المراجعة الداخلية والخارجية والتأكد من عدم وجود قيود تعوق االتصال بين مدير التفتيش الداخلي ومراقبي الحسابات 
وكل من مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة  .

 مراجعة خطة المراجعة الداخلية السنوية وإقرارها .
مراجعة التقارير المعدة من قبل قطاعات المراجعة الداخلية والمتابعة بما في ذلك التقارير المتعلقة بمدي كفاية نظم الرقابة الداخلية بالبنك 

  ومدي االلتزام بما ورد بها ، وكذا متابعة توصيات هذه اإلدارة ومدي استجابة إدارة البنك لها .
مراجعة التقارير المعدة من قبل المسئول عن االلتزام بالبنك وخاصة ما يتعلق بمخالفة التشريعات السارية واللوائح الداخلية للبنك والتعليمات 

التي يصدرها البنك المركزي .

 دراسة المعوقات التي تواجه عمليات المراجعة الداخلية او عمل المسئول عن االلتزام واقتراح الوسائل الكفيلة بإزالتها . 
مراجعة تقرير قطاعات المراجعة الداخلية والمتابعة للبنك عن مدي توافر العاملين المؤهلين بهذه اإلدارة ومستوي تأهيل المسئول عن 

 االلتزام بالبنك ومستويات تدريبهم وتأهيلهم. 
التأكد من قيام اإلدارة التنفيذية بالبنك بمراجعة قيم الضمانات المقدمة من العمالء لمقابلة التمويل والتسهيالت االئتمانية المقدمة لهم 

دوريًا وتحديد اإلجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة أي انخفاض في هذه القيم وإبالغها لمجلس إدارة البنك التخاذ قرار بشأنها . 

مراجعة اإلجراءات المتخذة من قبل إدارة البنك لاللتزام بالمعايير والضوابط الرقابية التي يضعها البنك المركزي والتحقق من اتخاذ اإلدارة 
  لإلجراءات التصحيحية في حالة مخالفتها . 

التحقق من أن البنك قد أنشأ نظامًا رقابيًا واتخذ إجراءات تنفيذية لمكافحة عمليات غسل األموال .  
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دراسة مالحظات البنك المركزي الواردة بتقارير التفتيش الذي تم علي البنك ومالحظاته علي القوائم المالية للبنك، وإبالغها لمجلس اإلدارة 
   مصحوبة بتوصيات اللجنة. 

دراسة مالحظات مراقبي الحسابات الواردة بتقريرهما علي القوائم المالية للبنك وبتقاريرهما األخرى المرسلة إلدارة البنك خالل العام ، 
وإبالغها لمجلس اإلدارة مصحوبة بتوصيات اللجنة.

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
فحص ومراجعة التقارير االدارية الدورية التي تقدم للمستويات االدارية المختلفة ونظم اعدادها وتوقيت عرضها .

فحص االجراءات التي تتبع في اعداد ومراجعة ما يلي :
- نشرات االكتتاب والطرح العام والخاص لالوراق المالية .  

- الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقائمة الدخل التقديرية .  
التأكد من قيام مستشار مالي مستقل باعداد تقرير يرفع لمجلس االدارة عن المعامالت مع االطراف ذات العالقة قبل اعتماد هذه المعامالت .

إجتماعات اللجنة   

اعمال اللجنة خالل العام 

تعقد اللجنة إجتماعًا علي االقل كل ثالثة أشهر ، يحضره مراقبا حسابات البنك وذلك بدعوة من رئيسها أو بطلب من أي من مراقبي الحسابات، 
 وللجنة أن تستعين في عملها بمن تراه ، ويعرض رئيس اللجنة محاضر إجتماعاتها وتوصياتها علي مجلس إدارة البنك ليتخذ مايراه بشأنها . 

يحضر اجتماعات اللجنة مساعد الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية والمتابعة  والمسئول عن االلتزام بالبنك باإلضافة إلي من تري اللجنة 
 دعوته من أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين أو المديرين التنفيذيين للبنك دون أن يكون لهم صوت معدود. 

يقوم بأعمال أمانة سر اللجنة السيد / مساعد الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية والمتابعة .. وعلى اللجنة اعداد تقرير سنوي عن اعمالها 
وتوصياتها يقدم إلى مجلس ادارة البنك . 

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة 

هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس إدارة 
الشركة ؟

هل تضمنت تقارير اللجنة مالحظات جوهرية 
وجب معالجتها ؟

هل قام مجلس االدارة بمعالجة المالحظات 
الجوهرية ؟

نعم تم العرض علي مجلس االدارة .

ال توجد مالحظات جوهريةتمثل خطورة على أصول البنك  ولكن المالحظات خاصة بالنواحي 
التنفيذية واالجرائية وتصدر اللجنة توصياتها ويتم العرض علي اللجنة بنتائج متابعة تنفيذ توصياتها 

ال حيث ال توجد أصاًل مالحظات جوهرية تمثل خطورة علي أصول البنك وهو ما تعكسه أيضًا 
تقارير الجهات الرقابية الخارجية ، االمر الذي كان محل إشاده باللجنة من مجلس االدارة . 

عدد )6( جلسات خالل عام 2015.

بيانات العاملين بالشركة 

متوسط عدد العاملين بالشركة خالل العام

متوسط الراتب االساسي للعامل خالل العام

929 موظف

90,454 جنيه / موظف
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نظام االثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة

اجمالي األسهم المتاحة وفقا نظام االثابة و 

التحفيز للعاملين و المديرين

اجمالي ما تم منحه من أسهم االثابة و التحفيز 

للعاملين و المديرين خالل العام

عدد المستفيدين من نظام االثابة و التحفيز 

للعاملين و المديرين

اجمالي ما تم منحه من أسهم االثابة و التحفيز 

للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام

أسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر 

من إجمالى األسهم المتاحة )أو 1% من رأسمال 

الشركة( وفقًا للنظام

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

المخالفات و االجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد 

ال يـــــوجـــــد 

مساهمة الشركة خالل العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة 

ال يغفل البنك دوره االجتماعى كمؤسسة اسالمية رائدة من خالل العمل على تلبية االحتياجات المالية للمجتمع بممارسة اعماله على 
تحقيق مبدأ  البنك من  بما يمكن  المهنية  المعايير  السمحاء مع تطبيق افضل  الشريعة االسالمية  المستمدة من  اسس من االخالق 
بالبنك االهداف المحددة من  المشاركة فى المكاسب المحققه مع شركائه فى المجتمع , وقد اعتمدت لجنة المسئولية االجتماعية 
مجموعة البركة المصرفية - المستثمر الرئيسي - والعمل في اطارها خالل الفترة حتى عام 2020 وذلك من خالل السعي لتحقيق ما 

يلي :

توفير فرص عمل جديدة في اطار عمليات التمويل التي يقدمها مصرفنا .  

تقديم الدعم للمستشفيات والمراكز الطبية في كافة الخدمات الصحية .  

دعم وتمويل المؤسسات التعليمية وكافة المجاالت المرتبطة بالتعليم في مصر .  
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باالصالة عن نفسى وبالنيابة عـن مجلس ادارة مصرفكم يسعدنى أن أقدم لحضراتكم التقريـر السـنوى لنشــاط بنك البركة مصر ش.م.م 

عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2015 , واشير فى هذا الصدد انه على الرغم من استمرار عدم تعافي معظم االنشطة 

االقتصادية الستمرار الظروف االقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر إال أن مصرفنا قد تمكن بفضٍل من المولى عز وجل وبجهد ابنائه 

الحفاظ على حصته بالسوق بل وزيادتها حيث  المنبثقة منه من  اللجان  إدارته ومتابعة  التنفيذى واستراتيجية مجلس  بالجهاز  المخلصين 

االستثمار  وعمليات  المرابحات  وكذا  جنيه  مليار   25,4 قيمتها  لتصبح  السابق  العام  عن   %35 حدود  بنسبة في  عمالئه  ودائع  تنمية  تم 

واالستثمارات المالية زادت بنسبة نمو 29% عن العام السابق لتصبح قيمتها 25 مليار جنيه تقريبًا وكذا إجمالـى ميزانيته ارتفع إلى 28,9 

مليار جنيه عام 2015 بنسبة نمو 30% عن العام السابق وهذه نسب نمو جيده للغايه مقارنة بالبنوك المثيله وحقق البنك صافى ارباح 

لعام 2015 قدرها 265,07 مليون جنيه تقريبًا مقابل 225,49 مليون جنيه لعام 2014 بنسبة نمو 18% تقريبًا وبنسبة نمو في صافي االرباح 

القابلة للتوزيع قدرها 24% تقريبًا , ليتمكن مصرفنا من اعداد مشروع توزيعات مقترحة على جمعيتكم الموقره بنسبة 15% لعام 2015 

من رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة قدرها 143,7 مليون جنيه )بواقع 10% كتوزيعات نقدية و5% كأسهم مجانية تستخدم في زيادة 

رأسمال البنك ( , ومن الجدير بالذكر أن متوسط القيمة السوقية لسعر سهم مصرفنا خالل عام 2015 بلغ 10,83جنيه/سهم بنسبة زيادة 

قدرها 55% عن القيمة االسمية للسهم البالغة 7 جنيه/سهم رغم االنخفاضات المستمرة في البورصة المصرية والعالمية . 

الركود  المخصصات رغم عوامل  البنك بصفة عامة وكفاية  إلى جودة وسالمة محفظة توظيفات  الصدد  كذلك يجدر األشاره فى هذا 

واالنكماش وتأثيرها السلبى على قاعده عريضه من عمالء البنوك ومنها مصرفنا .

وسوف يتناول هذا التقرير أهم النتائج التى حققها مصرفكم خالل السنة المالية 2015والتى تعكس الجهود اإليجابية المبذولة من جانب 

كل من مجلس االدارة وادارة البنك التنفيذية .

السادة المساهمون 

السـالم عليكـم ورحمـة الله وبركاتــه .
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أهم مؤشرات الميزانية

فى 31 ديسمبر 2015

اجمــالـــى الميــــزانيــة
بلغـت اجمـالى الميزانيـة فى 31 ديسمبر 2015 ما قدره 28,9 مليار جنيه مصرى بنسبة نمو تبلغ 30% تقريبًا عن العام السابق وهو ما 
يعكس بالفعل التطور االيجابى الحادث فى حجم اعمال مصرفنا ونمو نشاطاته , وذلك على الرغم من استمرار عدم تعافي معظم 

قطاعات النشاط االقتصادي .

مرابحات وعمليات االستثمار واالستثمارات المالية 
بلغت المرابحات وعمليات االستثمار واالستثمارات المالية فى 31 ديسمبر 2015 مبلغ في حدود 25 مليار جنيه مصرى مقابل 

19,4 مليار جنيه مصرى في نهاية العام السابق بنسبة نمو قدرها 29% تقريبًا , وهو ما يعكس استراتيجية البنك وخططه التنفيذية 
فى إستمرار التوجه بقوة لالستثمار بصفة رئيسية مع العمالء الجيدين ذوى الجدارة االئتمانية المرتفعة مع مراعاة االحتفاظ بنسب 

السيولة المقررة من البنك المركزى المصرى والحيطة التي تستوجب االحتفاظ بسيوله عاليه في ظل الظروف االقتصادية الحالية .

األصــــول الثابتــــة
- بعد اإلهالك - فى 31 ديسمبر 2015 ما قدره 323,6 مليون جنيه مصرى مقابل 334,3 مليون جنيه  الثابتة  أرصدة األصول  بلغت 
مصرى فى 31 ديسمبر 2014 بانخفاض قدره 10,7 مليون جنيه وذلك محصلة اهالك العام بمبلغ 22,7 مليون جنيه مصري وزيادة بمبلغ 

12مليون جنيه تتمثل غالبيتها في قيمة فرع مصرفنا )الهـرم( الذي تم افتتاحه للتشغيل الفعلي خالل العام المالي 2015 .

ودائــــع العمــــالء

بلغ اجمالى األوعية اإلدخارية للعمالء ما قدره 25,4 مليار جنيه مصرى فى 31ديسمبر 2015 وبنسبة نمو 35% عن العام السابق وذلك 
رغم الظروف االستثنائية الصعبة حيث جاء ذلك على الرغم مما شهدته الساحه المصرفيه المصريه مع نهاية عام 2015 من قيام بنوك 
القطاع العام المملوكة للدوله باصدار شهادات ادخاريه لالفراد باسعار عوائد ثابته ومرتفعه للغايه وذلك كخطوه دفاعية مسبقة من 
باصدار شهادات  األخرى ومنها االستثمارية  البنوك  تبعه من قيام بعض  ... وما  الدولرة  لمحاربة  المصرى  المركزى  البنك  وجهة نظر 
مماثله بعائد مرتفع لمواجهة منافسة البنوك الحكوميه عماًل على الحفاظ على عمالئهم  , اال ان تأثر االوعيه االدخاريه بمصرفنا باصدار 
تلك الشهادات كان محدودًا للغايه بفضل من الله عز وجل ونتيجة مباشرة لالجراءات السريعة الفعالة التى تم اتخاذها من جانب االداره 
التنفيذيه للبنك للحفاظ على قاعدة عمالءة و الوضع التنافسى له بالقطاع المصرفى ومن اهمها القيام برفع اسعار عوائد بعض 
االوعية االدخارية بنسبة ال تقارن باسعار تلك االوعية من خالل التنازل عن جزء من حصة البنك كمضارب وكذا اتخاذ الخطوات الالزمة نحو 
اصدار شهادة ادخارية جديدة )شهادة البركات( مدتها 3 سنوات باسعار عوائد تنافسية ودوريات صرف عائد متباينة من خالل تنازل البنك 

عن حصته كمضارب ... إلخ , التركيز بشكل اكبر على ودائع الجهات االعتبارية بمزيد من استقطابها بالبنك ... إلخ .
بالثبات  تمتاز  التي  العائلي  القطاع  العمالء وخاصة من  إلى وجود قاعده عريضه من  بالبنك  العمالء  الحادث في ودائع  النمو  ويرجع 
المتعاملين في مصرفنا كمؤسسة اسالمية رائدة من خلفها مستثمر قوي هو  الثقة الضخمة من جانب جمهور  والرسوخ تعكس 
”مجموعة البركة المصرفية“ , كما نشير الى تنوع منظومة االوعية االدخارية واالستثمارية لمصرفنا والتى تلبى إحتياجات قطاعات 
لكل  تكون متواكبة ومنافسة وشاملة  لكي  دائمة  يتم استحداثها بصفة  والتي  العائد  المدة ودورية  المجتمع من حيث  عريضة من 

األوعية االدخارية المتاحة بالسوق المصرفي المصري ) ودائع , شهادات , صكوك ... (
وتجدر االشارة الى أن رصيد الحسابات الغير مكلفة فى  31ديسمبر 2015 بلغت 3198 مليون جنيه مقابل 2460 مليون جنيه في 31 
ديسمبر 2014 بنسبة نمو قدرها 30% ويرجع ذلك الى نجاح سياسة مصرفنا فى تنفيذ استراتيجيته التى تهدف الى تنمية الودائع الغير 

مكلفة والمنخفضة التكلفة لما لهما من تأثير مباشر ايجابي فى زيادة ربحية البنك .
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 نتائج أعمال السنة المالية

المنتهية فى 31 ديسمبر 2015

فى ظل إستراتيجية مصرفنا التى بدأت مع تولى اإلدارة التنفيذية الحالية للبنك والجهود اإليجابية الضخمة المبذولة ونجاحها فى تنفيذ 
استراتيجيات وسياسات مجلس االدارة وخططه الرامية إلى استمرار نمو النشاط وحجم االعمال لزيادة حصة البنك السوقيه والعمل على 
تنوع وتعدد مراكز ربحيته وعدم قصرها على عوائد التوظيفات والسير قدمًا فى تعظيم العموالت واإليرادات األخرى والمزيد من تقديم 
الصغيرة  المشروعات  تمويل  الراهنه وكذا  للظروف  نظرًا  التجزئة  تمويل  الحذر فى عمليات  التوسع  الى  باالضافة  المصرفية  الخدمات 
والمتوسطه بالتعاون مع الصندوق االجتماعى والدخول فى التمويالت المشتركة مع كبريات البنوك المحلية والدولية لمشروعات ضخمة 
واستراتيجية ذات جدوى اقتصادية حيث تمكن مصرفنا خالل عام 2015 بفضل من المولى عز وجل من تحقيق صافى ارباح قدرها 265,07 
السابق وبنسبة نمو في  العام  تقريبًا عن  بنسبة نمو قدرها %18  السابق  العام  تقريبًا مقابل 225,49 مليون جنيه خالل  مليون جنيه 
االرباح القابلة للتوزيع مقارنة بالعام السابق قدرها 24% وهي نسبة مرتفعة للغاية مقارنة بالسوق في ظل االحداث الراهنة و الظروف 
ن مصرفنا من إقتراح توزيعات أرباح على المساهمين بنسبة 15% للسنة  االقتصاديه الغير مستقرة التي تمر بها البالد األمر الذي مكَّ
المالية 2015 والتي تبلغ قيمتها 143,7مليون جنيه تقريبًا )بواقع 10% كتوزيعات نقدية و5% كأسهم مجانية تستخدم في زيادة رأسمال 
البنك ( وذلك رهنًا بموافقة البنك المركزي المصري والجمعية العامة لمساهمي مصرفنا , آخذًا فى االعتبار العوامل السلبيه خالل عام 

2015 التاليه :

استمرار عدم استقرار االوضاع محليًا وعالميًا وكذا المتغيرات االقتصادية والسياسية واالمنية المتالحقة والتي يصعب توقع مدى 
تأثيرها السلبي على قطاعات النشاط االقتصادي وانعكاس ذلك على القطاع المصرفي .

انخفاض هوامش ربحية البنوك بشكل عام  نتيجة رفع اسعار العوائد الدائنة مؤخرًا وعدم اتضاح الرؤية بشأن العوائد المدينة لعدم 
العموالت  اسعار  في  الحادث  االنخفاض  إلى  وايضًا  الدوالر  ندرة  إلى  باالضافة  المستثمرين  لظروف  النسبة  بذات  زيادتها  امكانية 

المصرفية نتيجة المنافسة الشرسة بين البنوك على جذب العمالء الجيدين في هذه الظروف . 

غير  واالمنية  السياسية  للظروف  السلبية  االقتصادية  التداعيات  استمرار  الموازنة فى ظل  عام  المخصصات خالل  تدعيم  استمرار 
المستقرة التى تمر بها البالد وتأثيرها السلبي على العمالء آخذًا في االعتبار أن هناك نسبة من المخصصات للديون الجيدة يتم 
استقطاعها ونشير في هذا الصدد إلى تعليمات البنك المركزي المصري المتشددة لتكوين مخصصات جديده في هذه الظروف حيال 

المتأخرين في السداد للمديونيات لثالث أشهر فأكثر .

الخاصة بمنح  الجدارة االئتمانية والشروط  المتحوطة والمتحفظة نسبيًا بمصرفنا وفقًا الستراتيجيته من حيث  السياسات االئتمانية 
التمويالت وتأثير ذلك المباشر على تحجيم األئتمان الممنوح من مصرفنا للعمالء وبالتالي انعكاسه على انخفاض العوائد المحصلة 

منه والربحية .

وجمود  الراهنة  األوضاع  وتسييلها في ظل  تصريفها  وصعوبة  المتعثرة  الديون  تسويات  من  لمصرفنا  ملكيتها  آلت  التي  األصول 
احتياطي  تدعيمات  ربحية مصرفنا عالوًة على  السلبي على  وأثر ذلك  عائد  تدر  أموال مجمدة ال  يعني وجود  العقاري مما  السوق 

المخاطر البنكية الخاص بتلك االصول تنفيذًا لتعليمات البنك المركزي المصري في هذا الشأن  .

اقساط التأجير التمويلي الخاصة بالمقر الجديد للمركز الرئيسي وتحميلها على المصروفات وأثرها السلبي على الربحية .

ارتفاع قيمة االهالك في ظل تزايد االصول التي يمتلكها مصرفنا .

اجمالـى االيــــــرادات 
بلغ إجمالى االيرادات فى 31 ديسمبر 2015 مبلغ 2500 مليون جنيه مصرى مقابـل 1922,34مليون جنيه مصرى خالل عام 2014 بزيـادة 
قدرهـا 577,66 مليون جنيه بنسبة نمو 30% تقريبًا مما يعنى نجاح استراتيجية البنك وسياسته الراميه الى تعدد مراكز ربحيته وتنوع 

ايراداته .
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(2(المصروفات االدارية والتشغيلية األخرى 
بلغت المصروفات اإلدارية والتشغيلية األخرى فى 31 ديسمبر 2015 مبلغ  424,46 مليون جنيه مصرى وتجدر االشارة في هذا الصدد 
الزيادة المضطردة في حجم وتكلفة لوازم التشغيل والخدمات وتكلفة الحراسة وخالفه نتيجة الظروف الراهنه وكذلك افتتاح  إلى 
مصرفنا لفرع جديد )فرع الهرم( وتزايد حجم نشاط فروع مصرفنا القائمة وما يتبع ذلك من زيادة في كافة بنود المصروفات العمومية 
باالضافة إلى تكلفة التأجير التمويلي الخاصة بالمقر الجديد للمركز الرئيسي بالتجمع الخامس وكذا تدعيم المخصصات االخرى نتيجة 

زيادة نشاط البنك وتوسع اعماله .

المصــروفـــــــــــــات 

(1(العوائد المدفوعة 
بلغت العوائد المدفوعة لعام 2015 مبلغ 1378,46مليون جنيه مقابل 1072,37مليون جنيه لعام 2014 , وتجدر االشارة إلى التنافس 
الحاد بين البنوك على جذب عمالء الودائع وخصوصًا في ظل قيام بنوك القطاع العام المملوكة للدوله باصدار شهادات ادخاريه لالفراد 

باسعار عوائد ثابته ومرتفعه للغايه .

صــــــافى األربـــــــاح 
نمو  بنسبة  السابق  العام  خالل  جنيه  مليون   225,49 مقابل  جنيه  مليون   265,07 قدره   2015 عام  خالل  ربح  صافي  مصرفنا  حقق 
قدرها 18% وبنسبة نمو في االرباح القابلة للتوزيع مقارنة بالعام السابق قدرها 24% ليتمكن مصرفنا من إقتراح توزيعات أرباح على 
المساهمين بنسبة 15% للسنة المالية 2015 والتي تبلغ قيمتها 143,7مليون جنيه تقريبًا )بواقع 10% كتوزيعات نقدية و5% كأسهم 

مجانية تستخدم في زيادة رأسمال البنك( رهنًا بموافقة البنك المركزي المصري والجمعية العامة لمساهمي مصرفنا 
ووفقًا الستراتيجية البنك والمتفقة مع توجيهات البنك المركزي المصري سيتم توجيه نسبة 5% من رأسمال مصرفنا المصدر والمدفوع 
من حصة السادة المساهمين من توزيعات ارباح العام المالي 2015 لزيادة رأسمال البنك وذلك لمواجهة التوسع المضطرد الحادث فى 
حجم نشاطه وأعماله بصفة عامة وفى مجال التوظيف واالستثمار بصفة خاصة وعماًل على الحفاظ على معيار كفاية رأس المال وكذا 

اإلستمرار فى خطة التفرع واالنتشار الجغرافي الطموحة لمصرفنا .

كما تجدر االشارة إلى أن نسبة الديون الغير منتظمة بلغت في نهاية العام المالي 2015 ماقدره 5,2% من اجمالي محفظة توظيفات 
العمالء علمًا بأن تلك الديون مغطاة بالكامل بمخصصات باالضافة إلى الضمانات التي تحت يد البنك .

اجمالي االصول

ودائع العمالء

اجمالي التوظيفات واالستثمارات

اجمالي حقوق الملكية

صافي الربح

صافي الربح القابل للتوزيع

نسب النمو السنوية خالل عام 2015البند

%30

%35

%29

%12

%18

%24

نسب النمو المحققة خالل العام المالي 2015
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ال يغفل البنك دوره االجتماعى كمؤسسة اسالمية رائدة من خالل العمل على تلبية االحتياجات المالية للمجتمع بممارسة 
اعماله على اسس من االخالق المستمدة من الشريعة االسالمية السمحاء مع تطبيق افضل المعايير المهنية بما يمكن 
البنك من تحقيق مبدأ المشاركة فى المكاسب المحققه مع شركائه فى المجتمع , وقد اعتمدت لجنة المسئولية االجتماعية 
بالبنك االهداف المحددة من قبل مجموعة البركة المصرفية والعمل في اطارها خالل الفترة حتى عام 2020 وذلك من خالل 

السعي لتحقيق ما يلي :

ُيعد العنصر البشري اهم ما يمتلكه مصرفنا من أصول ولهذا يتخذ مصرفنا وبصفة مستمرة العديد من االجراءات والخطوات 

من أجل دعم موارده البشرية ورفع كفاءتها حيث يتم تثقيف العاملين بالضوابط الشرعية للمعامالت المصرفية , التدريب 

على األنظمة الحديثة والتكنولوجيا والصناعة المصرفية المتطورة , تدريب العاملين على تطبيق أفضل المعايير والممارسات 

المهنية بأعلى مهارة ممكنة , باالضافة إلى استمرار تطوير وتعديل الهيكل االداري والوظيفي والمالي للبنك, وايجاد صف 

ثاني قوي قادر على تولي المسئولية وتحملها بكفاءة في المرحلة القادمة مع الحرص على الحفاظ على معدل دوران عمالة 

منخفض لالبقاء على الكفاءات الموجودة بالبنك .  

توفير فرص عمل جديدة في اطار عمليات التمويل التي يقدمها مصرفنا .

تقديم الدعم للمستشفيات والمراكز الطبية في كافة الخدمات الصحية .

دعم وتمويل المؤسسات التعليمية وكافة المجاالت المرتبطة بالتعليم في مصر .

المسئولية االجتماعية للبنك

التدريب والتوظيف االمثل للموارد البشرية
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نظرة مستقبلية على استراتيجيات اعمال مصرفنا خالل عام 2016 

نعرض فيما يلي ملخصًا ألهم استراتيجيات اعمال مصرفنا خالل عام 2016

استراتيجيات مالية

تعظيم الربحية والعائد على حقوق الملكية

تعدد مراكز الربحية

االستمرار في زيادة رأسمال مصرفنا

المزيد من تحسين جودة االصول

التوسع واالنتشار الجغرافي

التوسع في محفظة توظيفات العمالء

ابتكار المنتجات وتقديم افضل الخدمات

استمرار الحمالت االعالنية واالعالمية 

المزيد من توطيد العالقات مع وحدات المجموعة

استراتيجية تعظيم الحصة 
السوقية

استمرار خطة التطور التكنولوجي

سياسات المخاطر والحوكمة 

اجراءات العمل والمركزيات

استراتيجيات دعم التطور 
التكنولوجي والسياسات 

االجرائية 

تحقيق أقصى درجات الرضا لعمالء البنك 

التوظيف األمثل للموارد البشرية 

دور البنك في مجال المسئولية االجتماعية

استراتيجيات رضاء العمالء 
والعاملين 

االقتصادية  الظروف  وتحسن  االوضاع  استقرار  فى  الله  بإذن  آملين  القريب  المستقبل  الى  جميعًا  نتطلع  فإننا  وأخيرًا 
بمصرنا الحبيبه و إستمرار نجاح مسيرة البنك المظفرة وتدعيم نهضته والطفرة الحادثة فى نشاطه وأعماله وربحيته وذلك 
بدعمكم وجهود مجلس االدارة واإلدارة التنفيذية للبنك وكلنا ثقه وإيمان بقدرتنا على استمرار زيادة شريحة مصرفنا من 
السوق وتحقيق األهداف واآلمال المرجوة خالل المرحلة القادمة باالخالص والتفانى فى العمل، مع تضافر كافة الجهود 

ليتبوأ مصرفنا المكانة التى يستحقها ويتطلع لها بين البنوك العامله فى مصر.

            وفقنا الله وإياكم الى ما فيه الخير والنجاح بإذن الله  .....
                      والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته  ،،،

رئيس مجلس االدارة

عدنان أحمد يوسف
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 مجلس اإلدارة

 أعضاء مجلس االدارة

يتشكل مجلس اإلدارة من مجموعة من السادة األعضاء المؤهلين لمناصبهم من ذوي القدرات والمهارات والخبرات المتنوعة وهم على 
إطالع ومعرفة وفهم واعي لمهام مجلس اإلدارة واللجان التي يشاركون بها وللبيئة الرقابية والقانونية التي تحيط بالبنك.

االلتزام  تكفل  التي  القرارات  من  العديد  بإصدار  ويقوم  بالبنك  الحوكمة  قواعد  وتطبيق  بمراقبة  خاصًا  اهتمامًا  اإلدارة  مجلس  يولي 
بمتطلبات الحوكمة في كافة نواحي العمل بالبنك ويعمل على نشر وترسيخ ثقافة الحوكمة سواء بين أعضاءه أو بين جميع العاملين 

بالبنك.
يقوم مجلس اإلدارة باعتماد ومتابعة تنفيذ االستراتيجيات والسياسات التي تحدد األهداف الحالية والمستقبلية وتحكم عمل األنشطة 
الرئيسية بالبنك في إطار التحديد الدقيق التجاه المخاطر والمستوى المقبول منها وفقًا لظروف وبيئة العمل المحيطة بالبنك و في 
والصالحيات  الحدود  اعتماد  مع  المستهدفة  القطاعات  ألنشطة  وفقًا  المختلفة  المخاطر  ورقابة  وقياس  لتحديد  محددة  إجراءات  إطار 

واالستثناءات المقبولة لكل نوع منها.
ويباشر مجلس اإلدارة اختصاصاته المحددة والمعتمدة بشكل مباشر وبنفسه و/أو من خالل التفويضات الصادرة للجان المنبثقة منه التي 

يقوم بالمتابعة المستمرة ألعمالها والتأكد من فاعليتها.

عدنان أحمد يوسف، شخصية مصرفية معروفة على المستوى الدولي ويتمتع بخبرة مصرفية تزيد عن 38سنة في المصرفية 
الدولية. وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة هال في المملكة المتحدة. وقد شغل عدة مراكز قيادية 
في المؤسسة العربية المصرفية لمدة عشرين عامًا توجها بعضويته في مجلس إدارتها. ويشغل األستاذ عدنان منصب الرئيس 
التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية وعضو مجلس اإلدارة وظل يقود المجموعة منذ تأسيسها حتى أصبحت بحمد الله واحدة 
من أكبر المؤسسات المالية اإلسالمية وأكثرها تنوعًا على مستوى العالم. كما يترأس مجالس إدارات كل من بنك البركة التركي 
للمشاركات، بنك البركة الجزائر، بنك البركة المحدود-جنوب أفريقيا، بنك البركة لبنان، البنك اإلسالمي األردني، بنك البركة مصر، 
البركة اإلسالمي  إدارة بنك  المحدود، ونائب رئيس مجلس  )باكستان(  البركة  البركة السودان، وبنك  ، بنك  البركة سورية  بنك 
البحرين، وعضو مجلس اإلدارة في بنك البركة تونس. وقد كان األستاذ عدنان رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، لبنان 
لفترتين )2007 - 2013 ( باإلضافة إلى حصوله على عدد من الجوائز العالمية، فقد حاز على جائزة الشخصية المصرفية اإلسالمية 
لعام ) 2004 و 2009 ( باإلضافة إلى تقليده وسام الكفاءة من قبل صاحب السمو الملكي الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
ملك مملكة البحرين خالل العام 2011.  كما حاز على جائزة التميز في القيادة واألداء المؤسسي فئة »القيادة الحكيمة في 
مجال الصيرفة العربية عام 2012م« المقدمة من قبل المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، وهي منظمة تتبع لجامعة الدول العربية، 
بالتعاون مع أكاديمية تتويج . كما حصل على جائزة »التميز في اإلنجاز لعام 2012«، المقدمة من قبل بيت التمويل األمريكي 

»الريبا« تقديرًا لدوره القيادي في تطوير وتشغيل أكبر مجموعة مصرفية إسالمية على مستوى العالم .

حاصل على بكالوريوس تجارة عام 1977 - جامعة عين شمس، وحاصل على الدبلوم المهني في االئتمان المصرفي المتقدم 
إدارة ورئيس  العقاري ، وعضو مجلس  التمويل المصري السعودي لالستثمار  إدارة شركة  عام 2000 ، ويشغل رئيس مجلس 
لجنة المراجعة الشركة المصرية للتأمين التكافلي على الممتلكات والمسئوليات ، وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية إلنشاء 
وإدارة المراكز التجارية ، وشركة التوفيق للتأجير التمويلي ، وعضو مجلس أمناء وأمين صندوق المؤسسة المصرية للزكاة ، وعضو 
مجلس إدارة وعضو لجنة المخاطر بنك البركة البحرين ، وعضو مجلس كلية التجارة ) بنين ( جامعة األزهر ، وعضو هيئة المحاسبة 
والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ، وعضو في المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية واإلسالمية ، وعضو في 
اتحاد المصارف العربية ، وعضو في األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ، وعضو في مجلس الخدمات المالية اإلسالمية 

، وممثل بنك البركة مصر في اتحاد بنوك مصر .

سعادة األستاذ / عدنان احمد يوسف 
 رئيس مجلس اإلدارة 

سعادة األستاذ /اشرف احمد مصطفى الغمراوى  
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
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حاصل على دكتوراه في االقتصاد بريطانيا عام 1997 ، وشغل منصب وزير للمالية في الحكومة االردنية من 2009 – 2011 ، ووزير 
للصناعة والتجارة في الحكومة االردنية من 7/ 2003 – 10 / 2003 ، وامين عام وزارة المالية من عام 2000 وحتى عام 2003 ، وعمل 
بالبنك المركزى االردنى من عام 1987 وحتى 1998 ، كما أنه محاضر غير متفرغ بالجامعة االردنية عام 1988 ، ويشغل رئاسة مجلس 
– مؤسسة  اربد  كهرباء محافظة  – شركة  المحدودة  العربية  البوتاس  االردنية مثل)شركة  والمؤسسات  الشركات  العديد من  ادارة 

المناطق الحرة – مؤسسة المدن الصناعية – المؤسسة االردنية لالستثمار.

سعادة الدكتور/ محمد ناصر سالم أبوحمور   

حاصل على بكالوريوس تجارة عام 1968 ، وشغل مدير عام المصرف العربي الدولي، ويشغل حالًيا عضو مجلس ادارة شركة قناة 
السويس لتوطين التكنولوجيا من 2008 ، وأمناء جامعة 6 اكتوبر من 2008 ، وشركة الدراسات والتنمية – تونس من 2004 ،وعضو 

مجلس إدارة بنك قناة السويس من 2004 –2007

سعادة األستاذ / محمد صالح الدين محمد عثمان

حاصل على دكتوراه في المحاسبة عام 1967 من الواليات المتحدة االمريكية، وشغل منصب استاذ ورئيس قسم المحاسبة – كلية 
ادارة االعمال – الجامعة االمريكية بالقاهرة، وعضو مجلس ادارة البنك ااالهلى المصرى من 1991 - 2002 ، ومستشار محافظ البنك 
المركزى والمدير التنفيذى للمعهد المصرفى المصرى من1992-2002 ، وعضو مجلس ادارة البنك االهلى المصرى – لندن من 2000 

- 2002 ، والشركة القابضة للصناعات المعدنية من 1992 – 2005.

سعادة الدكتور / شوقى الحسينى محمد مسعود 

حاصل على بكالوريوس ادارة اعمال عام 1971 ، ودبلوم الدراسات العليا في المحاسبة والمراجعة عام 1979 ، وشغل منصب عضو 
مجلس ادارة الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، والشركة الوطنية لخدمات عربات النوم والخدمات السياحية، ومستشار معالجة الديون 
واالستثمارات الخاصة بنك مصر من 2006 – 2010 ، عضو مجلس ادارة البنك المصري لتنمية الصادرات )سابًقا(، وشركة المقاولون 

العرب )سابًقا(، وشركة مصر الخليج للفنادق والسياحة )سابًقا(، و بنك العمال المصري )سابًقا(

سعادة األستاذ / سيد على عثمان 

وهو حاصل على بكالوريوس تجارة عام 1964 ، وعمل بالبنك األهلي المصري منذ التخرج وحتى عام 2001 ، وشغل منصب نائب رئيس 
مجموعة دريم الند ، ونائب رئيس البنك األهلي المصري 2002 – 2005  .

سعادة األستاذ / احمد أبو بكر على عبد العاطى 

العلوم  برنامج  ومؤسس  مدير   . االكتوارية  والعلوم  الرياضيات  قسم  رئيس   . بالقاهرة  االمريكية  بالجامعة  المميز  الجامعة  أستاذ 
االكتوارية. رئيس الجمعية االحصائية بدول العالم االسالمي . نائب مدير الجامعة االمريكية بالقاهرة سابقًا واستاذ ايميرتس بجامعة 
كورونيل بالواليات المتحدة األمريكية. حاصل علي بكالوريوس التجارة 1972 قسم المحاسبة جامعة عين شمس . حاصل علي دكتوراه 
الجوائز  العديد من  . حاصل علي  االحصاء  العلوم في  االحصاء وماجستير  الفلسفة في  االحصاء وماجستير  الشرف في  مع مرتبة 
في البحث العلمي . عضو مجلس االدارة في العديد من المؤسسات والشركات . يشغل العديد من المناصب االكاديمية للجامعات 

المصرية واالجنبية . له العديد من المؤلفات العلمية وهو استاذ محاضر في المؤتمرات العلمية والدولية

سعادة الدكتور / على الشناوى عبد الهادى 

بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة جامعة عين شمس 1983 ، دبلوم الدراسات العليا ) تأمين ( جامعة القاهرة 1990 ، دبلوم الدراسات 
المتقدمة في التأمين – معهد التأمين القانوني بلندن )درجة رفيق( 2004 . عمل السيد / حسين بجميع مجاالت أعمال التأمين منذ 
1986 وخاصة أعمال تأمينات الطيران المحلى والخارجي وتعويضات الطيران واألخطار الخاصة ، وقد حصل على دورات تدريبيه متخصصة 
في مجاالت تأمينات الطيران وأعمال إعادة التأمين المتخصصة والتدريب على االكتتاب في تأمينات الطيران باإلضافة إلى حصوله على 
دوره متخصصة في هندسة األقمار الصناعية خالل الفترة من 2013/12/15 إلى 2013/12/19 بجامعة Southampton ، كما حصل على 
رفيق معهد التأمين عام Chartered Insurance Institution( 2004  ( ونجح في تمثيل شركة مصر للتامين في العديد من المؤتمرات 

الخاصة لتأمين الطيران والفضاء وقد شغل مناصب عديدة بالشركة هو اآلن  يشغل منصب رئيس قطاع األخطار الخاصة .

سعادة األستاذ / حسين عطا الله حسين  )ممثل شركة مصر للتأمين (
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الواليات  الدكتوراه في الفلسفة من جامعة بنسلفينيا من  القاهرة، ودرجة  حاصل على بكالوريوس تجارة )شعبة تأمين من جامعة 
المتحدة األمريكية وماجستير التأمين ويشغل وظيفة نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين ونائب رئيس اللجنة العامة 
السليمة  المزاولة  مبادئ  لتطبيق  العالمية  اللجنة  ورئيس  التأمين  لمراقبي  الدولي  باالتحاد  التنفيذية  اللجنة  وعضو  المالية  للرقابة 
لسلوكيات السوق وهو أستاذ غير متفرغ بكلية التجارة جامعة القاهرة فضاًل عن شغله للعديد من وظائف الهيئات والجامعات في 
مجال تخصصه. ويشارك سيادته في العديد من اللجان والندوات وورش العمل المتخصصة محليًا وعالميًا وشارك في إعداد العديد من 

مشروعات القوانين وله العديد من األبحاث والدراسات المتخصصة.

سعادة الدكتور / عادل منير عبد الحميد رابح 

حاصلة على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة ودرجة الدكتوراه في القانون العام باإلضافة إلى دبلوم الدراسات العليا في القانون 
العام والعلوم اإلدارية وشغلت عضو مجلس إدارة بالعديد من الشركات- عضو االتحاد الدولي للمحامين ومحكم دولي معتمد وهي 
تشارك كمحاضر في المعاهد التخصصية وكذا الندوات المحلية والدولية ولها العديد من الدراسات والبحوث وتشغل سيادتها وظيفة 

المستشار القانوني التحاد بنوك مصر )غير متفرغ( فضاًل عن كونها المستشار القانوني للبنك والمشرفة على القطاع القانوني

سعادة الدكتورة / رقية رياض اسماعيل 

د.هالة الرملي أستاذ مساعد في االقتصاد والرئيس السابق لقسم االقتصاد في الجامعة األميركية في القاهرة )AUC(. حصلت 
على الدكتوراه )1993( في االقتصاد من جامعة هيوستن، وعلى شهادة البكالوريوس في االقتصاد من الجامعة األمريكية بالقاهرة 
)1985(. انضمت د.هالة الرملى الى الجامعة األمريكية فى القاهرة )AUC( في عام 1999 و قبل انضمامها الى الجامعة األمريكية 
بالقاهرة، عملت في جامعة هيوستن وضمن فريق االستشارات اإلدارية الدولية. كما كانت اهتماماتها البحثية في مجال االقتصاد 
الكلي واالقتصاد النقدي الدولي. ولديها العديد من االصدارات، وقدمت العديد من الندوات والمؤتمرات . وعملت أيضا مستشار 

للبنك األفريقي للتنمية .

يعمل مجلس اإلدارة دائمًا على المحافظة على جذب مجموعة متفردة من أعضاء اإلدارة العليا للبنك التي تتمتع بالخبرات المتميزة 
والقدرات العالية والرؤية المستقبلية لممارسة اإلدارة والقيادة الجيدة للعاملين بالبنك مع تحديد طرق ووسائل االتصال عبر قنوات 
للمجلس اإلشراف والمتابعة  اإلدارة ولجانه وبما يحقق  العليا ومجلس  البنك  إدارة  بين  المطلوب  التناغم  لتحقيق  مناسبة مفتوحة 

الدائمة ألعمال اإلدارة التنفيذية بالبنك.
وذلك من خالل هيكل تنظيمي بمسئوليات محددة يضمن وجود نظام فعال للرقابة الداخلية على كافة العمليات المصرفية بشكل 

مستمر قائم على أساس الفصل بين المهام وعدم تعارض المصالح. 
بشأن  المقترحات  وتقدم  تفعيلها  من  وتتأكد  اإلدارة  مجلس  من  المعتمدة  والسياسات  اإلستراتيجيات  للبنك  العليا  اإلدارة  تطبق 

تطويرها أو تعديلها وتنفذ الخطوات واإلجراءات الالزمة لتحديد وقياس ومتابعة ومراقبة وتخفيف المخاطر وأساليب الحد منها.

قام مصرفنا بااللتزام والتوافق بتعليمات الحوكمة بدءًا من فبراير2011 أثر اعتماد مصرفنا لدليل النظام المؤسسي قواعد الحوكمة 
الرشيدة واستمر البنك في تطبيق قواعد ومعايير الحوكمة على النحو الوارد بدليل الحوكمة - التعليمات الرقابية الذي تم اعتماده 
الدولية في مجال نظم  الممارسات  بأفضل  االلتزام  المصري، وكذا  المركزي  البنك  تعليمات  يتفق مع  والذي  في أغسطس2012 

الرقابة الداخلية وإرساء مفهوم الحوكمة بالجهاز المصرفي الصادرة من البنك المركزي المصري في سبتمبر2014 .
وقام مجلس اإلدارة خالل عام 2014 بإصدار العديد من القرارات التي تتعلق بنواحي تطبيق الحوكمة سواء كانت تتعلق بالمجلس 
ذاته أو باللجان المنبثقة منه بما في ذلك تحديد المهام والواجبات والمسئوليات التي تكفل تناغم هيكل البنك اإلداري والعالقات 
المرتبطة بين المجلس ولجانه واإلدارة التنفيذية واألطراف األـخرى وفقًا لقواعد الحوكمة التي تنظم تلك العالقات وذلك في إطار 
اإلستراتيجية العامة للبنك التي تحدد األهداف وسبل تحقيقها ومتابعة تنفيذها من جانب اإلدارة التنفيذية والتأكد من فاعلية نظم 
الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بما يضمن أن نشاط البنك يتم بأسلوب آمن وسليم وفي إطار االلتزام بالقوانين والضوابط السارية 
وتطبيق مبادئ اإلفصاح والشفافية ويقوم المجلس بتقييم أدائه ككل وكذا على مستوى كل عضو بالمجلس على حده بما في ذلك 

تقييم أداء لجانه المنبثقة منه.

سعادة الدكتورة / هالة محمد سعيد محمود الرملى 

اإلدارة التنفيذية العليا 

الحوكمة وااللتزام
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فى  ومدرجه  المركزي  البحرين  مصرف  من  إسالمي  جملة  كمصرف  مرخصة  بحرينية  مساهمة  شركة  هى  المصرفية  البركة  مجموعة 
بورصتى البحرين ونازداك دبي وتعتبر البركة من رواد العمل المصرفي اإلسالمى على مستوى العالم حيث تقدم خدماتها المصرفية 
المميزة إلى حوالي مليار شخص في الدول التي تعمل فيها وقد حصلت المجموعة على تصنيف ائتماني بدرجه +BB ) لاللتزامات طويلة 
المصرفية  البركة منتجاتها وخدماتها  العالمية وتقدم بنوك  أند بورز  )لاللتزامات قصيرة األجل( من قبل مؤسسة ستاندرد    Bاألجل( و
والمالية وفقًا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية السمحاء فى مجاالت مصرفية التجزئه والتجارة واالستثمار باإلضافة إلى خدمات الخزينة 

هذا و يبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 1,5 مليار دوالر أمريكى كما يبلغ مجموع الحقوق نحو 2 مليار دوالر أمريكى .

تماشيًا مع سياسة الحوكمه المعتمدة لمصرفنا قام مصرفنا بإجراءات رسمية بغرض تمكين مجلس االدارة من إجراء تقييم رسمى الدائه 
ككل وأداء أعضائه كأفراد ولجانه المنبثقة منه وذلك طبقًا لنماذج موثقه .

الجهات  من  الصادرة  والقواعد  الحوكمة  بتعليمات  االلتزام  إطار  أعماله في  جميع  والشفافية في  اإلفصاح  مبدأ  بتطبيق  البنك  يقوم 
وعلى صفحة  المختلفة  اإلعالم  بنشرها من خالل وسائل  المصرح  والمعلومات  البيانات  بإتاحة  المصرفية  المعايير  ومتطلبات  الرقابية 
الموقع اإللكتروني الرسمي للبنك )www.albaraka-bank.com.eg( بشكل كامل وبما يتوافق مع متطلبات مجموعة البركة المصرفية 
)المستثمر الرئيسي للبنك( وبما يكفل إطالع كافة الزائرين والمهتمين على كل ما يتعلق بالتطابق وااللتزام ومكافحة غسل األموال 

.)FATCA( وتمويل اإلرهاب للجهات ذات االختصاص كما تضمن نبذه عن التزام مصرفنا بقانون االمتثال الضريبي األمريكي

يعتمد مجلس اإلدارة السياسات ذات العالقه بادارة أية تعارض فى المصالح ويطبقها على مجلس االدارة واإلدارة التنفيذية والعاملين 
والجهات ذات العالقات المباشرة والغير مباشرة .

يظهر التقرير المالي السنوي للبنك إيضاح تفصيلي ألية عمليات يمكن أن تمثل تعارض في المصالح وأن أي عمليات يمكن أن تمثل 
تعارض في المصالح سواء فيما يخص أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والعاملين بالبنك والجهات األخرى ذات العالقة يتم عرضها 

واعتمادها من مجلس اإلدارة.

يتبنى مجلس اإلدارة فتح قنوات اتصال مع المساهمين في إطار الوقوف على آراء كبار المساهمين بشأن أداء البنك ويتم ذلك خالل 
اجتماعات الجمعية العامة لمساهمي البنك التي تعقد سنويًا لتشجيعهم على المشاركة الفعالة في تلك االجتماعات حيث يتم تزويد 
المساهمين بالمعلومات الكافية في الوقت المناسب فيما يتعلق بتاريخ ومكان وجدول أعمال الجمعية مع إتاحة الفرصة لهم وتمكينهم 

من توجيه أسئلتهم سواء الشفوية أو المكتوبة في إطار االلتزام بقانون الشركات المساهمة رقم )159( لسنة 1981.

هي إحدى محددات اإلستراتيجية التي يتبعها البنك بهدف الوصول إلى أفضل الممارسات على المستوى المحلي واإلقليمي، حيث 
الشريعة  بمبادئ  االلتزام  عمله  ويحكم  المجتمع  وأطياف  فئات  لجميع  الجودة  عالية  ومصرفية  مالية  خدمات  توفير  على  البنك  يعمل 
اإلسالمية السمحاء التي تحث على االهتمام بالبيئة والمجتمع ويعمل البنك على تحقيق نتائج مستدامة أساسها الثقة النابعة من رضاء 

عمالء البنك والمساهمين وتعميق الشعور بالوالء واالنتماء لدى جميع العاملين بالبنك والمتابعة اليقظة إلحتياجات المجتمع والبيئة.

ومصرفنا يلتزم بحماية حقوق اإلنسان واالعتراف بمبادئ حقوق العاملين والمساهمة في مكافحة الجرائم المالية.

وفي إطار تفعيل دور البنك في مجال المسئولية االجتماعية فقد قام مجلس اإلدارة بإنشاء لجنة منبثقة منه )لجنة المسئولية االجتماعية( 
وحدد لها السلطات والمسئوليات واالختصاصات لتقوم برعاية أنشطة برامج المسئولية االجتماعية الموجهة للبيئة المحيطة والمحددة 
من مجلس اإلدارة واالتفاق عليها طبقًا لمبالغ الموازنة المرصودة لهذا النشاط خالل كل سنة مالية فضاًل عن إنشاء لجنة المسئولية 

االجتماعية )الداخلية( لتعاون اللجنة المنبثقة من مجلس اإلدارة في أداء مهامها.

 المساهم اإلستراتيجي بالبنك – مجموعة البركة المصرفية 

تقييم األداء 

اإلفصاح والشفافية 

تعارض المصالح

الحفاظ على حقوق المساهمين

المسئولية االجتماعية
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يعمل مصرفنا على نشر ثقافة الحوكمة وتشجيع االدارة العليا و كافة العاملين وكذا عمالء البنك على تطبيق ممارسات الحوكمة ويتم 
إرساء تلك القواعد من خالل الدورات التدريبية التي يحصل عليها العاملين بالبنك لدى جهات التدريب المتخصصة بهدف العمل على نشر 
الثقافة والمعرفة لدى كافة العاملين بمبادئ وتطبيقات الحوكمة الرشيدة، من خالل خطط طموحة إلرساء قواعد الحوكمة واستمرار 
التكثيف المستمر للدورات التدريبية في ذلك المجال لكافة العاملين بالبنك واإلدارة العليا، مما سيكون له مردودًا طيبًا لفهم وحسن 

تطبيق تلك القواعد.

قام مصرفنا منذ عام 2008 بوضع سياسات للتطابق وااللتزام بهدف التوثيق المستندي للمهام والمسئوليات المرتبطة بها وقد تم 
تحديث تلك السياسة استنادًا للمبادئ الواردة بالتشريعات والقوانين والقرارات والتعليمات الصادرة من السلطات الرقابية فضاًل عن 
بالبنك  المنفذة  العمليات  على  التأثير  ذات  للبنك  الرئيسي  المستثمر  المصرفية  البركة  مجموعة  وتوجهات  البنك  وإجراءات  سياسات 
وبما يتوافق مع األعراف المصرفية والقواعد الدولية ومتطلبات ومبادئ قواعد الحوكمة Corporate Governance وااللتزام بالمعايير 
األخالقية Ethical Standards وممارسات العمل السليم مع االلتزام بالشفافية Transparency وبما يحافظ على أعلى قدر من السمعة 
الطيبة لمصرفنا، وتعزز هذه السياسات أن جميع العاملين بالبنك مسئولين وملتزمين بقواعد وإجراءات ومسئوليات التطابق وااللتزام 
في جميع أعمالهم ويشاركهم في ذلك جميع المديرين بما في ذلك إدارة البنك العليا، ويتم تقديم تقرير دوري ربع سنوي على نشاط 
التطابق وااللتزام للجنة المراجعة المنبثقة من مجلس اإلدارة بعد إحاطة األستاذ/ نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي بصورة 
منها في ذات الوقت التخاذ اإلجراءات التصويبية الالزمة ) إذا ما تطلب األمر ذلك ( ومع عرضها على لجنة المراجعة في أول اجتماع تالي 

وبما يضمن اآلتي:
تنفيذ معامالت البنك من خالل إطار متكامل من التعليمات الداخلية والخارجية وااللتزام بالقواعد المصرفية )مثل قواعد أعرف      

             عميلك K.Y.C( ومراقبة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب وكذا التوجهات العالمية مثل )قانون االمتثال الضريبي للحسابات 
  .)FATCA الخارجية لألمريكيين            

            إبالغ رئيس/ مسئول االلتزام بتقصير أي مدير أو موظف في واجباته نحو عملية االلتزام بالقوانين أو اللوائح .

يزاول مصرفنا بنك البركة مصر جميع الخدمات والعمليات المصرفية واألعمال التجارية واالستثمارية المصرح بها للبنوك التجارية وذلك 
على أساس غير ربوي وبما يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية السمحاء في ظل القوانين المنظمة لذلك . 

أكبر  إحدى  المجموعة  تمثل  حيث  وحداتها  أحد  باعتباره   ) للبنك  الرئيسي  المستثمر   ( المصرفية  البركة  إلى مجموعة  وينتمي مصرفنا 
الكيانات المصرفية في العالم التي تلتزم بتطبيق أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية في كافة تعامالتها . 

ويعزز ذلك أن الهيكل التنظيمي للبنك يتضمن هيئة الرقابة الشرعية التابعة مباشرة لمجلس إدارة البنك وتتكون من ثالث من كبار العلماء 
المتخصصين في الشريعة والمعامالت المالية اإلسالمية والمشهود لهم بسالمة الفتوى وعمق العلم بفقه المعامالت ، وتقوم الهيئة 
بدراسة وتدقيق نماذج العقود واالتفاقيات العملية واألدلة اإلجرائية والفنية والنماذج المستخدمة في أنشطة البنك وكذا أية منتجات 
مستحدثة وذلك من الناحية الشرعية وتقوم الهيئة بإصدار القرارات والتوصيات والفتاوى الشرعية بصورتها النهائية وتعتبر قراراتها ملزمة . 

وتقوم الهيئة من خالل اآللية المعتمدة بفحص ومراجعة عمليات البنك ومراجعة وفحص إيرادات البنك ومصادرها من خالل المراكز المالية 
الربع سنوية قبل اعتمادها ، وتقدم تقارير من خالل اجتماعاتها الدورية باإلضافة إلى تقريرها السنوي المستقل عن مدى التزام البنك 

بكافة المتطلبات الشرعية الذي يتم نشرها ضمن التقرير المالي السنوي للبنك . 

وتعميقًا لهذا الدور قام البنك بتعيين مدقق شرعي داخلي يقوم بمتابعة وتنفيذ جميع ما يصدر من فتاوى وأحكام وتوصيات من هيئة 
الرقابة الشرعية وإجراء زيارات ميدانية لجميع فروع البنك للتأكد من االلتزام بذلك في األعمال اليومية التي يقوم البنك بأدائها وإيضاح 
وتقريب وجهات النظر بين الرؤى الشرعية ومشاكل التطبيق ويقوم بعرض التقارير على هيئة الرقابة الشرعية وإدارة البنك العليا ولديه 

السلطة في توجيه الجهات المعنية لتصحيح األخطاء الشرعية المكتشفة التي يمكن تداركها بشكل فوري .

نشر ثقافة الحوكمة بمصرفنا 

االلتزام بتطبيق سياسات التطابق وااللتزام

مخاطر التشغيل الشرعية  
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يقوم مجلس اإلدارة بإصدار قراراته بإنشاء وتشكيل اللجان المنبثقة منه التي نصت عليها التعليمات الرقابية الخاصة بالحوكمة باإلضافة 
إلى اللجان األخرى المنبثقة منه التي تساهم في إدارة ورقابة أنشطة وقطاعات البنك مع ربط تشكيل اللجان واختصاصها بخبرات أعضائها 

من حيث الجوانب المالية والمصرفية واالقتصادية والقانونية طبقًا للصالحيات الصادرة إلى تلك اللجان.
 تمارس اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة أداء مسئولياتها وواجباتها في إطار االختصاصات والسلطات والتفويضات الصادرة لها من 
مجلس اإلدارة والتي تتفق مع متطلبات الحوكمة بإتباع أحدث وأفضل األساليب المصرفية في متابعة ورقابة األعمال المصرفية الموكولة 

لها كما يتفق تشكيل اللجان وعدد مرات االنعقاد مع متطلبات الحوكمة والقوانين و الضوابط السارية.

1( لجنة الحوكمة والترشيحات  
اللجنة مشكلة من ثالث من أعضاء مجلس االدارة غير التنفيذيين وتهتم أساسًا باإلضافة للمهام األخرى بالتقييم الدوري لنظام 
الحوكمة بالبنك واقتراح ما هو مالئم من تغييرات على سياسات الحوكمه المعتمده وتقديم المقترحات واإلشراف الدوري 
على السياسات والممارسات الخاصة بالحوكمة والتأكد من إلتزام البنك بمعايير الممارسات المثلى وبالقوانين والتشريعات 
المحلية والتعليمات الرقابية وتوجيهات مجموعة البركة المصرفية فى ذات الشأن وكذا ما يتعلق بترشيح أعضاء مجلس االدارة 

المستقليين وتعيين أو تجديد عضوية أو إستبعاد أحد أعضاء مجلس االدارة .

واللجنة مشكله طبقًا لما ورد بالماده رقم ) 82 ( من القانون رقم ) 88 ( لسنة 2003 وذلك من عدد )7( أعضاء ويرأسها نائب 
رئيس مجلس االدارة والرئيس التنفيذي واختصاصها طبقًا لما ورد بالماده )29( من الالئحة التنفيذية لذات القانون باالضافة إلى 
االختصاصات االخرى الذى كلفها بها مجلس االدارة وعلى وجه الخصوص دراسة واتخاذ القرارات بشأن التمويل والتسهيالت التي 
يمنحها البنك فى إطار الصالحيات الممنوحة من مجلس االدارة وإبداء الرأي في تقارير التصنيفات االئتمانية الداخلية للعمالء 

وإبداء الرأي في الهيكل التنظيمي والوظيفي للبنك .

2( اللجنة التنفيذية 

تنفيذيين  غير  أعضاء  ثالث  عدد  من  وذلك   2003 لسنة   )  88  ( رقم  القانون  من   )  82  ( بالماده  ورد  لما  طبقًا  مشكلة  اللجنة 
واختصاصاتها طبقًا لما ورد بالمادة )27( من الالئحة التنفيذية لذات القانون والتي يتمثل أهمها فى مساعدة مجلس االدارة فى 
تصريف مسئولياته االشرافية والتحقق من استقاللية المراجعة الداخلية بالبنك وكذا مراقبي حسابات البنك الخارجيين وتقييم 
نزاهة البيانات المالية الخاصة بالبنك وضمان التزام البنك بإجراءات مراجعة داخلية فعالة باالضافة لالختصاصات االخرى التى كلفها 

بها مجلس االدارة ويحضر اجتماعاتها رئيس قطاعات المراجعة الداخلية والمتابعة بالبنك .

3( لجنة المراجعة 

اللجنة مشكلة من ثالث أعضاء غير تنفيذين ويحضر اجتماعاتها رئيس قطاع المخاطر بالبنك وتختص اللجنة بمتابعة مدى االلتزام 
باالستراتيجيات والسياسات المعتمدة للبنك وتقديم مقترحات بشأنها خاصة ما يتعلق باالستراتيجيات الخاصة برأس المال وإدارة 
مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية ومخاطر االلتزام والسمعة ووضع و تنفيذ إطار عمل 
إدارات المخاطر والرقابة بالبنك ومتابعة أعمالها وتقييم تأثير تلك المخاطر على تحقيق أهداف البنك مع ضمان تطبيق سياسات 
وأنظمه وأدله عمل فعاله الدارة كل أنواع المخاطر التى يواجهها البنك والتأكد من فاعلية وكفاءة إدارة المخاطر بالبنك من تحديد 

وقياس ومتابعة و رقابة وتخفيف تعرضات البنك للمخاطر .

4( لجنة المخاطر 

اللجنة مشكله من ثالث أعضاء من مجلس االدارة غير التنفيذيين ) باالضافة إلى الرئيس التنفيذى للبنك ( ورئيس اللجنة عضو 
غير تنفيذى مستقل تختص اللجنه بضمان التأكد من االشراف المستقل على كافة عناصر االجور وهيكل الحوافز األخرى المتفق 
عليها بما فى ذلك تحديد مكافأت كبار التنفيذيين بالبنك وتقديم مقترحاتها بشأن مكافأت اعضاء المجلس مع االهتمام بوظائف 
الرقابة بالبنك ) إدارة المخاطر – إدارة االلتزام – المراجعة الداخليه ( بحيث تعكس أجورهم المتغيره مستوى أداء البنك والمخاطر 
التي تعرض لها وبشكل عام مراجعة وتطوير وتحديث السياسات الخاصة بالترشيحات والمكافآت بالبنك بغرض تقييمها ومدى 

مناسبتها مع المؤسسات االخرى والتأكد من قدرة البنك على أستقطاب أفضل العناصر واالحتفاظ بها .
لقد تم اعتماد خطه التعاقب بالبنك التى تغطى مخاطر دوران العماله وتهدف إلى توفير صف ثانى وثالث من القيادات التى 

لها القدرة والكفاءة لتصريف األعمال بشكل فعال حال خلو الوظيفه من شاغلها  االصلى .

5( لجنة المرتبات والمكافآت 

لجان مجلس اإلدارة 
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تتمثل األهداف العامة للجنة في تقديم التوصيات لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بأية وكل األمور التي تنشأ عن برامج بنك البركة 
مصر للمسئولية االجتماعية فضاًل عن استصحاب المسائل األخرى ذات الصلة وعالوة على ذلك فإن أهداف اللجنة تشمل أيضًا 

ضمان أن يكون برنامج بنك البركة مصر للمسئولية االجتماعية برنامجًا رائدًا للمسئولية االجتماعية في رؤيته وإستراتيجيته . 
يصدر بتشكيل اللجنة وصفة األعضاء ودورية انعقادها والمسئوليات والواجبات والسلطات قرار من مجلس اإلدارة . 

يصدر بتشكيل اللجنة وصفة األعضاء ودورية انعقادها والمسئوليات والواجبات والسلطات قرار من مجلس اإلدارة 

يصدر بتشكيل اللجنة وصفة األعضاء ودورية انعقادها والمسئوليات والواجبات والسلطات قرار من مجلس اإلدارة . 

يصدر بتشكيل اللجنة وصفة األعضاء ودورية انعقادها والمسئوليات والواجبات والسلطات قرار من مجلس اإلدارة .

تتحقق اللجنة من أن تعامل وتداول إدارة البنك التنفيذية لمخاطر االئتمان يتطابق مع قرارات مجلس إدارة البنك بخصوص درجات 
شهية المخاطرة المقبولة والحد األدنى لمستويات تسعير االئتمان وسياسات التوظيف والتمويل الخاصة بالبنك .

وهى تتحقق وتتأكد من أن اإلدارة التنفيذية للبنك تتبع اإلجراءات المناسبة للتعرف على – وتحديد – المشاكل القائمة في 
الكافي  التصحيحية الالزمة ولتكوين حجم المخصص  التوظيف واالستثمار وفى توقيت مبكر وذلك التخاذ اإلجراءات  محفظة 

لمواجهة خسائر التوظيف واالستثمار والمحافظة على هذا المخصص .
كما أن اللجنة تقرر أيضًا ما إذا كانت أنظمة الرقابة على مخاطر التوظيف واالستثمار تتم حسب الالزم وبما يضمن       

االلتزام بالقوانين والتعليمات والنظم المرتبطة باالئتمان .  
كما تقوم اللجنة بتقييم تطبيقات االئتمان )طبقًا للسلطة الممنوحة لها من المجلس( كما يتم أيضًا تقييم مخاطر     

االئتمان في جميع أنشطة األعمال األخرى مثل المعامالت في األوراق المالية والمعامالت في سوق الصرف   
              األجنبي واالقتراض بضمان األسهم.

ببنود  المقررة  المبالغ  صرف  واعتماد  للبنك  الفروع  مقار  وتطوير  وإعداد  وتجهيز  شراء  عملية  بسلطات  اللجنة  هذه  تختص 
الموازنة التخطيطية المعتمدة وكذا الموافقات الخاصة و/أو المحددة الصادرة من مجلس اإلدارة إلنشاء وتجهيز وتطوير الفروع 
والمندوبيات ومكاتب الخدمة الخاصة بمصرفنا وإعداد الدراسات الخاصة بذلك، وإعداد الدراسات الخاصة بفتح فروع ومندوبيات 

ومكاتب جديدة وعرضها مقرونة بتوصياتها في هذا الشأن على مجلس اإلدارة للنظر واالعتماد.
كما تقوم اللجنة بمراجعة سياسات المناقصات والممارسات لدى البنك وبما يضمن التحقق من أن البنك يتبع أفضل األساليب 

بخصوص إجراءات المناقصات وبما يضمن أيضًا االلتزام بجميع القوانين ولوائح البنك أثناء النظر في هذه المناقصات.

تمثل لجنة اإلدارة العليا المنبثقة من مجلس اإلدارة )لجنة المجلس( أعلى سلطة إدارية بعد مجلس اإلدارة وهي الكيان الرئيسي 
المسئول عن المراجعات التفصيلية للمعلومات واألنشطة التشغيلية وتمارس اللجنة عملها في إطار االختصاصات والسلطات 
المقررة لها من مجلس اإلدارة، كما وأنها تنوب عن المجلس وتفوض بسلطاته في حاالت الضرورة والعجالة وصعوبة انعقاد 
المجلس بالكامل ألي سبب من األسباب، حيث أن هذه اللجنة يرأسها رئيس مجلس إدارة البنك ويتضمن تشكيلها أغلبية أعضاء 

مجلس اإلدارة ومن ثم فإن قراراتها تأخذ قوة قرارات مجلس اإلدارة باألغلبية.

البنك وذلك في مصارفها  نتائج نشاط  المستحقة على  الزكاة  النظر في صرف  الزكـاة هي  للجنة صندوق  الرئيسيـة  المهمة 
الشرعية وطبقًا لما هو محدد في نظام العمل المعتمد للصندوق. وفي ضوء ما يعتمده ويوافق عليه المستشار الشرعي 

لبنك البركة مصر.

هيئة الرقابة الشرعية لبنك البركة مصر هي جهاز مستقل يتكون من العلماء المختصين في الشريعة وفقه المعامالت ويعهد 
والمنتجات-  والخدمات  العمل  مجاالت  جميع  التزامه- في  للتأكد من  عليها  واإلشراف  ومراقبتها  البنك  نشاطات  بتوجيه  إليها 

بمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية.

6( لجنة المسئولية االجتماعية 

7( لجنة االئتمان 

8( لجنة الفروع 

9( لجنة اإلدارة العليا  

10( لجنة صندوق الزكاة 

11( هيئة الرقابة الشرعية
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وحدة مستقلة تتبع مباشرة هيئة الرقابة الشرعية من الناحية الفنية وتتكون من شخص أو أكثر تناط به مهمة ومسئولية فحص 
وتقويم والتأكد بمدى التزام البنك بالتطبيقات الشرعية في تعامالته وفقًا لقرارات وفتاوى هيئة الرقابة الشرعية.

وتقوم الهيئة بتوجيه المدقق الشرعي الداخلي بتولي مراجعة ومراقبة االلتزام بالقرارات الصادرة من هيئة الرقابة الشرعية 
ومتطلبات االلتزام الشرعية بالبنك عند تنفيذ األعمال والتعديل الفوري ألية نواحي قصور وإعداد تقرير نصف سنوي بنتائج ذلك 

يعرض عليها مع إحاطة لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس اإلدارة بملخص لهذا التقرير.

مستشار الرئيس التنفيذي  السيدة / زينب محمد البهي الصفتي 

معاون الرئيس التنفيذي  السيد/ سامي فتحي محمد عبد الجواد 

السيد/ صالح حسن سويفي علي            مساعد الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية والمتابعة  

السيد / حازم محمد مصطفى             مساعد الرئيس التنفيذي للتمويالت المصرفية  

السيد / محمد رضا أحمد مصطفى           مسئول قطاع العمليات الخارجية  

مسئول قطاع المخاطر  السيدة/ مشيرة محمد فتحي دكروري 

مسئول قطاع العالقات الخارجية وحسابات االستثمارات المالية السيد / علي إسماعيل علي إسماعيل 

مسئول قطاع الفروع والمركزيات  السيد / طارق صالح الدين الدفراوي     

السيد / محمود محمد سعد ماهر              مسئول قطاع الشئون القانونية

الدكتور/ عادل محمد أحمد العالم               مسئول قطاع نظم المعلومات  

السيد / عماد محمد شلبي محمد   مسئول اإلدارة العامة للتطابق وااللتزام  

12( التدقيق الشرعي الداخلي

13( أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا للبنك 
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إلي مساهمي / بنك البركة مصر
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ,,  

وفقًا لنص المادة )29( من النظام األساسي للبنك تقدم هيئة الرقابة الشرعية تقريرها التالي لمساهمي بنك البركة مصر.
لقد راقبنا المبادئ المستخدمة والعقود المتعلقة بالمعامالت و التطبيقات التي طرحها البنك خالل وحتى نهاية ديسمبر 
القرارات  و  بالفتاوي  وكذلك  اإلسالمية،  الشريعة  ومبادئ  بأحكام  التزم  البنك  أن  من  للتأكد  بمراقبتنا  قمنا  لقد   ،2015

والتوصيات المحددة التي تم إصدارها من قبلنا.
لقد قمنا بمراقبتنا التي اشتملت على أسس التوثيق واإلجراءات المتبعة من البنك على أساس اختبار كل نوع من انواع 

العمليات.
تقع مسئولية التأكد من أن البنك يعمل وفقًا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية على اإلدارة، أما مسئوليتنا فتنحصر في 

إبداء رأي مستقل بناء على مراقبتنا لعمليات البنك، وفي إعداد تقرير لكم.
لقد قمنا بتخطيط وتنفيذ مراقبتنا من أجل الحصول على جميع المعلومات والتفسيرات التي اعتبرناها ضرورية لتزويدنا بأدلة 

تكفي إلعطاء تأكيد معقول بأن البنك لم يخالف أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
في رأينا:

أ( أن العقود والعمليات والمعامالت التي أبرمها البنك خالل السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 م تمت وفقًا ألحكام 
ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

ب( أن توزيع األرباح يتفق مع األساس الذي تم اعتماده وأن توزيع حصص األرباح بين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات 
اإلستثمار تم وفقًا للعقود المبرمة بينهم.

ج( بما أن النظام االساسي يلزم البنك بإخراج الزكاة فقد تم القيام بحسابها وإخراجها في مصارفها الشرعية.
   

                                نسأل الله العلي القدير أن يحقق لنا الفوز والسداد.
    

                                                                  والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،

التاريخ : 2016/1/12

بسم الله الرحمن الرحيم
تقرير هيئة الرقابة الشرعية

لبنك البركة مصر
في 31 ديسمبر 2015

أ.د/ أحمد محي الدين
عضو هيئة الرقابة الشرعية 

ونائب الرئيس

د. حسنين عبد المنعم حسنين
عضو هيئة الرقابة الشرعية 

عبد الستار أبو غدة
رئيس هيئة الرقابة الشرعية
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القوائم المالية

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

وكذا تقرير مراقبي الحسابات عليها
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تقرير مراقبا الحسابات

إلي السادة/ مساهمي بنك البركة مصر
)شركة مساهمة مصرية(

تقرير عن القوائم المالية
في                        الميزانية  في  والمتمثلة  مصرية(  مساهمة  )شركة  مصر  البركة  لبنك  المرفقة  المالية  القوائم  راجعنا 
31 ديسمبر 2015 وكذا قوائم الدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة الماليه المنتهية 

في ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من اإليضاحات.

مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية
هذه القوائم المالية مسئولية إدارة البنك ، فاإلدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضًا عاداًل وواضحًا 
وفقًا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك الصادرة عن البنك المركزى المصرى في 16 ديسمبر 2008 
وفى ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسئولية اإلدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات 
صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضًا عاداًل وواضحًا خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو 
الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية المالئمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية 

المالئمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات
لها، وقد تمت مراجعتنا وفقًا  المالية في ضوء مراجعتنا  القوائم  الرأي على هذه  إبداء  تنحصر مسئوليتنا في 
لمعايير المراجعة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية، وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة 

للحصول على تأكد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة. 

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم واإلفصاحات في القوائم المالية، 
وتعتمد اإلجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام 
والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ، ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره 
الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام البنك بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات 
، وتشمل عملية  البنك  الداخلية في  الرقابة  رأى على كفاءة  إبداء  للظروف ولكن ليس بغرض  مراجعة مناسبة 
المراجعة أيضًا تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة اإلدارة 

وكذا سالمة العرض الذي قدمت به القوائم المالية .

وأننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسًا مناسبًا إلبداء رأينا على القوائم 
المالية.
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الرأي

ومن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعاله تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي 
لبنك البركة مصر )شركة مساهمة مصرية( في 31 ديسمبر 2015، وعن أدائه المالي وتدفقاته النقدية عن السنة 
المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقًا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك الصادرة عن البنك المركزي 

المصري في 16 ديسمبر 2008 وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العالقة.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

لم يتبين لنا مخالفة البنك – خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 – ألي من أحكام قانون البنك المركزي 
والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.

يمسك البنك حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام البنك على وجوب إثباته فيها وقد وجدت 
القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات .

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس اإلدارة المعد وفقًا لمتطلبات القانون رقم 159 لسنة 1981 والئحته التنفيذية 
متفقة مع ما هو وارد بدفاتر البنك وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

                              مراقبا الحسابات
 

القاهرة  في: 23 يناير 2016
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االيضاحات المرفقة من ) 1 ( إلى ) 37 ( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية.
تقرير مراقبي الحسابات مرفق

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي المصري
أرصدة لدى البنوك

 أوراق حكومية
عمليات استثمار مع البنوك

مرابحات ومضاربات ومشاركات للعمالء
قروض لعمالء بنك األهرام

استثمارات مالية
متاحة للبيع

محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

استثمارات في شركات تابعة وشقيقة
أصول أخرى
أصول ثابتة

إجمالي األصول

األلتزامات وحقوق الملكية
األلتزامات

أرصدة مستحقة للبنوك
ودائع العمالء

تمويالت أخرى
التزامات أخرى

مخصصات أخرى
التزامات ضرائب الدخل الجاريـة

التزامات ضريبية مؤجلة

إجمالي االلتزامات

حقوق الملكية
رأس المال المدفوع

االحتياطيات
األرباح المحتجزة

إجمالي حقوق الملكية
إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية

)15(
)16(
)17(
)18(
)19(
)19(

)20(
)20(

)21(
)22(
)24(

)25(
)26(
)27(
)28(
)29(

)23(

)30(
)31(
)32(

 2,482,752,096
2,812,246,329
4,594,798,660

627,528,802
9,277,145,185

-

45,934,100
7,913,950,245

2,275,000
819,797,266
323,601,905

28,900,029,588

669,688,136
25,351,887,647

175,413,252
1,028,277,602

85,562,354
98,751,197
1,764,832

27,411,345,020

957,687,374
283,312,435
247,684,759

1,488,684,568
28,900,029,588

 1,850,297,395
1,398,087,568
3,604,639,048

626,177,462
8,462,499,124

-

136,690,160
5,303,203,454

2,275,000
561,805,970
334,271,033

22,279,946,214

928,870,415
18,828,036,360

184,530,329
901,859,192
49,636,420
58,162,765
1,239,475

20,952,334,956

895,034,931
232,122,519
200,453,808

1,327,611,258
22,279,946,214

األصول

الميزانية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

31 ديسمبر 2015 رقم
االيضاح

31 ديسمبر 2014

جنيه مصري

نائب رئيس مجلس االدارة والرئيس التنفيذي

أشرف أحمد الغمراوي

رئيس مجلس االدارة

عدنان أحمد يوسف
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االيضاحات المرفقة من ) 1 ( إلى ) 37 ( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية.

 2,310,214,322
(1,378,455,723)

931,758,599

134,551,917
(5,132,384)

129,419,533

5,134,277
36,349,342
13,781,229

(192,792,493)
(316,599,959)

(5,140,820)
(107,857,589)

494,052,119
(228,985,656)

265,066,463

1.66

عائد المرابحات والمضاربات والمشاركات وااليرادات المشابهة
تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة

صافي الدخل من العائد

 ايرادات األتعاب والعموالت
مصروفات األتعاب والعموالت

صافي الدخل من األتعاب والعموالت

توزيعات أرباح
صافي دخل المتاجرة

أرباح االستثمارات المالية
)عبء( رد االضمحالل عن خسائر االئتمان

مصروفات إدارية
تدعيم صندوق الزكاة والخيرات

)مصروفات( ايرادات تشغيل اخرى
أرباح العام قبل ضرائب الدخل

)مصروفات( ضرائب الدخل
صافي أرباح العام

نصيب السهم في االرباح

 1,784,855,856
)1,072,367,673(

712,488,183

114,758,518
)4,322,730(

110,435,788

5,441,454
16,770,001

516,450
)102,332,541(
)266,885,738(

)8,830,230(
)96,694,768(
370,908,599

)145,423,235(
225,485,364

1.42

)6(
)6(

)7(
)7(

)8(
)9(

)20(
)12(
)10(

)11(

)13(

)14(

قائمة الدخل عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

االيضاح
31 ديسمبر 2015 رقم

االيضاح
31 ديسمبر 2014

جنيه مصري

نائب رئيس مجلس االدارة والرئيس التنفيذي

أشرف أحمد الغمراوي

رئيس مجلس االدارة

عدنان أحمد يوسف
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ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تم إلغاء األثر المترتب عن تحويل مبلغ 10,612,515 جنيه مصري من بند مدفوعات تحت حساب شراء وتجهيز 
فروع جديدة )أصول أخرى( وكذا مبلغ 1,535,000 جنيه مصري من بند أصول آلت ملكيتها إلى األصول الثابتة , كما تم الغاء األثر المترتب عن تحويل 

مبلغ 10,854,415 جنيه مصري من االصول الثابتة إلى األصول األخرى وذلك قيمة قطعة أرض تم اعادة تبويبها كاصول غير متداولة متاحة للبيع .
تم تسوية التغير في بند مرابحات ومضاربات ومشاركات للعمالء بقيمة التغير في بند األصول التي آلت ملكيتها للبنك )ضمن بند أصول أخرى( بمبلغ 

12,937,024 جنيه مصري و فروق تقييم عملة بمبلغ 7,558,435 جنية مصري و ديون تم اعدامها  بمبلغ 69,594,952 جنية مصري وكذا مبالغ مستردة 
من ديون سبق اعدامها بمبلغ 437,562 جنيه مصري .

االيضاحات المرفقة من ) 1 ( إلى ) 37 ( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية.

صافى أرباح العام قبل ضرائب الدخل
تعديالت لتسوية صافى األرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 اهالك اصول ثابتة
استهالك عالوة/ خصم  السندات

عبء اضمحالل األصول
عبء المخصصات األخرى

فروق إعادة تقييم المخصصات األخرى بالعمالت األجنبية
)أرباح( بيع استثمارات مالية

عبء اضمحالل ادوات دين / حقوق ملكية متاحة للبيع
فروق إعادة تقييم االستثمارات المالية بالعمالت االجنبية

)أرباح( بيع أصول ثابتة
توزيعات أرباح

المستخدم من المخصصات األخرى
فروق تقييم التمويل المساند

أرباح التشغيل قبل التغيرات في األصول وااللتزامات من أنشطة التشغيل
صافى النقص )الزيادة( في األصول وااللتزامات

أرصدة لدى البنوك المركزية في إطار نسبة االحتياطي االلزامي
أرصدة لدى البنوك ذات أجل أكثر من ثالثة أشهر

أوراق حكومية ذات أجل أكثر من ثالثة أشهر
عمليات استثمار مع البنوك

مرابحات ومضاربات ومشاركات للعمالء
أصول أخرى

أرصدة مستحقة للبنوك
ودائع العمالء
التزامات أخرى

مدفوعات ضرائب الدخل الجار يـة
صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
)مدفوعات( لشراء أصول ثابتة وإعداد وتجهيز الفروع

متحصالت من بيع أصول ثابتة
متحصالت من استرداد االستثمارات المالية بخالف أصول مالية بغرض المتاجرة

)مشتريات( استثمارات مالية بخالف أصول مالية بغرض المتاجرة
توزيعات أرباح محصلة

صافى التدفقات النقدية )المستخدمة في( أنشطة االستثمار
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

مقبوضات تمويالت مقيدة طويلة األجل
)مدفوعات( تمويالت مقيدة طويلة األجل

توزيعات أرباح مدفوعة
صافى التدفقات النقدية )المستخدمة في( أنشطة التمويل

صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها
رصيد النقدية وما في حكمها في أول العام
رصيد النقدية وما في حكمها في آخر العام
وتتمثل النقدية وما في حكمها فيما يلي 

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي
أرصدة لدى البنوك

أوراق حكومية
أرصدة لدى البنوك المركزية في إطار نسبة االحتياطي االلزامي

أرصدة لدى البنوك ذات أجل أكثر من ثالثة أشهر
أوراق حكومية ذات أجل أكثر من ثالثة أشهر

النقدية وما في حكمها
معامالت غير نقدية

)24(
)20(
)12(
)11(
)29(
)20(
)20(

) 31/20 هـ(
)11(
)8(

)29(
) 27 ب(

)15(
)16(
)17(
)18(
)19(
)22(
)25(
)26(
)28(

)24(

)20(
)20(
)8(

) 27 أ(
) 27 أ(

)32(

)33(

التدفقات النقدية في أنشطة التشغيل
 370,908,599

18,060,010
)27,466,918(
102,332,541
19,548,801

79,182
)2,373,498(

1,857,048
)11,147,508(

)413,451(
)5,441,454(
)1,074,680(

4,030,000
468,898,672

)433,826,115(
-

1,180,989,512
78,142,156

)1,561,469,662(
)67,230,623(
380,447,652

3,287,696,101
160,555,140

)138,496,797(
3,355,706,036

)22,834,125(
413,455

573,947,297
)2،791،753،396(

5,441,454
)2,234,785,315(

25,000,000
)7,467,280(

)63,913,408(
)46,380,688(

1,074,540,033
543,030,467

1,617,570,500

1,850,297,395
1,398,087,568
3,604,639,048

)1,630,814,463(
-

)3,604,639,048(
1,617,570,500

 494,052,119

22,666,384
(18,752,965)
192,792,493
37,400,835

336,627
(14,061,229)

280,000
(50,437,308)
(1,371,463)
(5,134,277)
(1,811,528)
11,800,000

667,759,688

(618,425,352)
(298,003,085)
(990,159,612)

(1,351,340)
(1,017,925,907)

(244,812,372)
(259,182,279)
6,523,851,287

126,418,410
(187,871,867)
3,700,297,571

(11,198,139)
1,865,446

1,391,793,000
(3,834,187,256)

 5,134,277
(2,446,592,672)

-
(20,917,077)

(102,602,797)
(123,519,874)
1,130,185,025
1,617,570,500
2,747,755,525

2,482,752,096
2,812,246,329
4,594,798,660

(2,249,239,815)
(298,003,085)

(4,594,798,660)
2,747,755,525

قائمة التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015
31 ديسمبر 2015 رقم

االيضاح
31 ديسمبر 2014

جنيه مصري
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االيضاحات المرفقة من ) 1 ( إلى ) 37 ( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية.

األرصدة في 1 يناير 2014 
صافي التغير في االستثمارات المالية المتاحة للبيع
احتياطي القيمة العادلة المستبعد نتيجة االضمحالل

فروق تقييم عمالت أجنبية
صافي أرباح الفترة

اجمالي الدخل عن الفترة
توزيعات أرباح العام السابق )حصة العاملين ومكافأة 

اعضاء مجلس االدارة(
توزيعات نقدية على المساهمين

توزيعات للمساهمين استخدمت في زيادة رأس المال 
المحول إلى االحتياطي القانوني

المحول إلى االحتياطي الرأسمالي
المحول إلى احتياطي المخاطر البنكية العام

األرصدة في 31 ديسمبر 2014

األرصدة في 1 يناير 2015
صافي التغير في االستثمارات المالية المتاحة للبيع
احتياطي القيمة العادلة المستبعد نتيجة االضمحالل

فروق تقييم عمالت أجنبية
صافي أرباح الفترة

اجمالي الدخل عن الفترة 
توزيعات أرباح العام السابق )حصة العاملين ومكافأة 

اعضاء مجلس االدارة(
توزيعات نقدية على المساهمين

توزيعات للمساهمين استخدمت في زيادة رأس المال
المحول إلى االحتياطي القانوني

المحول إلى االحتياطي الرأسمالي
المحول إلى احتياطي المخاطر البنكية العام

األرصدة في 31 ديسمبر 2015

قائمة التغير في حقوق الملكية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

813,668,121
-
-
-
-

813,668,121
-

-
81,366,810

-
-
-

895،034،931

رأس المال 
المدفوع

175,548,367
)745,611(
1,857,048

72,047
-

176,731,851
-

-
-

16,222,015
300,147

38,868,506
232,122,519

االحتياطيات

175,639,330
-
-
-

225,485,364
401,124,694
)23,230,000(

)40,683,408(
)81,366,810(
)16,222,015(

)300,147(
)38,868,506(
200,453,808

االرباح 
المحتجزة

1,164,855,818
)745,611(
1,857,048

72,047
225,485,364

1,391,524,666
)23,230,000(

)40,683,408(
-
-
-
-

1,327,611,258

االجمالي

جنيه مصري

رقم
االيضاح

895,034,931
-
-
-
-

895,034,931
-

-
62,652,443

-
-
-

957,687,374

رأس المال 
المدفوع

االرباح 
المحتجزة

1,327,611,258
)1,996,214(

280,000
325,858

265,066,463
1,591,287,365

)31,000,000(

)71,602,797(
-
-
-
-

1,488,684,568

االجمالي

جنيه مصري

)31 هـ(

)31 هـ(

) 32(

) 32(
) 32(

)31ب (
)31ج (
)31 أ(

رقم
االيضاح

232,122,519
)1,996,214(

280,000
325,858
-

230,732,163
-

-
-

18,620,341
413,451

33,546,480
283,312,435

االحتياطيات

200,453,808
-
-
-

265,066,463
465,520,271
)31,000,000(

)71,602,797(
)62,652,443(
)18,620,341(

)413,451(
)33,546,480(
247,684,759
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 265,066,463
(33,546,480)
(1,371,463)

230,148,520
16,164,776

246,313,296

23,014,852
40,000,000
47,884,368
33,500,000
5,000,000

95,768,736
1,145,340

246,313,296

 225,485,364
)38,868,506(

)413,451(
186,203,407
13,836,950

200,040,357

18,620,341
-

44,751,747
27,000,000
4,000,000

89,503,493
16,164,776

200,040,357

صافي أرباح العام من واقع قائمة الدخل
المحول )إلى( احتياطي المخاطر البنكية العام

المحول )إلى( االحتياطي الرأسمالي

يضاف : رصيد األرباح المحتجزة في أول السنة المالية
االجمالي

يوزع كالتالي :
احتياطي قانوني

الدعامة االضافية *
توزيعات المساهمين حصة أولى

حصة العاملين
مكافأة اعضاء مجلس االدارة

توزيعات المساهمين حصة ثانية
االرباح المحتجزة في نهاية السنة المالية

االجمالي

ارباح المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015 بما يعادل 15% من رأس المال المصدر و المدفوع للبنك ) كأسهم مجانية تستخدم 
في زيارة رأسمال البنك(

* الدعامة االضافية تم تكوينها طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري في هذا الشأن

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015   

جنيه مصري قائمة توزيعات االرباح عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015
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تأسس بنك األهرام ) شركة مساهمة مصرية ( كبنك تجاري بتاريخ 19 مارس 1980 بموجب القانون رقم 43 لسنة 1974 وتعديالته والذي 
حل محله قانون االستثمار .

ال يتعامل البنك فى المشتقات المالية ، العقود اآلجلة أو القروض وفقًا لنظام عمله االسالمى وأن ذلك ينطبق على أٍي من هذه 
االلفاظ حيثما وردت بااليضاحات المتممة للقوائم المالية .

اعتمد مجلس ادارة البنك اصدار القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 يناير 2016 .

وطبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 21 سبتمبر 1988 تم تعديل اسم البنك ليصبح بنك التمويل المصري السعودي 
ويقوم البنك بتقديم خدمات المؤسسات والتجزئة المصرفية واالستثمار في ظل أحكام الشريعة اإلسالمية في جمهورية مصر العربية 
من خالل 29 فرعًا ويوظف 927 موظفًا في تاريخ الميزانية ويقع المركز الرئيسي للبنك في 60 شارع محي الدين أبو العز – الدقي– 

الجيزة , والبنك مدرج في بورصتي القاهرة واإلسكندرية لألوراق المالية .

قررت الجمعية العامة غير العادية للبنك المنعقدة في 30 إبريل 2009 تغيير اسم البنك إلى بنك البركة مصر .

السنوات  لكل  بثبات  السياسات  إتباع هذه  تم  ، وقد  المالية  القوائم  إعداد هذه  المتبعة في  المحاسبية  السياسات  أهم  يلي  فيما 
المعروضة إال إذا تم اإلفصاح عن غير ذلك :

)أ( أسس إعداد القوائم المالية
يتم إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة خالل عام 2006 وتعديالتها ووفقًا لتعليمات البنك المركزي المصري 
المعتمدة من مجلس إدارته بتاريخ 16 ديسمبر 2008 المتفقة مع المعايير المشار إليها ، وعلى أساس التكلفة التاريخية معدلة بإعادة 

تقييم األصول وااللتزامات المالية بغرض المتاجرة ، واالستثمارات المالية المتاحة للبيع.
وقد تم إعداد هذه القوائم المالية المستقلة للبنك طبقًا ألحكام القوانين المحلية ذات الصلة .

التعديالت  هذه  تطبيق  بسبب  المالية  القوائم  وعلى  المحاسبية  السياسات  على  طرأت  التي  التغيرات  بأهم  ملخص  يلي  وفيما 
المحاسبية :

اإليضاحات  وبعض  المال  رأس  كفاية  وإدارة  المالية  المخاطر  إدارة  وأساليب  بأهداف وسياسات  الخاصة  اإلفصاح  متطلبات  تغيرت 
األخرى .

حددت األطراف ذوي العالقة وفقًا للمتطلبات المعدلة وأصناف اإليضاحات الجديدة بخصوص هذه األطراف .
 ، المستهلكة  بالتكلفة  يتم قياسها  التي  الدين األخرى  تغيير طريقة قياس اضمحالل مرابحات ومشاركات ومضاربات وأدوات  تم 
وترتب على ذلك إلغاء المخصص العام المكون مرابحات ومشاركات ومضاربات وبداًل عنه تم تكوين مخصصات إجمالية للمجموعات 
من األصول التي تحمل خطر ائتماني ومواصفات متشابهه أو مخصصات فردية . كما ترتب على تغيير طريقة تكوين المخصصات 
زيادة المخصصات المحددة التي كان يتم تكوينها لبنود محددة بذاتها بمبلغ 46.635.245 جنيه مصري لاللتزامات المباشرة و مبلغ 
)4.226.483( جنيه مصري لاللتزامات العرضية. وقد تم ترحيل الزيادة اإلجمالية في المخصصات المكونة لاللتزامات المباشرة القائمة 
المدة  أول  رصيد  وتعديل  الملكية  حقوق  خاص ضمن  احتياطي  إلى  الجديدة  للطريقة  وفقًا  المخصصات  عن   2009 يناير  أول  في 

للمخصصات األخرى بفروق مخصصات االلتزامات العرضية . 
عند تحديد معدل العائد الفعلي بغرض تطبيق طريقة التكلفة المستهلكة لحساب إيرادات وتكلفة العائد على أدوات الدين ، تم 
تحديد العموالت واألتعاب المرتبطة بعمليات اقتناء أو إصدار أدوات الدين وإضافتها أو خصمها من قيمة االقتناء / اإلصدار بصفتها 

جزء من تكلفة المعاملة ، مما ترتب عليه تغيير معدل العائد الفعلي لتلك األدوات .
قام البنك بدراسة األصول التي آلت ملكيتها إليه وفاًء لديون بغرض التأكد من انطباق قواعد تصنيفها ضمن األصول غير المتداولة 
المحتفظ بها بغرض البيع ضمن األصول األخرى ، ولم ينتج عن ذلك اختالف في التبويب أو القيمة التي تقاس بها تلك األصول وإنما 

تم تغيير تبويب االصول المباعة بالتقسيط كما تغير معدل العائد الفعلى عليها .
قام البنك بتغيير تبويب وقيمة التمويل المساند من المساهم الرئيسى حيث تم إثباته بالقيمة الحالية مع إدراج الفرق عن القيمة 
االسمية ضمن بند فروق القيمة االسمية عن القيمة الحالية للتمويل المساند من المستثمر الرئيسى ، باإلضافة الى تحميل قائمة 

الدخل بتكلفة التمويل المساند مع تخفيض بند فروق القيمة اإلسمية عن القيمة الحالية سنويا مقابل زيادة األرباح المرحلة .

1 - معلومات عامة

2 - ملخص السياسات المحاسبية

االيضاحات المتممة للقوائم المالية
في31 ديسمبر 2015
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)ب( الشركات التابعة والشقيقة
     ب/ 1 الشركات التابعة

هي الشركات )بما في ذلك المنشآت ذات األغراض الخاصة Special Purpose Entities / SPEs ( التي يمتلك البنك بطريق    
مباشر أو غير مباشر القدرة على التحكم في سياستها المالية والتشغيلية ، وعادة يكون للبنك حصة ملكية تزيد عن نصف    

حقوق التصويت . ويؤخذ في االعتبار وجود وتأثير حقوق التصويت المستقبلية التي يمكن ممارستها أو تحويلها في الوقت    
الحالي عند تقييم ما إذا كان للبنك القدرة على السيطرة على الشركة .  

    ب/ 2 الشركات الشقيقة
الشركات الشقيقة هي المنشآت التي يمتلك البنك بطريق مباشر أو غير مباشر نفوذًا مؤثرًا عليها ولكن ال يصل إلى حد     

السيطرة ، وعادة يكون للبنك حصة ملكية من 20 % الى 50 % من حقوق التصويت .  

يتم استخدام طريقة الشراء في المحاسبة عن عمليات اقتناء البنك للشركات ، ويتم قياس تكلفة االقتناء بالقيمة العادلة أو المقابل 
الذي قدمه البنك من أصول للشراء و/أو أدوات حقوق ملكية مصدرة و/أو التزامات تكبدها البنك و/أو التزامات يقبلها نيابة عن الشركة 
، ويتم قياس صافي األصول بما في ذلك  أية تكاليف تعزي مباشرة لعملية االقتناء  إليها  التبادل مضافًا  تاريخ  ، وذلك في  المقتناة 
االلتزامات المحتملة المقتناة القابلة للتحديد وذلك بقيمتها العادلة في تاريخ االقتناء ، بغض النظر عن وجود أية حقوق لألقلية وتعتبر 
الزيادة في تكلفة االقتناء عن القيمة العادلة لحصة البنك في ذلك الصافي شهرة وإذا قلت تكلفة االقتناء عن القيمة العادلة للصافي 

المشار إليه ، يتم تسجيل الفرق مباشرة في قائمة الدخل ضمن بند إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى .

تثبت االستثمارات   ، الطريقة  لهذه  التكلفة وفقًا  للبنك بطريقة  المستقلة  المالية  القوائم  التابعة في  الشركات  المحاسبة عن  ويتم 
بتكلفة االقتناء متضمنة أية شهرة ويخصم منها أية خسائر اضمحالل في القيمة ، وتثبت توزيعات األرباح في قائمة الدخل عند اعتماد 

توزيع هذه األرباح وثبوت حق البنك في تحصيلها .

)ج( التقارير القطاعية
قطاع النشاط هو مجموعة من األصول والعمليات المرتبطة بتقديم منتجات أو خدمات تتسم بمخاطر ومنافع تختلف عن تلك المرتبطة 
بقطاعات أنشطة أخرى . والقطاع الجغرافي يرتبط بتقديم منتجات أو خدمات داخل بيئة اقتصادية واحدة تتسم بمخاطر ومنافع تخصها 

عن تلك المرتبطة بقطاعات جغرافية تعمل في بيئة اقتصادية مختلفة .

)د( ترجمة العمالت األجنبية
    د/ 1 عملة التعامل والعرض

يتم قياس البنود التي تشتمل عليها القوائم المالية للفروع األجنبية للبنك باستخدام عملة البيئة االقتصادية األساسية     
التي يمارس فيها الفرع األجنبي نشاطه )عملة التعامل(.  

ويتم عرض القوائم المالية للبنك بالجنيه المصري وهو عملة التعامل والعرض للبنك.  

    د/ 2 العمالت واألرصدة بالعمالت األجنبية
تمسك حسابات البنك بالجنيه المصري وتثبت المعامالت بالعمالت األخرى خالل السنة المالية على أساس أسعار الصرف     
السارية في تاريخ تنفيذ المعاملة ، ويتم إعادة تقييم أرصدة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األخرى في    
نهاية السنة المالية على أساس أسعار الصرف السارية في ذلك التاريخ ، ويتم االعتراف في قائمة الدخل باألرباح والخسائر     

الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وبالفروق الناتجة عن التقييم ضمن البنود التالية :  
صافى دخل المتاجرة أو صافي الدخل من األدوات المالية المبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح   

والخسائر لألصول وااللتزامات بغرض المتاجرة أو تلك المبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر     
بحسب النوع .   

إيرادات ) مصروفات ( تشغيل أخرى بالنسبة لباقي البنود .   

يتم تحليل التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية المصنفة استثمارات متاحة للبيع )أدوات 
دين( ما بين فروق تقييم نتجت عن التغيرات في التكلفة المستهلكة لألداة وفروق نتجت عن تغيير أسعار الصرف السارية وفروق نتجت 
عن تغيير القيمة العادلة لألداة ، ويتم االعتراف في قائمة الدخل بفروق التقييم المتعلقة بالتغييرات في التكلفة المستهلكة ضمن عائد 
المرابحات والمشاركات والمضاربات واإليرادات المشابهة وبالفروق المتعلقة بتغيير أسعار الصرف في بند إيرادات ) مصروفات ( تشغيل 

أخرى، ويتم االعتراف ضمن حقوق الملكية بفروق التغيير في القيمة العادلة )احتياطي القيمة العادلة / استثمارات مالية متاحة للبيع( .

أدوات حقوق  العادلة مثل  القيمة  تغير  الناتجة عن  األرباح والخسائر  النقدية  الطبيعة  البنود غير ذات  الناتجة عن  التقييم  تتضمن فروق 
الملكية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ويتم االعتراف بفروق التقييم الناتجة عن أدوات حقوق الملكية المصنفة 

استثمارات مالية متاحة للبيع ضمن احتياطى القيمة العادلة في حقوق الملكية .
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     د/ 3 الفروع األجنبية
 

 

)هـ( األصول المالية
يقوم البنك بتبويب األصول المالية بين المجموعات التالية : أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ، وتسهيالت 
تصنيف  بتحديد  اإلدارة  وتقوم   ، للبيع  متاحة  مالية  واستثمارات   ، االستحقاق  تاريخ  حتى  بها  محتفظ  مالية  واستثمارات   ، ومديونيات 

استثماراتها عند االعتراف األولي .

   هـ/ 1 األصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

تشمل هذه المجموعة: أصول مالية بغرض المتاجرة , األصول التي تم تبويبها عند نشأتها من خالل األرباح والخسائر .
يتم تبويب األداة المالية على أنها بغرض المتاجرة إذا تم اقتناؤها وتحمل قيمتها بصفة أساسية بغرض بيعها في األجل القصير 
أو إذا كانت تمثل جزءًا من محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتها معًا وكان هناك دليل على معامالت فعلية حديثة تشير إلى 
الحصول على أرباح في األجل القصير كما يتم تصنيف المشتقات على أنها بغرض المتاجرة إال إذا تم تخصيصها على أنها أدوات 

تغطية. 
يتم تبويب األصول المالية عند نشأتها على أنها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر في الحاالت التالية :

عندما يقلل ذلك تضارب القياس الذي قد ينشأ إذا تم معالجة المشتق ذو العالقة على أنه بغرض المتاجرة في الوقت الذي 
يتم فيه تقييم األداة المالية محال لمشتق بالتكلفة المستهلكة بالنسبة للقروض والتسهيالت للبنوك والعمالء وأدوات 

الدين المصدرة . 

إدارة  أو  االستثمار  العادلة وفقًا إلستراتيجية  بالقيمة  الملكية وتقييمها  أدوات حقوق  االستثمارات في  إدارة بعض  عند 
المخاطر وإعداد التقارير عنها لإلدارة العليا على هذا األساس , يتم عندها تبويب تلك االستثمارات على أنها بالقيمة العادلة 

من خالل األرباح والخسائر .

األدوات المالية , مثل أدوات الدين المحتفظ بها , التي تحتوي على واحد أو أكثر من المشتقات الضمنية التي تؤثر بشدة 
على التدفقات النقدية , فيتم تبويب تلك األدوات على أنها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر .

يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في المشتقات المالية التي يتم إدارتها باالرتباط مع 
أصول أو التزامات مالية مبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وذلك في قائمة الدخل »بند صافي 

الدخل من األدوات المالية المبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر« .

اليتم إعادة تبويب أي مشتقة مالية من مجموعة األدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وذلك 
خالل فترة االحتفاظ بها أو سريانها , كما ال يتم إعادة تبويب أي أداة مالية نقاًل من مجموعة األدوات المالية بالقيمة العادلة 
من خالل األرباح والخسائر إذا كانت هذه األداة قد تم تخصيصها  بمعرفة البنك عند االعتراف األولي كأداة ُتقيم بالقيمة 

العادلة من خالل األرباح والخسائر . 

تمثل أصواًل مالية غير مشتقة ذات مبلغ ثابت أو قابل للتحديد وليست متداولة في سوق نشطة فيما عدا :
األصول التي ينوي البنك بيعها فورًا أو في مدى زمني قصير ، يتم تبويبها في هذه الحالة ضمن األصول بغرض المتاجرة .

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

األصول التي لن يستطيع البنك بصورة جوهرية استرداد قيمة استثماره األصلي فيها ألسباب أخرى بخالف تدهور القدرة 
االئتمانية .

   هـ/ 2 التسهيالت والمديونيات

يتم ترجمة نتائج األعمال والمركز المالي للفروع األجنبية إلى عملة العرض )إذا كان ال يعمل أي منها في اقتصاد متسارع التضخم( 
التي تختلف عملة التعامل لها عن عملة العرض للبنك كما يلي :

ويتم االعتراف بفروق العملة الناتجة في بند مستقل )فروق ترجمة عمالت أجنبية( ضمن حقوق الملكية , كما ترحل إلى حقوق 
الملكية فروق العملة الناتجة عن تقييم صافي االستثمار في فروع أجنبية والقروض واألدوات المالية بالعملة األجنبية المخصصة 
لتغطية ذلك االستثمار بذات البند . ويتم االعتراف بهذه الفروق في قائمة الدخل عند التخلص من الفرع األجنبي وذلك ضمن بند 

إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى .

يتم ترجمة األصول وااللتزامات في كل ميزانية معروضة للفرع األجنبي باستخدام سعر اإلقفال في تاريخ هذه الميزانية .
يتم ترجمة اإليرادات والمصروفات في كل قائمة دخل معروضة باستخدام متوسط أسعار التحويل إال إذا كان المتوسط ال يمثل     
تقريب مقبول لألثر المتراكم لألسعار السارية في تواريخ المعامالت , عندها يتم ترجمة اإليرادات والمصروفات باستخدام أسعار 

الصرف في تواريخ المعامالت .
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     هـ/ 3 االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

    هـ/ 4 االستثمارات المالية المتاحة للبيع

ويتبع ما يلي بالنسبة لألصول المالية
يتم االعتراف بعمليات الشراء والبيع بالطريقة المعتادة لألصول المالية في تاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذي يلتزم فيه البنك بشراء أو بيع 
األصل وذلك بالنسبة لألصول المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر واالستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

واالستثمارات المالية المتاحة للبيع . 

يتم االعتراف أواًل باألصول المالية التي ال يتم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر بالقيمة العادلة مضافًا إليها 
تكاليف المعاملة ويتم االعتراف باألصول المالية التي يتم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وذلك بالقيمة 

العادلة فقط مع تحميل تكاليف المعاملة على قائمة الدخل ببند صافي دخل المتاجرة  .

يتم استبعاد األصول المالية عندما تنتهي فترة سريان الحق التعاقدي في الحصول على تدفقات نقدية من األصل المالي أو عندما يحول 
البنك معظم المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية إلى طرف أخر ويتم استبعاد االلتزامات عندما تنتهي إما بالتخلص منها أو إلغائها أو 

انتهاء مدتها التعاقدية . 

يتم القياس الحقًا بالقيمة العادلة لكل من االستثمارات المالية المتاحة للبيع واألصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
والخسائر وبالتكلفة المستهلكة للتسهيالت والمديونيات واالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق .

يتم االعتراف في قائمة الدخل باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لألصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خالل 
األرباح والخسائر وذلك في السنة التي تحدث فيها بينما يتم االعتراف مباشرة في حقوق الملكية باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات 
في القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع وذلك إلى أن يتم استبعاد األصل أو اضمحالل قيمته عندها يتم االعتراف في 

قائمة الدخل باألرباح والخسائر المتراكمة التي سبق االعتراف بها ضمن حقوق الملكية.

الخاصة باألصول ذات  العمالت األجنبية  التكلفة المستهلكة وأرباح وخسائر  المحسوب بطريقة  بالعائد  الدخل  يتم االعتراف في قائمة 
الطبيعة النقدية المبوبة متاحة للبيع ، وكذلك يتم االعتراف في قائمة الدخل بتوزيعات األرباح الناتجة عن أدوات حقوق الملكية المبوبة 

متاحة للبيع عندما ينشأ الحق للبنك في تحصيلها .

يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المعلن عن أسعارها في أسواق نشطة على أساس أسعار الطلب الجارية Bid Price أما إذا لم 
تكن هناك سوق نشطة لألصل المالي أو لم تتوافر أسعار الطلب الجارية، فيحدد البنك القيمة العادلة باستخدام أحد أساليب التقييم 
ويتضمن ذلك استخدام معامالت محايدة حديثة أو تحليل التدفقات النقدية المخصومة ، أو نماذج تسعير الخيارات أو طرق التقييم األخرى 
شائعة االستخدام من قبل المتعاملين بالسوق وإذا لم يتمكن البنك من تقدير القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المبوبة متاحة للبيع، 

يتم قياس قيمتها بالتكلفة بعد خصم أي اضمحالل في القيمة .

المالية المتاحة للبيع الذي يسرى عليه تعريف – المديونيات  البنك بإعادة تبويب األصل المالي المبوب ضمن مجموعة األدوات  يقوم 
)سندات( نقاًل عن مجموعة األدوات المالية المتاحة للبيع إلى مجموعة األصول المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق – وذلك عندما 
إعادة  وتتم  االستحقاق  تاريخ  أو حتى  المنظور  المستقبل  المالية خالل  األصول  بهذه  االحتفاظ  والقدرة على  النية  البنك  لدى  تتوافر 
التبويب بالقيمة العادلة في تاريخ إعادة التبويب ، ويتم معالجة أية أرباح أو خسائر متعلقة بتلك األصول التي تم االعتراف بها سابقًا ضمن 

حقوق الملكية وذلك على النحو التالي : 

تمثل االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق أصواًل مالية غير مشتقة ذات مبلغ سداد محدد أو قابل للتحديد 
وتاريخ استحقاق محدد ولدى إدارة البنك النية والقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاقها ، ويتم إعادة تبويب كل المجموعة 

على أنها متاحة للبيع إذا باع البنك مبلغ هام من األصول المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق باستثناء حاالت الضرورة .

تمثل االستثمارات المالية المتاحة للبيع أصواًل مالية غير مشتقة تكون هناك النية لالحتفاظ بها لمدة غير محددة وقد يتم بيعها 
استجابة للحاجة إلى السيولة أو التغيرات في أسعار العائد أو الصرف أو األسهم .

في حالة األصل المالي المعاد تبويبه الذي له تاريخ استحقاق ثابت يتم استهالك األرباح والخسائر على مدار العمر المتبقي 
لالستثمار المحتفظ به حتى تاريخ االستحقاق بطريقة العائد الفعلي ويتم استهالك أي فرق بين القيمة على أساس التكلفة 
المستهلكة والقيمة على أساس تاريخ االستحقاق على مدار العمر المتبقي لألصل المالي باستخدام طريقة العائد الفعلي ، 
وفى حالة اضمحالل قيمة األصل المالي الحقًا يتم االعتراف بأية أرباح أو خسائر سبق االعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية 

في األرباح والخسائر . 

في حالة األصل المالي الذي ليس له تاريخ استحقاق ثابت تظل األرباح أو الخسائر ضمن حقوق الملكية حتى بيع األصل أو 
التصرف فيه ، عندئذ يتم االعتراف بها في األرباح والخسائر وفى حالة اضمحالل قيمة األصل المالي الحقًا يتم االعتراف بأية 

أرباح أو خسائر سبق االعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية في األرباح والخسائر.
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المالية(  )أو مجموعة األصول  المالية  الدفترية لألصل  القيمة  المقبوضات فيتم تسوية  أو  البنك بتعديل تقديراته للمدفوعات  إذا قام 
لتعكس التدفقات النقدية الفعلية والتقديرات المعدلة على أن يتم إعادة حساب القيمة الدفترية وذلك بحساب القيمة الحالية للتدفقات 

النقدية المستقبلية المقدرة بسعر العائد الفعلي لألداة المالية يتم االعتراف بالتسوية كإيراد أو مصروف في األرباح والخسائر .

في جميع األحوال إذا قام البنك بإعادة تبويب أصل مالي طبقًا لما هو مشار إليه وقام البنك في تاريخ الحق بزيادة تقديراته للمتحصالت 
النقدية المستقبلية نتيجة لزيادة ما سيتم استرداده من هذه المتحصالت النقدية ، يتم االعتراف بتأثير هذه الزيادة كتسوية لسعر العائد 

الفعلي وذلك من تاريخ التغير في التقدير وليس كتسوية للرصيد الدفتري لألصل في تاريخ التغير في التقدير .

)و( المقاصة بين األدوات المالية
يتم إجراء المقاصة بين األصول وااللتزامات المالية إذا كان هناك حق قانوني قابل للنفاذ إلجراء المقاصة بين المبالغ المعترف بها وكانت 

هناك النية إلجراء التسوية على أساس صافى المبالغ ، أو الستالم األصل وتسوية االلتزام في آن واحد . 

وتعرض بنود اتفاقيات شراء أذون خزانة مع التزام بإعادة البيع واتفاقيات بيع أذون خزانة مع التزام بإعادة الشراء على أساس الصافي 
بالميزانية ضمن بند أوراق حكومية. 

)ز( ايرادات ومصروفات العائد
يتم إتباع مبدأ االستحقاق عند إثبات عائد المرابحات حيث يتم إثبات قيمة عائد المرابحة مقدما ويعلى على حساب المرابحة ويوزع هذا 
المحقق من عوائد  الجزء غير  ، ويثبت  التسديد  تاريخ  إلى  تاريخ صرف األموال  السنة من  تناسبيًا على مدى  المرابحة  العائد على فترة 
المرابحات في نهاية السنة ضمن بند األرصدة الدائنة وااللتزامات األخرى في االلتزامات بالميزانية باعتباره إيرادا مؤجال ويتم خصمه من 
إجمالي المرابحات بالميزانية ويتم إيقاف إثبات عائد المرابحات ضمن اإليرادات عند عدم التأكد من استرداد قيمة هذه العوائد أو أصل 

المرابحة .

)ح( ايرادات األتعاب والعموالت
يتم االعتراف باألتعاب المستحقة عن خدمة مرابحة او مشاركة او مضاربة ضمن اإليرادات عند تأدية الخدمة ويتم إيقاف االعتراف بإيرادات 
األتعاب والعموالت المتعلقة بالمرابحات و المشاركات و المضاربات و المديونيات غير المنتظمة أو المضمحلة ، حيث يتم قيدها في 
سجالت هامشية خارج القوائم المالية ، ويتم االعتراف بها ضمن اإليرادات وفقًا لألساس النقدي عندما يتم االعتراف بإيرادات العائد 
وفقًا لما ورد ببند )2/ط( بالنسبة لألتعاب التي تمثل جزءًا مكماًل للعائد الفعلي لألصل المالي بصفة عامة يتم معالجتها باعتبارها تعدياًل 

لمعدل العائد الفعلي .

ويتم تأجيل أتعاب االرتباط على المرابحات والمشاركات والمضاربات إذا كان هناك احتمال مرجح بأنه سوف يتم سحب هذه المرابحات 
والمشاركات والمضاربات وذلك على اعتبار أن أتعاب االرتباط التي يحصل عليها البنك تعتبر تعويضًا عن التدخل المستمر القتناء األداة 
المالية ، ثم يتم االعتراف بها بتعديل معدل العائد الفعلي على المرابحات والمشاركات والمضاربات ، وفي حالة انتهاء فترة االرتباط دون 

إصدار البنك للمرابحات والمشاركات والمضاربات يتم االعتراف باألتعاب ضمن اإليرادات عند انتهاء فترة سريان االرتباط .

االعتراف  األولي ويتم  االعتراف  عند  اإليراد  العادلة ضمن  بقيمتها  يتم قياسها  التي  الدين  بأدوات  المتعلقة  باألتعاب  االعتراف  ويتم 
بأتعاب ترويج المرابحات والمشاركات والمضاربات المشتركة ضمن اإليرادات عند استكمال عملية الترويج وعدم احتفاظ البنك بأية جزء من 

المرابحات والمشاركات والمضاربات أو كان البنك يحتفظ بجزء له ذات معدل العائد الفعلي المتاح للمشاركين اآلخرين .

ويتم االعتراف في قائمة الدخل باألتعاب والعموالت الناتجة عن التفاوض أو المشاركة في التفاوض على معاملة لصالح طرف أخر – 
مثل ترتيب شراء أسهم أو أدوات مالية أخرى أو اقتناء أو بيع المنشآت – وذلك عند استكمال المعاملة المعنية . ويتم االعتراف بأتعاب 
االستشارات اإلدارية والخدمات األخرى عادة على أساس التوزيع الزمني النسبي على مدار أداء الخدمة . ويتم االعتراف بأتعاب إدارة 

التخطيط المالي وخدمات الحفظ التي يتم تقديمها على فترات طويلة من الزمن على مدار السنة يتم أداء الخدمة فيها .

)ط( ايرادات توزيعات األرباح
يتم االعتراف في قائمة الدخل بتوزيعات األرباح عند صدور الحق في تحصيلها .

)ى( اضمحالل األصول المالية

 ى/ 1 األصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة
يقوم البنك في تاريخ كل مركز مالى بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على اضمحالل أحد االستثمارات المالية أو مجموعة 
من االستثمارات المالية ، ويعد االستثمار المالي أو المجموعة من االستثمارات المالية مضمحلة ويتم تحميل خسائر االضمحالل 
عندما يكون هناك دليل موضوعي على االضمحالل نتيجة لحدث أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد االعتراف األولى لالستثمار 
لمجموعة  أو  المالي  لالستثمار  المستقبلية  النقدية  التدفقات  على  يؤثر  الخسارة  حدث  وكان   )Loss event الخسارة  )حدث 

االستثمارات المالية التي يمكن تقديرها بدرجة يعتمد عليها .
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وتتضمن المؤشرات التي يستخدمها البنك لتحديد وجود دليل موضوعي على خسائر االضمحالل أيا مما يلي :

ومن األدلة الموضوعية على خسائر اضمحالل مجموعة من األصول المالية وجود بيانات واضحة تشير إلى انخفاض يمكن قياسه 
في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من هذه المجموعة منذ االعتراف األولى على الرغم من عدم إمكانية تحديد هذا 

االنخفاض لكل أصل على حدة ، ومثال زيادة عدد حاالت اإلخفاق في السداد بالنسبة ألحد المنتجات المصرفية .

ويقوم البنك بتقدير السنة ما بين وقوع الخسارة والتعرف عليها لكل محفظة محددة وتتراوح هذه السنة بصفة عامة بين ثالثة 
إلى اثني عشر شهرًا .

كما يقوم البنك أوال بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على االضمحالل لكل أصل مالي على حده إذا كان ذو أهمية منفردًا، 
ويتم التقدير على مستوى إجمالي أو فردي لألصول المالية التي ليس لها أهمية منفردة ، وفي هذا المجال يراعى ما يلي :

صعوبات مالية كبيرة تواجه المدين .
مخالفة شروط اتفاقية المرابحات والمشاركات والمضاربات مثل عدم السداد .

توقع إفالس المدين أو دخول في دعوة تصفية أو إعادة هيكل التمويل الممنوح له .
تدهور الوضع التنافسي للمقترض .

قيام البنك ألسباب اقتصادية أو قانونية بالصعوبات المالية للمقترض بمنحه امتيازات أو تنازالت قد ال يوافق البنك
على منحها في الظروف العادية .

اضمحالل قيمة الضمان .
تدهور الحالة االئتمانية .

المستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالية  القيمة  الدفترية لألصل وبين  القيمة  بين  بالفرق  ويتم قياس مبلغ مخصص خسائر االضمحالل 
المتوقعة ، وال يدخل في ذلك خسائر االئتمان المستقبلية التي لم يتم تحملها بعد ، مخصومة باستخدام معدل العائد الفعلي األصلي 
لألصل المالي . ويتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل باستخدام حساب مخصص خسائر االضمحالل ويتم االعتراف بعبء االضمحالل عن 

خسائر االئتمان في قائمة الدخل .

وإذا كانت المرابحة أوالمشاركة أو المضاربة أو االستثمار المحتفظ به حتى تاريخ االستحقاق يحمل معدل عائد متغير ،عندها يكون سعر 
الخصم المستخدم لقياس أية خسائر اضمحالل هو معدل العائد الفعلي وفقًا للعقد عند تحديد وجود دليل موضوعي على اضمحالل 
األصل . ولألغراض العملية ، قد يقوم البنك بقياس خسائر اضمحالل القيمة على أساس القيمة العادلة لألداة باستخدام أسعار سوق 
معلنة ، وبالنسبة لألصول المالية المضمونة ، يراعى إضافة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من األصل المالي ، 

وتلك التدفقات التي قد تنتج من التنفيذ على وبيع الضمان بعد خصم المصاريف المتعلقة بذلك .

وألغراض تقدير االضمحالل على مستوى إجمالي ، يتم تجميع األصول المالية في مجموعات متشابهة من ناحية خصائص الخطر االئتماني  
أي على أساس عملية التصنيف التي يجريها البنك أخذًا في االعتبار نوع األصل والصناعة والموقع الجغرافي ونوع الضمان وموقف، 
المتأخرات والعوامل األخرى ذات الصلة . وترتبط تلك الخصائص بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية للمجموعات من تلك األصول لكونها 

مؤشرًا لقدرة المدينين على دفع المبالغ المستحقة وفقًا للشروط التعاقدية لألصول محل الدراسة .

وعند تقدير االضمحالل لمجموعة من األصول المالية على أساس معدالت اإلخفاق التاريخية ، يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية 
للمجموعة على أساس التدفقات النقدية التعاقدية لألصول في البنك ومقدار الخسائر التاريخية لألصول ذات خصائص خطر االئتمان 
المشابهة لألصول التي يحوزها البنك ويتم تعديل مقدار الخسائر التاريخية على أساس البيانات المعلنة الحالية بحيث تعكس أثر األحوال 
التي كانت موجودة في  آثار األحوال  التاريخية وكذلك إللغاء  الخسائر  تحديد مقدار  التي تم خاللها  السنة  تتوافر في  التي لم  الحالية 

الفترات التاريخية ولم تعد موجودة حاليًا .

ويعمل البنك على أن تعكس توقعات التغيرات في التدفقات النقدية لمجموعة من األصول المالية مع التغيرات في البيانات الموثوق 
بها ذات العالقة من فترة الى أخرى ، مثال لذلك التغيرات في معدالت البطالة ، وأسعار العقارات ، وموقف التسديدات وأية عوامل 
أخرى تشير الى التغيرات في احتماالت الخسارة في المجموعة ومقدارها ، ويقوم البنك بإجراء مراجعة دورية للطريقة واالفتراضات 

المستخدمة لتقدير التدفقات المستقبلية .

إذا حدد البنك أنه ال يوجد دليل موضوعي على اضمحالل أصل مالي تم دراسته منفردًا ، سواء كان هامًا بذاته أم ال ، عندها 
يتم إضافة هذا األصل مع األصول المالية التي لها خصائص خطر ائتماني مشابهة ثم يتم تقييمها معًا لتقدير االضمحالل 

وفقًا لمعدالت اإلخفاق التاريخية .

إذا حدد البنك أنه يوجد دليل موضوعي على اضمحالل أصل مالي ، عندها يتم دراسته منفردًا لتقدير االضمحالل ، وإذا نتج 
عن الدراسة وجود خسائر اضمحالل ، ال يتم ضم األصل إلى المجموعة التي يتم حساب خسائر اضمحالل لها على أساس 

مجمع .
إذا نتج عن الدراسة السابقة عدم وجود خسائر اضمحالل يتم عندئذ ضم األصل إلى المجموعة .
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     ي/ 2 االستثمارات المالية المتاحة للبيع
يقوم البنك في تاريخ كل ميزانية بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على اضمحالل أحد أو مجموعة من األصول المالية 
المبوبة ضمن استثمارات مالية متاحة للبيع ، وفى حالة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المبوبة متاحة للبيع ، يؤخذ 
في االعتبار االنخفاض الكبير أو الممتد في القيمة العادلة لألداة ألقل من قيمتها الدفترية ، وذلك عند تقدير ما إذا كان 

هناك اضمحالل في األصل .

خالل الفترات التي تبدأ من أول يناير 2009 ، فيعد االنخفاض كبيرًا إذا بلغ 10 % من تكلفة القيمة الدفترية ، ويعد االنخفاض 
المتراكمة من حقوق  الخسارة  ترحيل  يتم  إليها  المشار  األدلة  توافرت  ، وإذا  تزيد عن تسعة أشهر  لفترة  إذا استمر  ممتدًا 
الملكية ويعترف بها في قائمة الدخل، وال يتم رد اضمحالل القيمة الذي يعترف به بقائمة الدخل فيما يتعلق بأدوات حقوق 
الملكية إذا حدث ارتفاع في القيمة العادلة الحقًا أما إذا ارتفعت القيمة العادلة ألدوات الدين المبوبة متاحة للبيع ، وكان من 
الممكن ربط ذلك االرتفاع بموضوعية بحدث وقع بعد االعتراف باالضمحالل في قائمة الدخل ، يتم رد االضمحالل من خالل 

قائمة الدخل .

تمثل الشهرة الزيادة في تكلفة االقتناء عن القيمة العادلة لحصة البنك في صافي األصول بما في ذلك االلتزامات المحتملة
المقتناة القابلة للتحديد للشركة التابعة أو الشقيقة في تاريخ االقتناء في القوائم المالية المستقلة للبنك . ويتم اختبار 
مدى اضمحالل الشهرة سنويًا على أن يتم الخصم على قائمة الدخل بقيمة استهالك الشهرة بواقع 20 % سنويًا أو بقيمة 
تلك  بيع  أرباح وخسائر  تحديد  تابعة وشقيقة في  بشركات  المتعلقة  الشهرة  وتدخل   , أكبر  أيهما  قيمتها  االضمحالل في 

الشركات )إيضاح 2 -ب( .

ويتم توزيع الشهرة على وحدات توليد النقد ألغراض اختبار االضمحالل . وتتمثل وحدات توليد النقد في القطاعات الرئيسية 
للبنك )إيضاح 2 -ج( .

يتم االعتراف بالمصروفات المرتبطة بتطوير أو صيانة برامج الحاسب اآللي كمصروف في قائمة الدخل عند تكبدها .
أن  المتوقع  ومن  البنك  وتحت سيطرة  محددة  ببرامج  مباشرة  المرتبطة  بالمصروفات  ملموس  غير  كأصل  االعتراف  ويتم 
يتولد عنها منافع اقتصادية تتجاوز تكلفتها ألكثر من سنة . وتتضمن المصروفات المباشرة تكلفة العاملين في فريق البرامج 

باإلضافة الى نصيب مناسب من المصروفات العامة ذات العالقة .
ويتم االعتراف كتكلفة تطوير بالمصروفات التي تؤدي الى الزيادة أو التوسع في أداء برامج الحاسب اآللي عن المواصفات

األصلية لها ،وتضاف الى تكلفة البرامج األصلية.
ويتم استهالك تكلفة برامج الحاسب اآللي المعترف بها كأصل على مدار السنة المتوقع االستفادة منها فيما ال يزيد عن 

ثالثة سنوات .

وتتمثل في األصول غير الملموسة بخالف الشهرة وبرامج الحاسب اآللي )على سبيل المثال ال الحصر العالمات التجارية, 
التراخيص , منافع عقود إيجارية(.

المنافع  أساس  على  أو  الثابت  القسط  بطريقة  استهالكها  ويتم  اقتنائها  بتكلفة  األخرى  الملموسة  غير  األصول  وتثبت 
لها عمر  التي ليس  . وبالنسبة لألصول  لها  المقدرة  اإلنتاجية  . وذلك على مدار األعمار  المتوقع تحققها منها  االقتصادية 
إنتاجي محدد . فال يتم استهالكها . إال أنه يتم اختبار االضمحالل في قيمتها سنويًا وتحمل قيمة االضمحالل )إن وجد( على 

قائمة الدخل .

)ك( االستثمارات العقارية
تتمثل االستثمارات العقارية في األراضي والمباني المملوكة للبنك من أجل الحصول على عوائد إيجارية أو زيادة رأسمالية وبالتالي ال

تشمل األصول العقارية التي يمارس البنك أعماله من خاللها أو تلك التي آلت إليه وفاًء لديون , ويتم المحاسبة عن االستثمارات
العقارية بذات الطريقة المحاسبية المطبقة بالنسبة لألصول الثابتة .

)ل( األصول الغير ملموسة
      ل/ 1 الشهرة

)م( األصول الثابتة
تتمثل األراضي والمباني بصفة أساسية في مقار المركز الرئيسي والفروع والمكاتب . وتظهر جميع األصول الثابتة بالتكلفة التاريخية 

ناقصًا اإلهالك وخسائر االضمحالل . وتتضمن التكلفة التاريخية النفقات المرتبطة مباشرة باقتناء بنود األصول الثابتة .
ويتم االعتراف بالنفقات الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل القائم أو باعتبارها أصاًل مستقاًل ، حسبما يكون مالئمًا ، وذلك عندما 

يكون محتماًل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة باألصل إلى البنك وكان من الممكن تحديد هذه التكلفة بدرجة موثوق بها . 

     ل/ 2 برامج الحاسب اآللي

ل/ 3 األصول الغير ملموسة األخرى
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المباني واإلنشاءات                                                20 سنة
تحسينات عقارات مستأجرة                                       حسب نوع األصل ) 4 - 20 سنة(

أثاث مكتبي وخزائن                                                 4 سنوات
وسائل نقل                                                            4 سنوات

أجهزة الحاسب اآللي / نظم آلية متكاملة                  سنتان
تجهيزات وتركيبات                                                  20 سنة

ويتم مراجعة القيمة التخريدية واألعمار اإلنتاجية لألصول الثابتة في تاريخ كل ميزانية ، وتعدل كلما كان ذلك ضروريًا . ويتم مراجعة األصول 
التي يتم إهالكها بغرض تحديد االضمحالل عند وقوع أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة 
لالسترداد . ويتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل على الفور إلى القيمة االستردادية إذا زادت القيمة الدفترية عن القيمة االستردادية .

وتمثل القيمة االستردادية صافي القيمة البيعية لألصل أو القيمة االستخدامية لألصل أيهما أعلى ، ويتم تحديد أرباح وخسائر االستبعادات 
من األصول الثابتة بمقارنة صافي المتحصالت بالقيمة الدفترية . ويتم إدراج األرباح )الخسائر( ضمن إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى 

في قائمة الدخل .

ويتم تحميل مصروفات الصيانة واإلصالح في السنة التي يتم تحملها ضمن مصروفات التشغيل األخرى .
ال يتم إهالك األراضي ، ويتم حساب اإلهالك لألصول الثابتة باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع التكلفة بحيث تصل إلى القيمة 

التخريدية على مدار األعمال اإلنتاجية ، كالتالي :

)ن( اضمحالل األصول غير المالية
ال يتم استهالك األصول التي ليس لها عمر إنتاجي – باستثناء الشهرة – ويتم اختبار اضمحاللها سنويًا. ويتم دراسة اضمحالل األصول 

التي يتم استهالكها كلما كان هناك أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد . 

ويتم االعتراف بخسارة االضمحالل وتخفيض قيمة األصل بالمبلغ الذي تزيد به القيمة الدفترية لألصل عن القيمة االستردادية .وتمثل 
القيمة االستردادية صافي القيمة البيعية لألصل أو القيمة االستخدامية لألصل ، أيهما أعلى . ولغرض تقدير االضمحالل ، يتم إلحاق 
األصل بأصغر وحدة توليد نقد ممكنة. ويتم مراجعة األصول غير المالية التي وجد فيها اضمحالل لبحث ما إذا كان هناك رد لالضمحالل إلى 
قائمة الدخل وذلك في تاريخ إعداد كل القوائم المالية ويتم رد االنخفاض في قيمة األصول للمدى الذي تكون فيمة القيمة الدفترية 
لألصل ال تزيد عن القيمة االستردادية التي سوف يتم تحديدها بعد خصم االهالك ما لم يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في قيمة األصول .

)س( االيجارات
التأجير التمويلي ، وذلك إذا كان العقد يمنح الحق للمستأجر  يتم المحاسبة عن اإليجار التمويلي طبقًا للقانون 95 لسنة 1995 بشأن 
في شراء األصل في تاريخ محدد وبقيمة محددة ، وكانت فترة العقد تمثل ما ال يقل عن 75 % من العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل على 
األقل أو كانت القيمة الحالية إلجمالي مدفوعات اإليجار تمثل ما ال يقل عن 90 % من قيمة األصل . وتعد عقود اإليجار األخرى عقود إيجار 

تشغيلي .

بالنسبة لعقود اإليجار التمويلي يعترف بتكلفة اإليجار ، بما في ذلك تكلفة الصيانة لألصول المستأجرة ، ضمن المصروفات
في قائمة الدخل عن السنة التي حدثت فيها . وإذا قرر البنك ممارسة حق الشراء لألصول المستأجرة يتم رسملة تكلفة حق

الشراء باعتبارها أصاًل ضمن األصول الثابتة ويهلك على مدار العمر اإلنتاجي المتبقي من عمر األصل المتوقع بذات
الطريقة المتبعة لألصول المماثلة .

ويتم االعتراف بالمدفوعات تحت حساب اإليجار التشغيلي ناقصًا أية خصومات تم الحصول عليها من المؤجر ضمن المصروفات 
في قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت على مدار فترة العقد.

بالنسبة لألصول المؤجرة تأجيرًا تمويليا ، يتم تسجيل األصول ضمن االصول الثابتة في الميزانية وتهلك على مدار العمر 
اإلنتاجي المتوقع لهذا األصل بذات الطريقة المتبعة لألصول المماثلة. ويتم االعتراف بإيرادات اإليجار على أساس معدل 
إيراد اإليجار  الفرق بين  الميزانية  . ويرحل في  العائد على عقد اإليجار باإلضافة الى مبلغ يماثل تكلفة اإلهالك عن السنة 
المعترف به في قائمة الدخل وبين إجمالي حسابات عمالء اإليجار التمويلي وذلك لحين انتهاء عقد اإليجار حيث يتم استخدامه 
إلجراء مقاصة مع صافي القيمة الدفترية لألصل المؤجر . ويتم تحميل مصروفات الصيانة والتأمين على قائمة الدخل عند 

تحملها الى المدى الذي ال يتم تحميله على المستأجر.

وعندما توجد أدلة موضوعية على أن البنك لن يستطيع تحصيل كل أرصدة مديني اإليجار التمويلي ، يتم تخفيضها الى القيمة 
المتوقع استردادها .

وبالنسبة لألصول المؤجرة إيجارًا تشغيليًا تظهر ضمن األصول الثابتة في الميزانية وتهلك على مدار العمر اإلنتاجي المتوقع 
لألصل بذات الطريقة المطبقة على األصول المماثلة ، ويثبت إيراد اإليجار ناقصًا أية خصومات تمنح للمستأجر بطريقة القسط 

الثابت على مدار فترة العقد .

    س/ 2 التأجير

    س/ 1 االستئجار
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)ف( المخصصات األخرى
يتم االعتراف بمخصص تكاليف إعادة الهيكلة والمطالبات القانونية عندما يكون هناك التزام قانوني أو استداللي حالي نتيجة ألحداث 
سابقة ويكون من المرجح أن يتطلب ذلك استخدام موارد البنك لتسوية هذه االلتزامات ، مع إمكانية إجراء تقدير قابل لالعتماد عليه 

لقيمة هذا االلتزام .

وعندما يكون هناك التزامات متشابهة فإنه يتم تحديد التدفق النقدي الخارج الذي يمكن استخدامه للتسوية باألخذ في االعتبار هذه 
المجموعة من االلتزامات . ويتم االعتراف بالمخصص حتى إذا كان هناك احتمال ضئيل في وجود تدفق نقدي خارج بالنسبة لبند من داخل 

هذه المجموعة .

ويتم رد المخصصات التي انتفى الغرض منها كليًا أو جزئيًا ضمن بند إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى .
ويتم قياس القيمة الحالية للمدفوعات المقدر الوفاء بها لسداد االلتزامات المحدد لسدادها أجل بعد سنة من تاريخ الميزانية باستخدام
معدل مناسب لذات أجل سداد االلتزام – دون تأثره بمعدل الضرائب الساري – الذي يعكس القيمة الزمنية للنقود ، وإذا كان األجل أقل

من سنة تحسب القيمة المقدرة لاللتزام ما لم يكن أثرها جوهريًا فتحسب بالقيمة الحالية .

)ص( عقود الضمانات المالية
عقود الضمانات المالية هي تلك العقود التي يصدرها البنك ضمانًا للمرابحات والمشاركات والمضاربات أو حسابات جارية مدينة مقدم 
لعمالئه من جهات أخرى ، وهي تتطلب من البنك أن يقوم بتسديدات معينة لتعويض المستفيد منها عن خسارة تحملها بسبب عدم 
وفاء مدين عندما يستحق السداد وفقًا لشروط أداة الدين . ويتم تقديم تلك الضمانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية وجهات أخرى 

نيابة عن عمالء البنك .

ويتم االعتراف األولي في القوائم المالية بالقيمة العادلة في تاريخ منح الضمان التي قد تعكس أتعاب الضمان ، الحقًا لذلك ، يتم قياس 
التزام البنك بموجب الضمان على أساس مبلغ القياس األول ، ناقصًا االستهالك المحسوب لالعتراف بأتعاب الضمان في قائمة الدخل 
بطريقة القسط الثابت على مدار عمر الضمان ، أو أفضل تقدير للمدفوعات المطلوبة لتسوية أي التزام مالي ناتج عن الضمانة المالية 
في تاريخ الميزانية أيهما أعلى . ويتم تحديد تلك التقديرات وفقًا للخبرة في معامالت مشابهة والخسائر التاريخية ، معززة بحكم اإلدارة.

ويتم االعتراف في قائمة الدخل بأية زيادة في االلتزامات الناتجة عن الضمانة المالية ضمن بند إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى .

)ق( ضرائب الدخل
تتضمن ضريبة الدخل على ربح أو خسارة السنة كل من ضريبة السنة والضريبة المؤجلة ، ويتم االعتراف بها بقائمة الدخل باستثناء ضريبة 

الدخل المتعلقة ببنود حقوق الملكية التي يتم االعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية .

الميزانية  إعداد  تاريخ  في  السارية  الضريبة  أسعار  باستخدام  للضريبة  الخاضع  الربح  صافي  أساس  على  الدخل  بضريبة  االعتراف  ويتم 
باإلضافة إلى التسويات الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة .

ويتم االعتراف بالضرائب المؤجلة الناشئة عن فروق زمنية مؤقتة بين القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات طبقًا لألسس المحاسبية 
وقيمتها طبقًا لألسس الضريبية ، هذا ويتم تحديد قيمة الضريبة المؤجلة بناء على الطريقة المتوقعة لتحقق أو تسوية قيم األصول 

وااللتزامات باستخدام أسعار الضريبة السارية في تاريخ إعداد الميزانية .

ويتم االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة للبنك عندما يكون هناك احتمال مرجح بإمكانية تحقيق أرباح تخضع للضريبة في المستقبل 
يمكن من خاللها االنتفاع بهذا األصل ، ويتم تخفيض قيمة األصول الضريبية المؤجلة بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه المنفعة الضريبية 
المتوقعة خالل السنوات التالية ، على أنه في حالة ارتفاع المنفعة الضريبية المتوقعة يتم زيادة األصول الضريبية المؤجلة وذلك في 

حدود ما سبق تخفيضه .

)ر( االقتراض
يتم االعتراف بالتسهيالت التي يحصل عليها البنك أواًل بالقيمة العادلة ناقصًا تكلفة الحصول على التسهيالت . وتقاس التسهيالت الحقًا
الوفاء بها على مدار فترة  التي سيتم  القيمة  المتحصالت وبين  بالفرق بين صافي  الدخل  ، ويتم تحميل قائمة  بالتكلفة المستهلكة 

االقتراض باستخدام طريقة العائد الفعلي.

)ش( رأس المال

يتم عرض مصاريف اإلصدار التي ترتبط بصورة مباشرة بإصدار أسهم جديدة أو أسهم مقابل اقتناء كيان أو إصدار خيارات 
خصمًا من حقوق الملكية وبصافي المتحصالت بعد الضرائب .

ش/ 1 تكلفة رأس المال

)ع( النقدية وما في حكمها
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية يتضمن بند النقدية وما في حكمها األرصدة التي ال تتجاوز استحقاقاتها ثالثة أشهر من تاريخ 
االقتناء ، وتتضمن النقدية ، واألرصدة لدى البنك المركزي خارج إطار نسب االحتياطي اإللزامي واألرصدة لدى البنوك واألوراق الحكومية.
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مرابحات ومضاربات ومشاركات للعمالء
لقياس خطر االئتمان المتعلق بمرابحات ومشاركات ومضاربات للبنوك والعمالء، ينظر البنك في ثالثة مكونات كما يلي :

احتماالت اإلخفاق )التأخر( ) Probability of default ( من قبل العميل أو الغير في الوفاء بالتزاماته التعاقدية .
.)Exposure at default ( المركز الحالي والتطور المستقبلي المرجح له الذي يستنتج منه البنك الرصيد المعرض لإلخفاق

. )Loss given default ( خطر اإلخفاق االفتراضي

أ/ 1 قياس خطر االئتمان

في حالة قيام البنك بشراء أسهم رأس المال ، يتم خصم مبلغ الشراء من إجمالي حقوق الملكية حيث يمثل تكلفة أسهم 
خزينة وذلك حتى يتم إلغاؤها ، وفي حالة بيع تلك األسهم أو إعادة إصدارها في فترة الحقة يتم إضافة كل المبالغ المحصلة 

الى حقوق الملكية .

الخسارة  )نموذج  المتوقعة  الخسارة  تعكس  التي  االئتمان  لخطر  المقاييس  تلك  على  البنك  لنشاط  اليومية  اإلدارة  أعمال  وتنطوي 
مع  التشغيلية  المقاييس  تتعارض  أن  ويمكن  المصرفية  للرقابة  بازل  لجنة  من  المطلوبة   )  The Expected Loss Model المتوقعة 
عبء االضمحالل وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 26 ، الذي يعتمد على الخسائر التي تحققت في تاريخ الميزانية )نموذج الخسائر 

المحققة( وليس الخسائر المتوقعة )إيضاح أ/ 3( .

تثبت توزيعات األرباح خصمًا على حقوق الملكية في السنة التي تقر فيها الجمعية العامة للمساهمين هذه التوزيعات .
وتشمل تلك التوزيعات حصة العاملين في األرباح ومكافأة مجلس اإلدارة المقررة بالنظام األساسي والقانون .

ش/ 2 توزيعات األرباح

ش/ 3 أسهم الخزينة

)ت( أنشطة األمانة
ال يقوم البنك بمزاولة أنشطة األمانة وفي حالة قيامه بمزاولة ذلك النشاط مما قد ينتج عنه امتالك أو إدارة أصول خاصة بالغير , فسيتم 

استبعاد األصول واألرباح الناتجة عنها من القوائم المالية للبنك حيث أنها ليست أصواًل للبنك .

)ث( أرقام المقارنة
يعاد تبويب أرقام المقارنة كلما كان ذلك ضروريًا لتتوافق مع التغيرات في العرض المستخدم في السنة الحالية .

3 - إدارة المخاطر المالية

يتعرض البنك نتيجة األنشطة التي يزاولها إلى مخاطر مالية متنوعة ، وقبول المخاطر هو أساس النشاط المالي ، ويتم تحليل وتقييم 
وإدارة بعض المخاطر أو مجموعة من المخاطر مجتمعة معًا ، ولذلك يهدف البنك إلى تحقيق التوازن المالئم بين الخطر والعائد والى 
تقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للبنك ، ويعد أهم أنواع المخاطر خطر االئتمان وخطر السوق وخطر السيولة واألخطار 

التشغيلية األخرى . ويتضمن خطر السوق خطر أسعار صرف العمالت األجنبية وخطر سعر العائد ومخاطر السعر األخرى .

وقد تم وضع سياسات إدارة المخاطر لتحديد المخاطر وتحليلها ولوضع حدود للخطر والرقابة عليه، ولمراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود 
من خالل أساليب يعتمد عليها ونظم معلومات محدثة أواًل بأول . ويقوم البنك بمراجعة دورية لسياسات ونظم إدارة المخاطر وتعديلها 

بحيث تعكس التغيرات في األسواق والمنتجات والخدمات وأفضل التطبيقات الحديثة .

المخاطر  ويقوم قطاع   . اإلدارة  مجلس  من  المعتمدة  السياسات  المصرفية في ضوء  المخاطر  عن طريق قطاع  المخاطر  إدارة  وتتم 
المصرفية بتحديد وتقييم وتغطية المخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية المختلفة بالبنك ، ويوفر مجلس اإلدارة مبادئ
مكتوبة إلدارة المخاطر ككل ، باإلضافة إلى سياسات مكتوبة تغطي مناطق خطر محددة مثل خطر االئتمان وخطر أسعار صرف العمالت 
األجنبية ، وخطر أسعار العائد، واستخدام أدوات المشتقات وغير المشتقات المالية . باإلضافة إلى ذلك فإن قطاع المخاطر المصرفية 

يعد مسئول عن المراجعة الدورية إلدارة المخاطر وبيئة الرقابة بشكل مستقل .

)أ( خطر االئتمان
يتعرض البنك لخطر االئتمان وهو الخطر الناتج عن قيام أحد األطراف بعدم الوفاء بتعهداته ، ويعد خطر االئتمان أهم األخطار بالنسبة 
للبنك ، لذلك تقوم اإلدارة بحرص بإدارة التعرض لذلك الخطر . ويتمثل خطر االئتمان بصفة أساسية في أنشطة اإلقراض التي ينشأ 
عنها مرابحات ومشاركات ومضاربات وأنشطة االستثمار التي يترتب عليها أن تشتمل أصول البنك على أدوات الدين . كما يوجد خطر 
االئتمان أيضًا في األدوات المالية خارج الميزانية مثل ارتباطات المرابحات والمشاركات والمضاربات. وتتركز عمليات اإلدارة والرقابة على 
خطر االئتمان لدى فريق إدارة خطر االئتمان بقطاع المخاطر المصرفية الذي يرفع تقاريره إلى مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ورؤساء وحدات 

النشاط بصفة دورية .
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فئات  لمختلف  الجدارة مفصلة  لتصنيف  داخلية  تقييم  أساليب  باستخدام  عميل  كل  على مستوى  التأخر  احتمال  بتقييم  البنك  يقوم 
العمالء . وقد تم تطوير تلك األساليب للتقييم داخليًا وتراعى التحليالت اإلحصائية مع الحكم الشخصي لمسئولي االئتمان للوصول إلى 
تصنيف الجدارة المالئم. وقد تم تقسيم عمالء البنك إلى أربع فئات للجدارة . ويعكس هيكل الجدارة المستخدم بالبنك كما هو مبين 
في الجدول التالي مدى احتمال التأخر لكل فئة من فئات الجدارة ، مما يعني بصفة أساسية أن المراكز االئتمانية تنتقل بين فئات الجدارة 
تبعًا للتغير في تقييم مدى احتمال التأخر . ويتم مراجعة وتطوير أساليب التقييم كلما كان ذلك ضروريًا . ويقوم البنك دوريًا بتقييم أداء 

أساليب تصنيف الجدارة ومدى قدرتها على التنبؤ بحاالت التأخر .

فئات التصنيف الداخلي للبنك
التصنيف                  مدلول التصنيف

1                             ديون جيدة
2                             المتابعة العادية
3                             المتابعة الخاصة

4                             ديون غير منتظمة
يعتمد المركز المعرض لإلخفاق على المبالغ التي يتوقع البنك أن تكون قائمة عند وقوع التأخر. على سبيل المثال ، بالنسبة المرابحات 
فعاًل  المسحوبة  المبالغ  كافة  البنك  يدرج   ، لالرتباطات  وبالنسبة   . االسمية  القيمة  المركز هو  يكون هذا   ، والمضاربات  والمشاركات 

باإلضافة إلى المبالغ األخرى التي يتوقع أن تكون قد سحبت حتى تاريخ التأخر ، إن حدث .

وتمثل الخسارة االفتراضية أو الخسارة الحادة توقعات البنك لمدى الخسارة عند المطالبة بالدين إن حدث التأخر . ويتم التعبير عن ذلك 
بنسبة الخسارة للدين وبالتأكد يختلف ذلك بحسب نوع المدين ، وأولوية المطالبة ، ومدى توافر الضمانات أو وسائل تغطية االئتمان 

األخرى .

أدوات الدين وأذون الخزانة واألذون األخرى
خطر  إلدارة  يعادله  ما  أو  بورز  أند  تصنيف ستاندرد  مثل  الخارجية  التصنيفات  باستخدام  البنك  يقوم   ، واألذون  الدين  بالنسبة ألدوات 
االئتمان ، وإن لم تكن مثل هذه التقييمات متاحة ، يتم استخدام طرق مماثلة لتلك المطبقة على عمالء االئتمان . ويتم النظر إلى تلك 
االستثمارات في األوراق المالية واالوراق الحكومية على أنها طريقة للحصول على جودة ائتمانية أفضل وفي نفس الوقت توفر مصدر 

متاح لمقابلة متطلبات التمويل.

يقوم البنك بإدارة والحد والتحكم في تركز خطر االئتمان على مستوى المدين والمجموعات والصناعات والدول .

ويقوم بتنظيم مستويات خطر االئتمان الذي يقبله وذلك بوضع حدود لمقدار الخطر التي سيتم قبوله على مستوى كل 
مقترض ، أو مجموعة مقترضين ، وعلى مستوى األنشطة االقتصادية والقطاعات الجغرافية . ويتم مراقبة تلك المخاطر 
الحاجة إلى ذلك . ويتم اعتماد الحدود للخطر  بصفة مستمرة وتكون خاضعة للمراجعة السنوية أو بصورة متكررة إذا دعت 

االئتماني على مستوى المقترض / المجموعة والمنتج والقطاع والدولة من قبل مجلس اإلدارة بصفة ربع سنوية.

ويتم تقسيم حدود االئتمان ألي مقترض بما في ذلك البنوك وذلك بحدود فرعية تشمل المبالغ داخل وخارج الميزانية ، وحد
المخاطر اليومي المتعلق ببنود المتاجرة مثل عقود الصرف األجنبي اآلجلة . ويتم مقارنة المبالغ الفعلية مع الحدود يوميًا.

يتم أيضًا إدارة مخاطر التعرض لخطر االئتمان عن طريق التحليل الدوري لقدرة المقترضين والمقترضين المحتملين على مقابلة 
سداد التزاماتهم وكذلك بتعديل حدود اإلقراض كلما كان ذلك مناسبًا.

وفيما يلي بعض وسائل الحد من الخطر 

الضمانات
يضع البنك العديد من السياسات والضوابط للحد من خطر االئتمان . ومن هذه الوسائل الحصول على ضمانات مقابل األموال 
المقدمة . ويقوم البنك بوضع قواعد استرشادية لفئات محددة من الضمانات المقبولة . ومن األنواع الرئيسية لضمانات 

مرابحات ومشاركات ومضاربات :
الرهن العقاري .  

رهن أصول النشاط مثل اآلالت والبضائع .  
رهن أدوات مالية مثل أدوات الدين وحقوق الملكية .  

أ/ 2 سياسات الحد من وتجنب المخاطر
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 . ضمان  بدون  لألفراد  االئتمانية  التسهيالت  تكون  بينما  مضمونًا  للشركات  واإلقراض  األطول  المدى  على  التمويل  يكون  ما  وغالبًا 
ولتخفيض خسارة االئتمان إلى الحد األدنى ، يسعى البنك للحصول على ضمانات إضافية من األطراف المعنية بمجرد ظهور مؤشرات 

االضمحالل ألحد المرابحات والمشاركات والمضاربات أو التسهيالت.

يتم تحديد الضمانات المتخذة ضمانًا ألصول أخرى بخالف مرابحات ومشاركات ومضاربات بحسب طبيعة األداة وعادة ما تكون أدوات الدين 
وأذون الخزانة بدون ضمان فيما عدا مجموعات األدوات المالية المغطاة بأصول Asset-Backed Securities واألدوات المثيلة التي تكون 

مضمونة بمحفظة من األدوات المالية .

وينشأ خطر التسوية في المواقف التي يكون فيها السداد عن طريق النقدية أو أدوات حقوق ملكية أو أوراق مالية أخرى أو مقابل توقع 
الحصول على نقدية أو أدوات حقوق ملكية أو أوراق مالية أخرى ويتم وضع حدود تسوية يومية لكل من األطراف األخرى لتغطية مخاطر 

التسوية المجمعة الناتجة عن تعامالت البنك في أي يوم .

Master Netting Arrangements ترتيبات المقاصة الرئيسية
يقوم البنك بالحد من مخاطر االئتمان عن طريق الدخول في اتفاقيات تصفية رئيسية مع األطراف التي تمثل حجم هام من المعامالت . 
وال ينتج بصفة عامة عن اتفاقيات التصفية الرئيسية أن يتم إجراء مقاصة بين األصول وااللتزامات الظاهرة بالميزانية وذلك ألن التسوية 
عادة ما تتم على أساس إجمالي ، إال أنه يتم تخفيض خطر االئتمان المصاحب للعقود التي في صالح البنك عن طريق اتفاقيات التصفية 
الرئيسية وذلك ألنه إذا ما حدث تعثر ، يتم إنهاء وتسوية جميع المبالغ مع الطرف األخر بإجراء المقاصة . ومن الممكن أن يتغير مقدار 
تعرض البنك للخطر االئتماني الناتج عن أدوات المشتقات الخاضعة التفاقيات التصفية الرئيسية وذلك خالل فترة قصيرة نظرًا ألنه يتأثر 

بكل معاملة تخضع لتلك االتفاقيات .

االرتباطات المتعلقة باالئتمان
يتمثل الغرض الرئيسي من االرتباطات المتعلقة باالئتمان في التأكد من إتاحة األموال للعميل عند الطلب . وتحمل عقود الضمانات المالية 
Guarantees and stand by letters of credit ذات خطر االئتمان المتعلق بالمرابحات والمشاركات والمضاربات. وتكون االعتمادات 
المستندية والتجارية Documentary and Commercial Letters of Credit التي يصدرها البنك بالنيابة عن العميل لمنح طرف ثالث حق 
السحب من البنك في حدود مبالغ معينة وبموجب أحكام وشروط محددة غالبًا مضمونة بموجب البضائع التي يتم شحنها وبالتالي تحمل 

درجة مخاطر أقل من المرابحات والمشاركات والمضاربات المباشرة .

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

قصيرة األجل .

تركز النظم الداخلية للتقييم السابق ذكرها )إيضاح أ/ 1 ( بدرجة كبيرة على تخطيط الجودة االئتمانية وذلك من بداية إثبات أنشطة 
اإلقراض واالستثمار. وبخالف ذلك ، يتم االعتراف فقط بخسائر االضمحالل التي وقعت في تاريخ الميزانية ألغراض التقارير 
المالية بناء على أدلة موضوعية تشير إلى االضمحالل وفقًا لما سيرد ذكره بهذا اإليضاح ونظرًا الختالف الطرق المطبقة ، تقل 
عادة خسائر االئتمان المحملة على القوائم المالية عن مبلغ الخسارة المقدر باستخدام نموذج الخسارة المتوقعة المستخدم 

في تاريخ الميزانية وألغراض قواعد البنك المركزي المصري )إيضاح أ/ 4 (.

مخصص خسائر االضمحالل الوارد في الميزانية في نهاية السنة مستمد من درجات التقييم الداخلية األربعة ، ويبين الجدول 
التالي النسبة للبنود داخل الميزانية المتعلقة بمرابحات ومشاركات ومضاربات واالضمحالل المرتبط بها لكل من فئات التقييم 

الداخلي للبنك :

أ/ 3 سياسات االضمحالل والمخصصات
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 17,723,431
224,887,361
43,533,009

484,196,967
770,340,768

 8.909.792.839
1.102.404.929

135.252.058
561.897.119

10,709,346,945

% 83.2
% 10.3
% 1.3
% 5.2
% 100

% 2.3
% 29.2
% 5.7

% 62.8
% 100

 7,884,640,073
966,487,418
234,032,511
515,542,390

9,600,702,392

ديون جيدة
المتابعة العادية
المتابعة الخاصة

ديون غير منتظمة

31 ديسمبر 2014

% 2.7
% 10.4
% 11.8
% 75.1
% 100

%

% 82.1
% 10.1
% 2.4
% 5.4
% 100

% تقييم البنك

 17,177,102
67,082,220
76,111,132

482,761,447
643,131,901

مخصص خسائر
االضمحالل

جنيه مصري

مرابحات ومضاربات
ومشاركات للعمالء

تساعد أدوات التقييم الداخلية اإلدارة على تحديد ما إذا كانت هناك أدلة موضوعية تشير إلى وجود اضمحالل طبقًا لمعيار المحاسبة 
المصري رقم 26 ، واستنادًا إلى المؤشرات التالية التي حددها البنك :

صعوبات مالية كبيرة تواجه المقترض أو المدين .  
مخالفة شروط اتفاقية المرابحات والمشاركات والمضاربات مثل عدم السداد .  

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

قيام البنك ألسباب اقتصادية أو قانونية بالصعوبات المالية للمقترض بمنحه امتيازات أو تنازالت قد ال يوافق البنك على     
منحها في الظروف العادية .  

اضمحالل قيمة الضمان .  
تدهور الحالة االئتمانية .  

تتطلب سياسات البنك مراجعة كل األصول المالية التي تتجاوز أهمية نسبية محددة على األقل سنويًا أو أكثر عندما تقتضي الظروف 
ذلك ويتم تحديد عبء االضمحالل على الحسابات التي تم تقييمها على أساس فردي وذلك بتقييم الخسارة المحققة في تاريخ الميزانية 
على أساس كل حالة على حدة ، ويجري تطبيقها على جميع الحسابات التي لها أهمية نسبية بصفة منفردة . ويشمل التقييم عادة 

الضمان القائم ، بما في ذلك إعادة تأكيد التنفيذ على الضمان والتحصيالت المتوقعة من تلك الحسابات .

والحكم  المتاحة  التاريخية  الخبرة  باستخدام  المتجانسة  األصول  من  المجموعة  أساس  على  االضمحالل  خسائر  مخصص  تكوين  ويتم 
الشخصي واألساليب اإلحصائية.

باإلضافة إلى فئات تصنيف الجدارة األربعة المبينة في إيضاح أ/ 1 ، تقوم اإلدارة بتصنيفات في شكل مجموعات فرعية أكثر 
تفصياًل بحيث تتفق مع متطلبات البنك المركزي المصري . ويتم تصنيف األصول المعرضة لخطر االئتمان في هذه المجموعات 
وفقًا لقواعد وشروط تفصيلية تعتمد بشكل كبير على المعلومات المتعلقة بالعميل ونشاطه ووضعه المالي ومدى انتظامه 

في السداد .

ويقوم البنك بحساب المخصصات المطلوبة الضمحالل األصول المعرضة لخطر االئتمان ، بما في ذلك االرتباطات المتعلقة 
باالئتمان ، على أساس نسب محددة من قبل البنك المركزي المصري . وفي حالة زيادة مخصص خسائر االضمحالل المطلوب 
وفقًا لقواعد البنك المركزي المصري عن ذلك المطلوب ألغراض إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية ، يتم 
تجنيب احتياطي المخاطر البنكية العام ضمن حقوق الملكية خصمًا على األرباح المحتجزة بمقدار تلك الزيادة . ويتم تعديل ذلك 
االحتياطي بصفة دورية بالزيادة والنقص بحيث يعادل دائمًا مبلغ الزيادة بين المخصصين . ويعد هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع 

ويبين إيضاح ) 33 /أ( الحركة على حساب احتياطي المخاطر البنكية العام خالل السنة المالية .

أ/ 4 نموذج قياس المخاطر البنكية العام

ديون جيدة
المتابعة العادية
المتابعة الخاصة

ديون غير منتظمة

31 ديسمبر 2015

مخصص خسائرتقييم البنك
االضمحالل

جنيه مصري

مرابحات ومضاربات
ومشاركات للعمالء

%%
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جنيه مصري

ونسب  المصري  المركزي  البنك  تقييم  بأسس  مقارنة  الداخلي  التقييم  ألسس  وفقًا  للمؤسسات  الجدارة  فئات  بيان  يلي  وفيما 
المخصصات المطلوبة الضمحالل األصول المعرضة لخطر االئتمان:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

تصنيف البنك
المركزي المصري

1
1
1
1
1
2
3
4
4
4

التصنيف الداخلي

مخاطر منخفضة
مخاطر معتدلة
مخاطر مرضية

مخاطر مناسبة
مخاطر مقبولة

مخاطر مقبولة حديًا
مخاطر تحتاج لعناية خاصة

دون المستوى
مشكوك في تحصيلها

رديئة

مدلول التصنيف

صفر
% 1
% 1
% 2
% 2
% 3
% 5
% 20
% 50
% 100

نسبة المخصص
المطلوب

ديون جيدة
ديون جيدة
ديون جيدة
ديون جيدة
ديون جيدة

المتابعة العادية
المتابعة الخاصة

ديون غير منتظمة
ديون غير منتظمة
ديون غير منتظمة

مدلول التصنيف 
الداخلي

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2015

البنود المعرضة لخطر االئتمان في الميزانية )بالصافي(
أوراق حكومية

أصول مالية بغرض المتاجرة 
أدوات دين

عمليات استثمار مع البنوك
)مرابحات ومضاربات ومشاركات( للعمالء

أفراد 
حسابات جارية مدينة

بطاقات ائتمان
مرابحات ومشاركات ومضاربات شخصية

مرابحات ومشاركات ومضاربات عقارية
مؤسسات

حسابات جارية مدينة
مرابحات ومشاركات ومضاربات مباشرة

مرابحات ومشاركات ومضاربات مشتركة
مرابحات ومشاركات ومضاربات أخرى

استثمارات مالية 
أدوات دين
اإلجمالي

البنود المعرضة لخطر االئتمان خارج الميزانية )بالصافي(
أوراق مقبولة عن تسهيالت موردين

خطابات ضمان
إعتمادات مستندية

اإلجمالي

3,604,639,048

-
626,177,462

-
4,704,935

666,275,072
179,220,367

-
6,491,357,941
1,097,101,327

23,839,482

5,374,453,967
18,067,769,601

94,997,117
1,059,312,344

199,745,367
1,354,054,828

4,594,798,660

-
627,528,802

-
9,948,984

755,659,231
150,317,525

-
7,264,026,868
1,068,388,607

28,803,970

7,898,335,956
22,397,808,603

78,861,773
991,957,999
265,033,492

1,335,853,264

أ/5 الحد األقصى لخطر االئتمان قبل الضمانات
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فيما يلي موقف المرابحات والمضاربات والمشاركات من حيث الجدارة االئتمانية:
أ/6 مرابحات ومضاربات ومشاركات

31 ديسمبر 2015

ال يوجد عليها متأخرات أو اضمحالل
متأخرات ليست محل اضمحالل

محل اضمحالل
اإلجمالي

يخصم :
عوائد تحت التسوية

مخصص خسائر االضمحالل
الصافي

تقييم البنك

جنيه مصري

9,953,331,826
194,118,000
561,897,119

10,709,346,945

(661,860,992)
(770,340,768)
9,277,145,185

مرابحات ومضاربات
ومشاركات للعمالء

627,528,802
-
-

627,528,802

-
-

627,528,802

عمليات استثمار
 مع البنوك

31 ديسمبر 2014

ال يوجد عليها متأخرات أو اضمحالل
متأخرات ليست محل اضمحالل

محل اضمحالل
اإلجمالي

يخصم :
عوائد تحت التسوية

مخصص خسائر االضمحالل
الصافي

تقييم البنك

جنيه مصري

9,035,890,002
49,270,000

515,542,390
9,600,702,392

)495,071,367(
)643,131,901(
8,462,499,124

مرابحات ومضاربات
ومشاركات للعمالء

626,177,462
-
-

626,177,462

-
-

626,177,462

عمليات استثمار
 مع البنوك

فى                   %94 مقابل  اضمحالل  مؤشرات  أو  متأخرات  عليها  يوجد  ال  والمضاربات(  والمشاركات  )المرابحات  محفظة  من   %93 نسبة 
31 ديسمبر 2014 .

المرابحات والمشاركات والمضاربات التي تم تقييمها على أساس منفرد تبلغ 561,897,119 جنيه مصري مقابل 515,542,390  جنيه 
مصرى في 31 ديسمبر 2014 ، وجد اضمحالل في أقل من 86% منها مقابل 94% في 31 ديسمبر 2014 .

جميع االستثمارات في أدوات دين وأوراق حكومية تمثل أدوات دين على الحكومة المصرية .

 يمثل الجدول السابق أقصى حد يمكن التعرض له في تاريخ القوائم المالية وذلك بدون األخذ في االعتبار أية ضمانات . بالنسبة لبنود 
الميزانية ، تعتمد المبالغ المدرجة على صافي القيمة الدفترية التي تم عرضها في الميزانية .

وكما هو مبين بالجدول السابق ، فإن 41% من الحد األقصى المعرض لخطر االئتمان ناتج عن )المرابحات والمشاركات والمضاربات( للعمالء 
مقابل 47% فى 31 ديسمبر 2014 ، بينما تمثل االستثمارات في أدوات دين 35% مقابل 30% في 31 ديسمبر 2014 .

الناتج عن كل من محفظة مرابحات  االئتمان  الحد األدنى لخطر  السيطرة واإلبقاء على  اإلدارة في قدرتها على االستمرار في  وتثق 
ومشاركات ومضاربات وأدوات الدين بناء على ما يلي :

نسبة 93% من محفظة )المرابحات والمشاركات والمضاربات( مصنفة في أعلى درجتين من درجات التقييم الداخلي مقابل %92 
فى 31 ديسمبر 2014 .

فى              مصرى  جنيه   643,131,901 مقابل  مصري  جنيه   770,340,768 والمضاربات(  والمشاركات  )المرابحات  اضمحالل  عبء  إجمالي  بلغ 
31 ديسمبر 2014 منها 484,196,967 جنيه مصري مقابل 482,761,447 جنيه مصرى فى 31 ديسمبر 2014 يمثل اضمحالل )المرابحات 
والمشاركات والمضاربات( منفردة والباقي البالغ 286,143,801 جنيه مصري يمثل عبء اضمحالل على أساس المجموعة لمحفظة االئتمان

تم خالل الفترة زيادة محفظة البنك في )المرابحات والمشاركات والمضاربات(  بنسبة 12% نتيجة للتوسع في أنشطة اإلقراض ، يقوم 
البنك بالتركيز على التعامل مع المؤسسات الكبيرة أو بنوك أو أفراد ذوي مالءة ائتمانية . 

المرابحات والمشاركات والمضاربات التي ال يوجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل
ويتم تقييم الجودة االئتمانية لمحفظة مرابحات ومشاركات ومضاربات التي ال يوجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل وذلك بالرجوع 

إلى التقييم الداخلي المستخدم بواسطة البنك .
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تابع أ/6 مرابحات ومضاربات ومشاركات للعمالء والبنوك )بالصافي(

لم يتم اعتبار )المرابحات والمشاركات والمضاربات( المضمونة محل اضمحالل بالنسبة للفئة غير المنتظمة وذلك بعد األخذ في االعتبار 
قابلية تلك الضمانات للتحصيل .

31 ديسمبر 2015

جيدة
المتابعة العادية
المتابعة الخاصة

غير منتظمة
االجمالي

جنيه مصري

بطاقات 
ائتمان

3,916,441
5,857,779

-
174,764

9,948,984

175,901,625
561,580,241

-
18,177,365

755,659,231

مرابحات 
ومشاركات
ومضاربات 

شخصية

147,076,282
-
-

3,241,243
150,317,525

مرابحات 
ومشاركات
ومضاربات 

عقارية

7,064,569,163
111,444,599
78,716,818
9,296,288

7,264,026,868

مرابحات 
ومشاركات
ومضاربات 

مباشرة

1,068,388,607
-
-
-

1,068,388,607

مرابحات 
ومشاركات
ومضاربات 

مشتركة

-
27,389,514

-
1,414,456

28,803,970

مرابحات 
ومشاركات
ومضاربات 

أخرى

8,459,852,118
706,272,133
78,716,818
32,304,116

9,277,145,185

اجمالي مرابحات
ومشاركات
ومضاربات 

للعمالء

627,528,802
-
-
-

627,528,802

عمليات 
استثمار مع

البنوك

مؤسساتأفراد

31 ديسمبر 2015

متأخرات حتى 30 يومًا
متأخرات أكثر من 30 إلى 60 يومًا
متأخرات أكثر من 60 إلى 90 يومًا

االجمالي
القيمة العادلة للضمانات

جنيه مصري أفراد

14,217,000
1,997,000

228,000
16,442,000
12,647,000

مرابحات ومشاركات
ومضاربات شخصية

-
795,000
565,000

1,360,000
-

مرابحات ومشاركات
ومضاربات عقارية

14,217,000
2,792,000

793,000
17,802,000
12,647,000

اإلجمالي
بطاقات 

ائتمان

-
-
-
-
-

31 ديسمبر 2014

جيدة
المتابعة العادية
المتابعة الخاصة

غير منتظمة
االجمالي

جنيه مصري

بطاقات 
ائتمان

2,406,921
2,298,014

-
-

4,704,935

168,702,451
479,070,711

-
18,501,910

666,275,072

مرابحات 
ومشاركات
ومضاربات 

شخصية

175,206,798
-
-

4,013,569
179,220,367

مرابحات 
ومشاركات
ومضاربات 

عقارية

6,122,855,271
228,171,307
140,331,363

-
6,491,357,941

مرابحات 
ومشاركات
ومضاربات 

مباشرة

1,097,101,327
-
-
-

1,097,101,327

مرابحات 
ومشاركات
ومضاربات 

مشتركة

-
22,298,982

-
1,540,500

23,839,482

مرابحات 
ومشاركات
ومضاربات 

أخرى

7,566,272,768
731,839,014
140,331,363
24,055,979

8,462,499,124

اجمالي مرابحات
ومشاركات
ومضاربات 

للعمالء

626,177,462
-
-
-

626,177,462

عمليات 
استثمار مع

البنوك

مؤسساتأفراد

هي المرابحات والمضاربات والمشاركات التي توجد عليها متأخرات حتى 90 يومًا ولكنها ليست محل اضمحالل ، إال إذا توافرت معلومات 
أخرى تفيد عكس ذلك . وتتمثل المرابحات للعمالء التي يوجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل والقيمة العادلة للضمانات المتعلقة 

بها فيما يلي :

تابع أ/ 6  المرابحات والمضاربات والمشاركات التي توجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل
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31 ديسمبر 2014 

متأخرات حتى 30 يومًا
متأخرات أكثر من 30 إلى 60 يومًا
متأخرات أكثر من 60 إلى 90 يومًا

االجمالي
القيمة العادلة للضمانات

جنيه مصري أفراد

7,557,000
4,103,000
2,227,000

13,887,000
8,755,000

مرابحات ومشاركات
ومضاربات شخصية

3,115,000
1,205,000
1,418,000
5,738,000

-

مرابحات ومشاركات
ومضاربات عقارية

10,672,000
5,308,000
3,645,000

19,625,000
8,755,000

اإلجمالي
بطاقات 

ائتمان

-
-
-
-
-

31 ديسمبر 2015

متأخرات حتى 30 يومًا
متأخرات أكثر من 30 إلى 60 يومًا
متأخرات أكثر من 60 إلى 90 يومًا

االجمالي
القيمة العادلة للضمانات

جنيه مصري مؤسسات

-
-
-
-
-

مرابحات ومشاركات
ومضاربات مشتركة

4,661,000
25,062,000

143,177,000
172,900,000
152,911,000

مرابحات ومشاركات
ومضاربات مباشرة

1,580,000
1,836,000

-
3,416,000

58,000

مرابحات ومشاركات
ومضاربات أخرى

6,241,000
26,898,000

143,177,000
176,316,000
152,969,000

اإلجمالي

31 ديسمبر 2014

متأخرات حتى 30 يومًا
متأخرات أكثر من 30 إلى 60 يومًا
متأخرات أكثر من 60 إلى 90 يومًا

االجمالي
القيمة العادلة للضمانات

جنيه مصري مؤسسات

-
-
-
-
-

مرابحات ومشاركات
ومضاربات مشتركة

-
28,905,000

-
28,905,000
18,834,000

مرابحات ومشاركات
ومضاربات مباشرة

528,000
212,000
-

740,000
620,000

مرابحات ومشاركات
ومضاربات أخرى

528,000
29,117,000

-
29,645,000
19,454,000

اإلجمالي

بلغ رصيد )المرابحات والمشاركات والمضاربات( محل اضمحالل بصفة منفردة قبل األخذ في االعتبار التدفقات النقدية من الضمانات 
561,897,119 جنيه مصري مقابل 515,542,390 جنيه مصري فى 31 ديسمبر 2014 .

وفيما يلي تحليل بالقيمة اإلجمالية للمرابحات وللمشاركات وللمضاربات محل اضمحالل بصفة منفردة متضمنًا القيمة العادلة للضمانات 
التي حصل عليها البنك في مقابل تلك المرابحات والمشاركات والمضاربات:

عند اإلثبات األولي للمرابحات والمشاركات والمضاربات ، يتم تقييم القيمة العادلة للضمانات بناء على أساليب التقييم المستخدمة عادة 
في األصول المماثلة . وفي الفترات الالحقة، يتم تحديث القيمة العادلة بأسعار السوق أو بأسعار األصول المماثلة.

تابع أ/ 6  مرابحات ومشاركات ومضاربات للعمالء محل اضمحالل بصفة منفردة

أفراد 
حسابات جارية مدينة

بطاقات ائتمان
مرابحات ومشاركات ومضاربات شخصية

مرابحات ومشاركات ومضاربات عقارية
مؤسسات 

حسابات جارية مدينة
مرابحات ومشاركات ومضاربات مباشرة

مرابحات ومشاركات ومضاربات مشتركة
مرابحات ومشاركات ومضاربات أخرى

اإلجمالي

القيمة العادلة 
للضمانات

-
-
-
-

-
71,276,806

-
-

71,276,806

31 ديسمبر 2014

جنيه مصري

31 ديسمبر 2015
مرابحات ومشاركات

ومضاربات محل
اضمحالل بصفة منفردة

-
-

21,497,914
4,306,001

1,249,489
409,557,994
77,091,056
1,839,936

515,542,390

القيمة العادلة 
للضمانات

-
-
-
-

-
-
-
-
-

مرابحات ومشاركات
ومضاربات محل

اضمحالل بصفة منفردة

-
174,764

22,032,655
3,582,255

1,249,489
448,420,563
84,737,799
1,699,594

561,897,119



55

يمثل الجدول التالي تحليل أدوات الدين واألوراق الحكومية وفقًا لوكاالت التقييم ، بناء على تقييم ستاندرد آند بورز وما يعادله.

قام البنك خالل الفترة الحالية بالحصول على أصول باالستحواذ على بعض الضمانات كما يلي:

يتم تبويب األصول التي تم االستحواذ عليها ضمن بند األصول األخرى بالميزانية. ويتم بيع هذه األصول كلما كان ذلك عمليًا .

أ/ 7 أدوات دين واألوراق الحكومية األخرى

أ/ 8 االستحواذ على الضمانات

31 ديسمبر 2015

AAA
+ AA إلى - AA

+ A إلى - A
- A أقل من
غير مصنفة

االجمالي

أراضي
وحدات

جنيه مصري

-
-
-
-
-
-

أوراق مالية بغرض
المتاجرة

استثمارات في 
أوراق مالية

طبيعة األصل

-
-
-

7,898,335,956
-

7,898,335,956

-
-
-

12,626,112,356
-

12,626,112,356

2,926,000
42,648,033

اإلجمالي

القيمة الدفترية
بالجنيه المصري

أوراق 
حكومية

-
-
-

4,727,776,400
-

4,727,776,400

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

القطاعات الجغرافية
أ/ 9 تركز مخاطر األصول المالية المعرضة لخطر االئتمان

جمهورية مصر العربية31 ديسمبر 2015

أوراق حكومية
أصول مالية بغرض المتاجرة 

أدوات دين
عمليات استثمار مع البنوك

)مرابحات ومضاربات ومشاركات( للعمالء 
أفراد

حسابات جارية مدينة
بطاقات ائتمان

مرابحات ومشاركات ومضاربات شخصية
مرابحات ومشاركات ومضاربات عقارية

مؤسسات 
حسابات جارية مدينة

مرابحات ومشاركات ومضاربات مباشرة
مرابحات ومشاركات ومضاربات مشتركة

مرابحات ومشاركات ومضاربات أخرى
استثمارات مالية

أدوات دين
اإلجمالي

31 ديسمبر 2014

جنيه مصري

القاهرة 
الكبرى

4,727,776,400

-
312,481,251

-
7,584,232

781,416,681
121,727,651

1,249,489
6,857,539,242
1,156,568,984

30,047,778

7,898,335,956
21,894,727,664

17,340,613,021

االسكندرية 
والدلتا وسيناء

-

-
-

-
2,364,752

162,809,731
47,585,154

-
1,536,542,444

-
3,910,807

-
1,753,212,888

1,654,724,194

الوجه 
القبلي

-

-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

دول الخليج 
العربي

-

-
219,865,876

-
-
-
-

-
-
-
-

-
219,865,876

231,363,033

االجمالي

4,727,776,400

-
312,481,251

-
9,948,984

944,226,412
169,312,805

1,249,489
8,394,081,686
1,156,568,984

33,958,585

7,898,335,956
23,647,940,552

18,995,337,215

دول أخرى

-

-
95,181,675

-
-
-
-

-
-
-
-

-
95,181,675

88,851,773

االجمالي

4,727,776,400

-
627,528,802

-
9,948,984

944,226,412
169,312,805

1,249,489
8,394,081,686
1,156,568,984

33,958,585

7,898,335,956
23,962,988,103

19,315,552,021
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يمثل الجدول التالي تحليل بأهم حدود خطر االئتمان للبنك بالقيمة الدفترية، موزعة حسب النشاط الذي يزاوله عمالء البنك:
قطاعات النشاط

تابع أ/ 9

أوراق حكومية
أصول مالية بغرض المتاجرة 

أدوات دين
عمليات استثمار مع البنوك

للعمالء  ومشاركات(  ومضاربات  )مرابحات 
أفراد 

حسابات جارية مدينة
بطاقات ائتمان

مرابحات ومشاركات ومضاربات شخصية
مرابحات ومشاركات ومضاربات عقارية

مؤسسات 
حسابات جارية مدينة

مرابحات ومشاركات ومضاربات مباشرة
مرابحات ومشاركات ومضاربات مشتركة

مرابحات ومشاركات ومضاربات أخرى
استثمارات مالية

أدوات دين

اإلجمالي
31 ديسمبر 2014

جنيه مصري

مؤسسات 31 ديسمبر 2015
مالية

-

-

627,528,802

-

-

-

-

-

41,828,490

84,737,799

-

-

754,095,091

899,304,545

مؤسسات 
صناعية

-

-

-

-

-

-

-

-

3,179,225,222

494,216,062

-

-

3,673,441,284

3,476,900,462

نشاط 
عقاري

-

-

-

-

-

-

-

-

197,579,916

-

-

-

197,579,916

201,115,168

قطاع 
حكومي

4,727,776,400

-

-

-

-

-

-

-

403,310,021

90,857,143

-

7,898,335,956

13,120,279,520

9,458,490,699

بيع الجملة 
وتجارة التجزئة

-

-

-

-

-

-

-

-

2,143,839,257

-

-

-

2,143,839,257

1,887,741,340

أفراد

-

-

-

-

9,948,984

944,226,412

169,312,805

-

-

-

-

-

1,123,488,201

1,019,919,706

أنشطة 
أخرى

-

-

-

-

-

-

-

1,249,489

2,428,298,780

486,757,980

33,958,585

-

2,950,264,834

2,372,080,101

االجمالي

4,727,776,400

-

627,528,802

-

9,948,984

944,226,412

169,312,805

1,249,489

8,394,081,686

1,156,568,984

33,958,585

7,898,335,956

23,962,988,103

19,315,552,021

)ب( خطر السوق
يتعرض البنك لخطر السوق المتمثل في تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن التغير في أسعار السوق. 
العامة  للتحركات  منها معرض  أن كل  حيث   ، الملكية  والعملة ومنتجات حقوق  العائد  لمعدل  المفتوحة  المراكز  عن  السوق  وينتج خطر 
الصرف  أسعار  العائد ومعدالت  مثل معدالت  لألسعار  أو  السوق  لمعدالت  الحساسية  والتغيرات في مستوى  السوق  والخاصة في 

وأسعار أدوات حقوق الملكية . ويفصل البنك مدى تعرضه لخطر السوق الى محافظ للمتاجرة أو لغير غرض المتاجرة.

وتتضمن محافظ المتاجرة تلك المراكز الناتجة عن تعامل البنك مباشرة مع العمالء أو مع السوق ، أما المحافظ لغير المتاجرة فتنشأ بصفة 
أساسية من إدارة سعر العائد لألصول وااللتزامات المتعلقة بمعامالت التجزئة . وتتضمن هذه المحافظ مخاطر العمالت األجنبية وأدوات 

حقوق الملكية الناتجة عن االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق واالستثمارات المتاحة للبيع .

فيما يلي أهم وسائل القياس المستخدمة للسيطرة على خطر السوق :

يقوم البنك بتطبيق أسلوب » القيمة المعرضة للخطر « للمحافظ بغرض المتاجرة ولغير غرض المتاجرة ، وذلك لتقدير خطر 
السوق للمراكز القائمة وأقصى حد للخسارة المتوقعة وذلك بناء على عدد من االفتراضات للتغيرات المتنوعة لظروف السوق. 
ويقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود للقيمة المعرضة للخطر التي يمكن تقبلها من قبل البنك للمتاجرة وغير المتاجرة بصورة منفصلة.
القيمة المعرضة للخطر هي توقع إحصائي للخسارة المحتملة للمحفظة الحالية الناتجة عن التحركات العكسية للسوق . وهي 
تعبر عن أقصى قيمة يمكن أن يخسرها البنك ، ولكن باستخدام معامل ثقة محدد ) 98 %( . وبالتالي هناك احتمال إحصائي 
بنسبة ) 2 %( أن تكون الخسارة الفعلية أكبر من القيمة المعرضة للخطر المتوقعة . ويفترض نموذج القيمة المعرضة للخطر فترة 
احتفاظ محددة )عشرة أيام( قبل أن يمكن إقفال المراكز المفتوحة . ويفترض أن حركة السوق خالل فترة االحتفاظ ستتبع ذات 
نمط الحركة التي حدثت خالل العشرة أيام السابقة . ويقوم البنك بتقدير الحركة السابقة بناء على بيانات عن الخمس سنوات 
السابقة . ويقوم البنك بتطبيق تلك التغيرات التاريخية في المعدالت واألسعار والمؤشرات ، بطريقة مباشرة على المراكز 
الحالية – وهذه الطريقة تعرف بالمحاكاة التاريخية - ويتم مراقبة المخرجات الفعلية بصورة منتظمة لقياس سالمة االفتراضات 

والعوامل المستخدمة لحساب القيمة المعرضة للخطر.

Value at Risk القيمة المعرضة للخطر

ب/1 أساليب قياس خطر السوق
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وال يمنع استخدام تلك الطريقة تجاوز الخسارة لتلك الحدود وذلك في حالة وجود تحركات أكبر بالسوق . 

وحيث أن القيمة المعرضة للخطر تعتبر جزء أساسي من نظام البنك في رقابة خطر السوق ، يقوم مجلس اإلدارة سنويًا بوضع 
الخاصة بالقيمة المعرضة للخطر لكل من عمليات المتاجرة وغير المتاجرة ويتم تقسيمها على وحدات النشاط . ويتم  الحدود 

مقارنة القيم الفعلية المعرضة للخطر بالحدود الموضوعة من قبل البنك .

للخطر  المعرضة  القيمة  لنتائج  تعزيزيه  اختبارات  للخطر بصورة مستمرة من خالل  المعرضة  القيمة  ويتم مراقبة جودة نموذج 
لمحفظة المتاجرة ويتم رفع نتائج االختبارات إلى اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة .

تعطي اختبارات الضغوط مؤشرًا عن حجم الخسارة المتوقعة التي قد تنشأ عن ظروف معاكسة بشكل حاد . ويتم تصميم 
اختبارات الضغوط بما يالئم النشاط باستخدام تحليالت نمطية لسيناريوهات محددة . وتتضمن اختبارات الضغوط التي تقوم 
بها إدارة المخاطر بالبنك ، اختبار ضغط عوامل الخطر ، حيث يتم تطبيق مجموعة من التحركات الحادة على كل فئة خطر واختبار 
ضغوط األسواق النامية ، حيث تخضع األسواق النامية لتحركات حادة واختبار ضغوط خاصة ، تتضمن أحداث محتملة مؤثرة على 
مراكز أو مناطق معينة ، مثل ما قد ينتج في منطقة ما بسبب تحرير القيود على إحدى العمالت . وتقوم اإلدارة العليا ومجلس 

اإلدارة بمراجعة نتائج اختبارات الضغوط .

Stress Testing اختبارات الضغوط

ب/2 ملخص القيمة المعرضة للخطر
اجمالي القيمة المعرضة للخطر طبقًا لنوع الخطر

خطر أسعار الصرف
خطر سعر العائد

اجمالي القيمة عند الخطر

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

متوسط

14,795,820
-

14,795,820

متوسط

3,940,990
-

3,940,990

أعلى

78,824,000
-

78,824,000

أعلى

27,092,000
-

27,092,000

أقل

2,820,000
-

2,820,000

أقل

584,000
-

584,000

جنيه مصري

اجمالي القيمة المعرضة للخطر لمحفظة المتاجرة طبقًا لنوع الخطر

خطر أسعار الصرف
خطر سعر العائد

اجمالي القيمة عند الخطر

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

متوسط

-
-
-

متوسط

-
-
-

أعلى

-
-
-

أعلى

-
-
-

أقل

-
-
-

أقل

-
-
-

جنيه مصري

اجمالي القيمة المعرضة للخطر لغير محفظة المتاجرة طبقًا لنوع الخطر

ال يتعرض البنك لخطر سعر العائد نظرا لقيامه بتوزيع عائد متغير على العمالء يرتبط بما تم تحقيقه ربع سنويا من إيرادات وعوائد.
ترتبط الزيادة في القيمة المعرضة للخطر ، خاصة سعر العائد ، بالزيادة في حساسية سعر العائد في األسواق المالية العالمية .

وتم حساب النتائج الثالثة السابقة للقيمة المعرضة للخطر بشكل مستقل عن المراكز المعنية والتحركات التاريخية لألسواق . وال يشكل 
إجمالي القيمة المعرضة للخطر للمتاجرة وغير المتاجرة القيمة المعرضة للخطر للبنك وذلك نظرًا لالرتباط بين أنواع الخطر وأنواع المحافظ 

وما يتبعه من تأثير متنوع .

خطر أسعار الصرف
خطر سعر العائد

اجمالي القيمة عند الخطر

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

متوسط

14,795,820
-

14,795,820

متوسط

3,940,990
-

3,940,990

أعلى

78,824,000
-

78,824,000

أعلى

27,092,000
-

27,092,000

أقل

2,820,000
-

2,820,000

أقل

584,000
-

584,000

جنيه مصري
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النقدية . وقد قام مجلس  المالي والتدفقات  التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية على المركز  البنك لخطر  يتعرض 
اإلدارة بوضع حدود للعمالت األجنبية وذلك بالقيمة اإلجمالية لكل من المراكز في نهاية اليوم وكذلك خالل اليوم التي يتم 
مراقبتها لحظيًا . ويلخص الجدول التالي مدى تعرض البنك لخطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية في نهاية العام المالي . 

ويتضمن الجدول التالي القيمة الدفترية لألدوات المالية موزعة بالعمالت المكونة لها :

ب/ 3 خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية

األصول المالية
نقدية وأرصدة لدى البنك 

المركزي المصري
أرصدة لدى البنوك

أوراق حكومية
أصول مالية بغرض المتاجرة
عمليات استثمار مع البنوك

مرابحات ومضاربات ومشاركات للعمالء
استثمارات مالية 

متاحة للبيع
محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

إجمالي األصول المالية

االلتزامات المالية
أرصدة مستحقة للبنوك

ودائع للعمالء
تمويالت أخرى

إجمالي االلتزامات المالية

صافي المركز المالي

31 ديسمبر4 201
إجمالي األصول المالية

إجمالي االلتزامات المالية
صافي المركز المالي

المعادل بالجنيه مصري

جنيه مصري31 ديسمبر 2015

1,941,434,437

2,276,201,537
3,691,825,000

-
-

8,666,684,325

40,422,216
7,609,724,173

24,226,291,688

265,700,000
20,979,589,154

20,811,252
21,266,100,406

2,960,191,282

17,640,329,394
15,205,986,206
2,434,343,188

االجمالي

2,482,752,096

2,812,246,329
4,727,776,400

-
627,528,802

10,709,346,945

45,934,100
7,913,950,245

29,319,534,917

669,688,136
25,351,887,647

175,413,252
26,196,989,035

3,122,545,882

22,629,376,631
19,941,437,104
2,687,939,527

عمالت اخرى

3,677,588

12,884,805
-
-

57,533,776
-

5,511,884
-

79,608,053

-
74,595,862

-
74,595,862

5,012,191

68,845,915
63,703,359
5,142,556

جنيه استرليني

2,536,209

4,600,556
-
-

24,306,016
-

-
-

31,442,781

-
32,048,444

-
32,048,444

(605,663)

33,446,982
31,734,355
1,712,627

يورو اوروبي

15,745,150

54,036,755
185,640,400

-
71,732,436
37,838,989

-
-

364,993,730

5,402,203
349,609,016

-
355,011,219

9,982,511

469,784,914
474,838,384
)5,053,470(

دوالر امريكي

519,358,712

464,522,676
850,311,000

-
473,956,574

2,004,823,631

-
304,226,072

4,617,198,665

398,585,933
3,916,045,171

154,602,000
4,469,233,104

147,965,561

4,416,969,426
4,165,174,800

251,794,626
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يتعرض البنك آلثار التقلبات في مستويات أسعار العائد السائدة في السوق وهو خطر التدفقات النقدية لسعر العائد المتمثل 
في تذبذب التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في سعر عائد األداة ، وخطر القيمة العادلة لسعر العائد 
وهو خطر تقلبات قيمة األداة المالية نتيجة للتغير في أسعار العائد في السوق ، وقد يزيد هامش العائد نتيجة لتلك التغيرات 
ولكن قد تنخفض األرباح في حالة حدوث تحركات غير متوقعة . ويقوم مجلس إدارة البنك بوضع حدود لمستوى االختالف في 

إعادة تسعير العائد الذي يمكن أن يحتفظ به البنك .
ويلخص الجدول التالي مدى تعرض البنك لخطر تقلبات سعر العائد الذي يتضمن القيمة الدفترية لألدوات المالية موزعة على 

أساس سعر تواريخ إعادة التسعير أو تواريخ االستحقاق أيهما أقرب:

ب/ 4 خطر سعر العائد

جنيه مصري

حتى شهر 31 ديسمبر 2015
واحد

االجمالي بدون عائد أكثر من خمس 
سنوات

أكثر من سنة 
وحتى خمس

سنوات

أكثر من ثالثة 
أشهر حتى 

سنة

أكثر من شهر 
حتى ثالثة 

أشهر

األصول المالية
نقدية وأرصدة لدى البنك 

المركزي المصري
أرصدة لدى البنوك

أوراق حكومية
أصول مالية بغرض المتاجرة
عمليات استثمار مع البنوك

مرابحات ومضاربات ومشاركات للعمالء
استثمارات مالية :

متاحة للبيع
محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

إجمالي األصول المالية

االلتزامات المالية
أرصدة مستحقة للبنوك

ودائع للعمالء
تمويالت أخرى

إجمالي االلتزامات المالية

فجوة إعادة التسعير

31 ديسمبر4 201
إجمالي األصول المالية

إجمالي االلتزامات المالية
فجوة إعادة التسعير

-

2,543,610,359
260,000,000

-
284,324,796

4,847,303,429

-
-

7,935,238,584

194,630,666
8,151,007,495

-
8,345,638,161

(410,399,577)

6,827,874,875
7,503,786,032
)675,911,157(

2,482,752,096

2,812,246,329
4,727,776,400

-
627,528,802

10,709,346,945

45,934,100
7,913,950,245

29,319,534,917

669,688,136
25,351,887,647

175,413,252
26,196,989,035

3,122,545,882

22,629,376,631
19,941,437,104
2,687,939,527

2,055,300,756

268,635,970
-
-

21,745,724
-

45,934,100
15,614,289

2,407,230,839

40,068,280
3,197,915,603

-
3,237,983,883

(830,753,044)

1,667,437,904
2,741,748,425

)1,074,310,521(

-

-
-
-
-

1,154,969,474

-
3,087,550,624
4,242,520,098

-
-

154,602,000
154,602,000

4,087,918,098

2,559,299,206
-

2,559,299,206

-

-
-
-

34,785,450
1,742,340,959

-
4,539,858,171
6,316,984,580

-
-
-
-

6,316,984,580

3,580,743,115
-

3,580,743,115

-

-
2,792,001,400

-
47,926,620

2,055,697,025

-
270,927,161

5,166,552,206

251,307,590
-
-

251,307,590

4,915,244,616

5,676,752,169
397,543,584

5,279,208,585

427,451,340

-
1,675,775,000

-
238,746,212
909,036,058

-
-

3,251,008,610

183,681,600
14,002,964,549

20,811,252
14,207,457,401

(10,956,448,791)

2,317,269,362
9,298,359,063

)6,981,089,701(

)ج( خطر السيولة
خطر السيولة هو خطر تعرض البنك لصعوبات في الوفاء بتعهداته المرتبطة بالتزاماته المالية عند االستحقاق واستبدال المبالغ التي يتم 

سحبها . ويمكن أن ينتج عن ذلك اإلخفاق في الوفاء بااللتزامات الخاصة بالسداد للمودعين والوفاء بارتباطات اإلقراض .

تتضمن عمليات الرقابة لخطر السيولة المطبقة بمعرفة إدارة مخاطر السيولة بالبنك ما يلي :
يتم إدارة التمويل اليومي عن طريق مراقبة التدفقات النقدية المستقبلية للتأكد من إمكانية الوفاء بكافة المتطلبات . ويتضمن 
ذلك إحالل األموال عند استحقاقها أو عند إقراضها للعمالء . ويتواجد البنك في أسواق المال العالمية لتأكيد تحقيق ذلك الهدف .

إدارة مخاطر السيولة
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في  متوقعة  غير  اضطرابات  أية  لمقابلة  بسهولة  تسييلها  الممكن  من  التي  التسويق  عالية  األصول  من  بمحفظة  االحتفاظ 
التدفقات النقدية .

يتم مراجعة مصادر السيولة عن طريق فريق منفصل بإدارة مخاطر السيولة بالبنك بهدف توفير تنوع واسع في العمالت ، والمناطق 
الجغرافية ، والمصادر ، والمنتجات واآلجال .

يمثل الجدول التالي التدفقات النقدية المدفوعة من قبل البنك بطريقة االلتزامات المالية غير المشتقة موزعة على أساس المدة 
المتبقية من االستحقاقات التعاقدية في تاريخ الميزانية . وتمثل المبالغ المدرجة بالجدول التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة، 

بينما يدير البنك خطر السيولة على أساس التدفقات النقدية غير المخصومة المتوقعة وليست التعاقدية :

منهج التمويل

التدفقات النقدية غير المشتقة

إدارة التركز وبيان استحقاقات التسهيالت .

وألغراض الرقابة وإعداد التقارير يتم قياس وتوقع التدفقات النقدية لليوم واألسبوع والشهر التالي ، وهي الفترات الرئيسية إلدارة 
المتوقعة  التحصيالت  وتواريخ  المالية  لاللتزامات  التعاقدية  االستحقاقات  تحليل  التوقعات في  لتلك  البداية  نقطة  وتتمثل   . السيولة 

لألصول المالية .

وتقوم إدارة مخاطر السيولة أيضًا بمراقبة عدم التطابق بين األصول متوسطة األجل ، ومستوى ونوع الجزء غير المستخدم من ارتباطات 
المرابحات والمشاركات والمضاربات ، ومدى استخدام تسهيالت الحسابات الجارية المدينة وأثر االلتزامات العرضية مثل خطابات الضمان 

واالعتمادات المستندية .

تتضمن األصول المتاحة لمقابلة جميع االلتزامات ولتغطية االرتباطات المتعلقة بالمرابحات والمشاركات والمضاربات كل من  النقدية ، 
واألرصدة لدى البنوك المركزية ، واألرصدة لدى البنوك ، وأوراق حكومية ، ومرابحات ومشاركات ومضاربات للبنوك والعمالء. ويتم مد 
أجل نسبة من مرابحات ومشاركات ومضاربات للعمالء التي تستحق السداد خالل سنة وذلك خالل النشاط العادي للبنك. باإلضافة إلى 
ذلك ، هناك رهن لبعض أدوات الدين واألوراق الحكومية لضمان االلتزامات. وللبنك القدرة على مقابلة صافي التدفقات النقدية غير 

المتوقعة عن طريق بيع أوراق مالية وإيجاد مصادر تمويل أخرى .

جنيه مصري

31 ديسمبر 2015

االلتزامات المالية
أرصدة مستحقة للبنوك

ودائع للعمالء
تمويالت أخرى

إجمالي االلتزامات المالية

إجمالي األصول المالية

حتى شهر 
واحد

234,698,946
6,178,726,006

-
6,413,424,952

18,179,256,989

669,688,136
25,351,887,647

175,413,252
26,196,989,035

29,319,534,917

االجمالي

-
4,108,870,112

-
4,108,870,112

1,154,969,475

أكثر من خمس 
سنوات

-
5,177,577,631

175,413,252
5,352,990,883

2,266,126,138

أكثر من سنة 
وحتى خمس

سنوات

251,307,590
6,556,520,691

-
6,807,828,281

4,895,625,045

أكثر من ثالثة 
أشهر حتى 

سنة

183,681,600
3,330,193,207

-
3,513,874,807

2,823,557,270

أكثر من شهر 
حتى ثالثة 

أشهر

جنيه مصري

31 ديسمبر 2014

االلتزامات المالية
أرصدة مستحقة للبنوك

ودائع للعمالء
تمويالت أخرى

إجمالي االلتزامات المالية

إجمالي األصول المالية

حتى شهر 
واحد

362,645,631
4,388,794,279

-
4,751,439,910

12,569,124,273

928,870,415
18,828,036,360

184,530,329
19,941,437,104

22,629,376,631

االجمالي

-
3,067,710,447

-
3,067,710,447

656,063,939

أكثر من خمس 
سنوات

-
4,062,333,530

184,530,329
4,246,863,859

3,284,893,240

أكثر من سنة 
وحتى خمس

سنوات

397,543,584
4,834,385,776

-
5,231,929,360

4,501,132,946

أكثر من ثالثة 
أشهر حتى 

سنة

168,681,200
2,474,812,328

-
2,643,493,528

1,618,162,233

أكثر من شهر 
حتى ثالثة 

أشهر

مراقبة نسب السيولة بالمقارنة بالمتطلبات الداخلية للبنك ومتطلبات البنك المركزي المصري .
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بنود خارج الميزانية )باالجمالي(

د/ 1 أدوات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة باستخدام وسائل التقييم

د/ 2 أدوات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة

جنيه مصري

31 ديسمبر 2015

أوراق مقبولة عن تسهيالت موردين
خطابات ضمان

إعتمادات مستندية استيراد
إعتمادات مستندية تصدير

ارتباطات رأسمالية
اإلجمالي

ال تزيد عن سنة 
واحدة

92,814,696
1,277,901,291

335,750,738
36,569,240
59,458,389

1,802,494,354

-
159,820,905
46,534,885

-
-

206,355,790

-
227,814

-
-
-

227,814

92,814,696
1,437,950,010

382,285,623
36,569,240
59,458,389

2,009,077,958

االجمالي
أكثر من خمس 

سنوات
أكثر من سنة وأقل
 من خمس سنوات

جنيه مصري

31 ديسمبر 2014

أوراق مقبولة عن تسهيالت موردين
خطابات ضمان

إعتمادات مستندية استيراد
إعتمادات مستندية تصدير

ارتباطات رأسمالية
اإلجمالي

ال تزيد عن سنة 
واحدة

113,947,119
1,138,136,840

428,926,303
1,315,786

97,333,127
1,779,659,175

-
71,184,738
8,819,637

-
-

80,004,375

-
69,218
-
-
-

69,218

113,947,119
1,209,390,796

437,745,940
1,315,786

97,333,127
1,859,732,768

االجمالي
أكثر من خمس 

سنوات
أكثر من سنة وأقل
 من خمس سنوات

)د( القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية

لم يتم تقييم أي من بنود األصول وااللتزامات المالية باستخدام وسائل التقييم خالل الفترة المالية المنتهية في تاريخ إعداد 
القوائم المالية.

يلخص الجدول التالي القيمة الحالية والقيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية التي لم يتم عرضها في ميزانية البنك بالقيمة 
العادلة:

أصول مالية
أرصدة لدى البنوك

عمليات استثمار مع البنوك
مرابحات ومضاربات ومشاركات للعمالء

أفراد
مؤسسات

استثمارات مالية
محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

التزامات مالية
أرصدة مستحقة للبنوك

ودائع العمالء
تمويالت أخرى

القيمة العادلة

جنيه مصري

القيمة الدفترية

31 ديسمبر 2014

1,398,087,568
626,177,462

850,200,374
7,612,298,750

5,303,203,454

928,870,415
18,828,036,360

184,530,329

31 ديسمبر 2014

1,398,857,094
628,282,622

850,200,374
7,612,298,750

5,362,291,480

953,994,435
19,341,131,029

187,329,092

31 ديسمبر 2015

2,812,246,329
627,528,802

915,925,740
8,361,219,445

7,913,950,245

669,688,136
25,351,887,647

175,413,252

31 ديسمبر 2015

2,814,533,949
631,791,452

915,925,740
8,361,219,445

7,939,245,895

698,576,428
25,904,776,569

179,325,992
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تمثل القيمة لإليداعات والودائع لليلة واحدة ذات العائد المتغير القيمة الحالية لها . ويتم تقدير القيمة العادلة المتوقعة للودائع 
التي تحمل عائد متغير بناء على التدفقات النقدية المخصومة باستخدام سعر العائد السائد في األسواق المالية للديون ذات خطر 

ائتماني وتاريخ استحقاق مشابه.

تتمثل عمليات إستثمار مع  البنوك في تسهيالت غير الودائع لدى البنوك . وتمثل القيمة العادلة المتوقعة لعمليات إستثمار مع  
البنوك القيمة المخصومة للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع تحصيلها . ويتم خصم التدفقات النقدية باستخدام معدل العائد 

الحالي في السوق لتحديد القيمة العادلة.

تتمثل مرابحات ومشاركات ومضاربات بالصافي بعد خصم مخصص خسائر االضمحالل . وتمثل القيمة العادلة المتوقعة للمرابحات 
التدفقات  خصم  ويتم   . تحصيلها  المتوقع  المستقبلية  النقدية  للتدفقات  المخصومة  القيمة  للعمالء  والمضاربات  والمشاركات 

النقدية باستخدام معدل العائد الحالي في السوق لتحديد القيمة العادلة.

االستثمارات في أوراق مالية في الجدول السابق تتضمن فقط األصول التي تحمل عائد المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ، حيث 
يتم تقييم األصول المتاحة للبيع بالقيمة العادلة فيما عدا أدوات حقوق الملكية التي لم يتمكن البنك من تقدير قيمتها العادلة 
بدرجة موثوق بها . ويتم تحديد القيمة العادلة لألصول المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بناء على أسعار السوق أو األسعار 
التي تم الحصول عليها من السماسرة . وإذا لم تتوفر هذه البيانات ، يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام أسعار األسواق المالية 

لألوراق المالية المتداولة ذات خصائص ائتمان وتاريخ استحقاق ومعدالت مشابهه.

تمثل القيمة العادلة المقدرة للودائع ذات تاريخ استحقاق غير محدد ، التي تتضمن ودائع ال تحمل عائد ، المبلغ الذي سيتم دفعه 
عند الطلب.

التدفقات  التي تحمل عائد ثابت والتمويالت أخرى غير المتداولة في سوق نشطة بناء على  العادلة للودائع  ويتم تحديد القيمة 
النقدية المخصومة باستخدام سعر العائد على الديون الجديدة ذات تاريخ استحقاق مشابهه.

االلتزام بالمتطلبات القانونية لرأس المال في جمهورية مصر العربية وفي البلدان التي تعمل بها فروع البنك .
حماية قدرة البنك على االستمرارية وتمكينه من االستمرار في توليد عائد للمساهمين واألطراف األخرى.

الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو في النشاط .

يتم مراجعة كفاية رأس المال واستخدامات رأس المال وفقًا لمتطلبات الجهة الرقابية )البنك المركزي المصري في جمهورية مصر العربية(
يوميًا بواسطة إدارة البنك ، من خالل نماذج تعتمد على إرشادات لجنة بازل للرقابة المصرفية ويتم تقديم البيانات المطلوبة وإيداعات 

لدى البنك المركزي المصري على أساس ربع سنوي .
ويطلب البنك المركزي المصري أن يقوم البنك بما يلي :-

االحتفاظ بمبلغ 500 مليون جنيه مصري حدًا أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع .  
االحتفاظ بنسبة بين عناصر رأس المال وبين عناصر األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر تعادل أو تزيد عن 10 %.  

وتخضع فروع البنك التي تعمل خارج جمهورية مصر العربية لقواعد اإلشراف المنظمة لألعمال المصرفية في البلدان التي تعمل بها .

ويتكون بسط معيار كفاية رأس المال من الشريحتين التاليتين :
الشريحة األولى : تتكون الشريحة االولى من جزئين وهما رأس المال األساسي ورأس المال االساسي االضافي .

الشريحة الثانية : وهي رأس المال المساند ويتكون مما يلي:
45% من قيمة احتياطي فروق ترجمة العمالت االجنبية الموجبة

45% من قيمة االحتياطي الخاص
45% من الزيادة في القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية )إذا كان موجبًا(

45% من رصيد احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع
45% من الزيادة في القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية المحتفظ بها

أرصدة لدى البنوك

عمليات إستثمار مع البنوك

مرابحات ومشاركات ومضاربات للعمالء

استثمارات في أوراق مالية

المستحق لبنوك أخرى وللعمالء

)هـ( إدارة رأس المال
تتمثل أهداف البنك عند إدارة رأس المال ، الذي يشمل عناصر أخرى باإلضافة الى حقوق الملكية الظاهرة بالميزانية فيما يلي :
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45% من الزيادة في القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية في الشركات الشقيقة والتابعة .
القروض )الودائع المساندة مع استهالك 20 % من قيمتها في كل سنة من السنوات الخمسة االخيرة من أجلها(

مخصص خسائر االضمحالل للقروض والتسهيالت وااللتزامات العرضية المنتظمة بما ال يزيد عن 1,25 % من المخاطر االئتمانية 
لالصول وااللتزامات العرضية المنتظمة المرجحة بأوزان المخاطر

ويتكون مقام معيار كفاية رأس المال من اآلتي 
مخاطر االئتمان  
مخاطر السوق  

مخاطر التشغيل   
ويتم ترجيح األصول بأوزان مخاطر تتراوح من صفر إلى 200 % مبوبة بحسب طبيعة الطرف المدين بكل أصل بما يعكس مخاطر 
إجراء  الميزانية بعد  للمبالغ خارج  المعالجة  . ويتم استخدام ذات  النقدية في االعتبار  الضمانات  أخذ  ، ومع  به  المرتبطة  االئتمان 

التعديالت لتعكس الطبيعة العرضية والخسائر المحتملة لتلك المبالغ .

وقد التزم البنك بكافة متطلبات رأس المال المحلية . ويلخص الجدول التالي حساب معيار كفاية رأس المال طبقا لمقررات بازل 
في نهاية الفترة المالية :

رأس المال
الشريحة األولى

رأس المال االساسي المستمر
رأس المال المصدر والمدفوع

االحتياطيات ) القانوني والرأسمالي (
األرباح المحتجزة

إجمالي رأس المال األساسي
رأس المال االساسي االضافي

فروق القيمة االسمية عن الحالية للتمويل المساند
اجمالي االستبعادات من رأس المال االساسي المستمر

إجمالي الشريحة االولى بعد االستبعادات
الشريحة الثانية

45 % من قيمة االحتياطي الخاص
45 % من الزيادة في القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية

تمويالت مسانده من المستثمر الرئيسى / ودائع مساندة
مخصص خسائر االضمحالل للقروض والتسهيالت وااللتزامات العرضية المنتظمة

إجمالي الشريحة الثانية
إجمالي رأس المال

اجمالي االصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان مخاطر االئتمان,السوق والتشغيل

معيار كفاية رأس المال )%(

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2015

957,687
99,717

112,043
1,169,447

-
-

(706)
1,168,741

-
38,552

154,602
142,846
336,000

1,504,741

12,747,764

%11.80

895,035
81,880
97,850

1,074,765
-
-
)181(

1,074,584

-
34,936

114,242
137,138
286,316

1,360,900

12,042,339

%11.30

تم إضافة معيار كفاية رأس المال وفقا لما تم إرساله للبنك المركزي المصري .

باأللف جنيه مصري
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وفى اطار السعى نحو تطبيق افضل الممارسات الدولية فى مجال الرقابة المصرفية فقد قام البنك المركزى المصرى باصدار تعليمات 
لقياس مدي كفاية الشريحة االولى من القاعدة الرأسمالية مقارنة باجمالى االصول غير مرجحة بأوزان  مخاطر )الرافعة المالية( , مع التزام 

البنوك بالحد االدنى لتلك النسبة ) 3% ( على اساس ربع سنوى وذلك على النحو التالى : 

نسبة استرشادية من نهاية سبتمبر 2015 وحتى عام 2017 .  
نسبة ملزمة اعتبارا من عام 2018 .  

يتكون بسط النسبة من الشريحة االولى لرأس المال ) بعد االستبعادات( المستخدمة في بسط معيار كفاية رأس المال المطبق حاليا 
وفقا لتعليمات البنك المركزى المصرى .

يتكون مقام النسبة من كافة أصول البنك داخل وخارج الميزانية وهو ما يطلق علية »تعرضات البنك« وتشمل مجموع ما يلي: 

تعرضات البنود داخل الميزانية بعد خصم بعض استبعادات الشريحة االولى للقاعدة الرأسمالية  
التعرضات الناتجة عن عقود المشتقات .  

التعرضات الناتجة عن عمليات توريق االوراق المالية .  
التعرضات خارج الميزانية .  

ويتكون بسط ومقام نسبة الرافعة المالية من اآلتي :

مكونات البسط

مكونات المقام

اوال: بسط النسبة 
إجمالي رأس المال األساسي

ثانيا: مقام النسبة 
اجمالى التعرضات داخل الميزانية وعمليات المشتقات المالية وتمويل االوراق المالية

اجمالى التعرضات خارج الميزانية
اجمالى التعرضات داخل وخارج الميزانية 

نسبة الرافعة المالية )%(      

31 ديسمبر 2015

1,168,741

28,900,029
1,349,347

30,249,376

%3.9

باأللف جنيه مصري
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يقوم البنك باستخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ األصول وااللتزامات التي يتم اإلفصاح عنها خالل األعوام المالية التالية، ويتم 
تقدير التقديرات واالفتراضات باستمرار على أساس الخبرة التاريخية وغيرها من العوامل ، بما في ذلك التوقعات لألحداث المستقبلية 

التي يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف والمعلومات المتاحة .

4 - التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

)أ( خسائر االضمحالل في المرابحات والمشاركات والمضاربات
يراجع البنك محفظة )المرابحات والمشاركات والمضاربات( لتقييم االضمحالل على أساس ربع سنوي على األقل . ويقوم باستخدام 
أية بيانات  الحكم الشخصي عند تحديد ما إذا كان ينبغي تسجيل عبء االضمحالل في قائمة الدخل ، وذلك لمعرفة ما إذا كان هناك 
موثوق بها تشير إلى أنه يوجد انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من محفظة المرابحات والمشاركات 
والمضاربات وذلك قبل التعرف على االنخفاض على مستوى المرابحة او المشاركة او المضاربه الواحدة في تلك المحفظة . وقد تشمل 
أو  ، أو ظروف محلية  للبنك  المقترضين على السداد  بيانات تشير إلى حدوث تغيير سلبي في قدرة محفظة من  هذه األدلة وجود 
اقتصادية ترتبط بالتعثر في أصول البنك . عند جدولة التدفقات النقدية المستقبلية ، تقوم اإلدارة باستخدام تقديرات بناء على الخبرة 
السابقة لخسائر أصول ذات خصائص مخاطر ائتمانية في وجود أدلة موضوعية تشير إلى االضمحالل مماثلة لتلك الواردة في المحفظة. 
ويتم مراجعة الطريقة واالفتراضات المستخدمة في تقدير كل من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية بصورة منتظمة للحد 

من أية اختالفات بين الخسارة المقدرة والخسارة الفعلية بناء على الخبرة . 

)ب( اضمحالل االستثمارات في أدوات حقوق ملكية متاحة للبيع
يحدد البنك اضمحالل االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع عندما يكون هناك انخفاض هام أو ممتد في قيمتها العادلة 
عن التكلفة ويحتاج تحديدًا ما إذا كان االنخفاض هامًا أو ممتدًا إلى حكم شخصي ، والتخاذ هذا الحكم يقوم البنك بتقييم ضمن عوامل 
أخرى – التذبذبات )Volatility( المعتادة لسعر السهم باإلضافة إلى ذلك قد يكون هناك اضمحالل عندما يكون هناك دليل على وجود 
تدهور في الحالة المالية للشركة المستثمر فيها أو تدفقاتها النقدية التشغيلية والتمويلية أو أداء الصناعة أو القطاع أو التغيرات في 

التكنولوجيا . 

)ج( استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
أنها استثمارات محتفظ بها حتى  للتحديد على  أو قابلة  ثابتة  المالية غير المشتقة ذات دفعات وتواريخ استحقاق  يتم تبويب األصول 
النية والقدرة  بتقييم  البنك  القرار يقوم  عالية والتخاذ هذا  بدرجة  الشخصي  الحكم  التبويب استخدام  تاريخ االستحقاق ويتطلب ذلك 
على االحتفاظ بتلك االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق ، وإذا أخفق البنك في االحتفاظ بتلك االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق فيما 
عدا في بعض الظروف الخاصة مثل بيع كمية غير هامة قرب ميعاد االستحقاق عندها يتم إعادة تبويب كل االستثمارات المحتفظ بها 
حتى تاريخ االستحقاق إلى االستثمارات المتاحة للبيع ، وبالتالي سوف يتم قياس تلك االستثمارات بالقيمة العادلة وليس بالتكلفة 

المستهلكة إضافة إلى تعليق تبويب أية استثمارات بذلك البند . 

بمبلغ  الدفترية  القيمة  زيادة  يتم  سوف   ، االستحقاق  تاريخ  حتى  بها  محتفظ  أنها  على  االستثمارات  تبويب  استخدام  تعليق  تم  إذا 
25,295,650 جنيه مصري لتصل للقيمة العادلة وذلك بتسجيل قيد مقابل في احتياطى القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية .

)د( ضرائب الدخل
بمناسبة صدور قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 والئحته التنفيذية يتم احتساب الضريبة على الدخل على صافي األرباح 
الخاضعة للضريبة من واقع اإلقرار الضريبي الصادر وفقًا للقانون وذلك باستخدام أسعار الضريبة السارية في تاريخ إعداد القوائم المالية 

على أن يتم تحميل قائمة الدخل بها.
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5 - التقارير القطاعية

)أ( التحليل القطاعي لألنشطة
يتضمن النشاط القطاعي العمليات التشغيلية واألصول المستخدمة في تقديم الخدمات المصرفية وإدارة المخاطر المحيطة بها والعائد 
المرتبط بهذا النشاط التي قد تختلف عن باقي األنشطة األخرى . ويتضمن التحليل القطاعي للعمليات وفقًا لألعمال المصرفية الواردة 

فيما يلي :

المركز الرئيسي للبنك
فروع محافظة القاهرة

فروع محافظة الجيزة
فروع محافظة االسكندرية

بالجنيه المصريفروع بمحافظات أخرى

31 ديسمبر 2015
المركز 

الرئيسي
للبنك

االجمالي
فروع محافظات

أخرى
فروع محافظة
االسكندرية

فروع محافظة
الجيزة

فروع محافظة
القاهرة

اإليرادات والمصروفات وفقًا للنشاط القطاعي
إيرادات النشاط القطاعي

مصروفات النشاط القطاعي
الربح قبل الضريبة

الضريبة
الربح بعد الضريبة

األصول وااللتزامات وفقًا للنشاط القطاعي
إجمالي أصول النشاط القطاعي

إجمالي التزامات النشاط القطاعي

بنود أخرى للنشاط القطاعي
نفقات رأسمالية

اهالكات
)عبء( اضمحالل عن خسائر االئتمان

1,544,092,950
(1,675,812,178)

(131,719,228)
(228,985,656)
(360,704,884)

1,957,836,714

469,152,146

11,198,139
22,666,384

(192,792,493)

3,742,976,269
(3,248,924,150)

494,052,119
(228,985,656)

265,066,463

28,900,029,588

27,411,345,020

310,168,421
(237,069,379)

73,099,042
-

73,099,042

3,876,274,275

3,876,274,275

264,605,840   
(172,406,801)

92,199,039
-

92,199,039

2,570,420,336

2,570,420,336

570,943,650
(403,317,030)

167,626,620
-

167,626,620

6,508,957,072

6,508,957,072

1,053,165,408
(760,318,762)

292,846,646
-

292,846,646

13,986,541,191

13,986,541,191

بالجنيه المصري

31 ديسمبر 2014

اإليرادات والمصروفات وفقًا للنشاط القطاعي
إيرادات النشاط القطاعي

مصروفات النشاط القطاعي
الربح قبل الضريبة

الضريبة
الربح بعد الضريبة

األصول وااللتزامات وفقًا للنشاط القطاعي
إجمالي أصول النشاط القطاعي

إجمالي التزامات النشاط القطاعي

بنود أخرى للنشاط القطاعي
نفقات رأسمالية

اهالكات
)عبء( اضمحالل عن خسائر االئتمان

المركز 
الرئيسي

للبنك

1,058,950,694
(1,218,215,540)

(159,264,846)
(145,423,235)
(304,688,081)

1,935,114,376

607,503,118

22,834,125
18,060,010

(102,332,541)

2,788,552,532
(2,417,643,933)

370,908,599
(145,423,235)

225,485,364

22,279,946,214

20,952,334,956

االجمالي

244,108,433
(184,934,217)

59,174,216
-

59,174,216

2,834,899,285

2,834,899,285

فروع محافظات
أخرى

235,396,250   
(158,473,424)

76,922,826
-

76,922,826

2,461,174,056

2,461,174,056

فروع محافظة
االسكندرية

450,156,955
(317,159,142)

132,997,813
-

132,997,813

5,596,300,123

5,596,300,123

فروع محافظة
الجيزة

799,940,200
(538,861,610)

261,078,590
-

261,078,590

9,452,458,374

9,452,458,374

فروع محافظة
القاهرة

بالجنيه المصري
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)ب( تحليل القطاعات الجغرافية
بالجنيه المصري

31 ديسمبر 2015

اإليرادات والمصروفات وفقًا للقطاعات الجغرافية
إيرادات القطاعات الجغرافية

مصروفات القطاعات الجغرافية
الربح قبل الضريبة

الضريبة
الربح بعد الضريبة

األصول وااللتزامات وفقًا للقطاعات الجغرافية
إجمالي أصول القطاعات الجغرافية

إجمالي التزامات القطاعات الجغرافية

بنود أخرى للقطاعات الجغرافية
نفقات رأسمالية

اهالكات
)عبء( اضمحالل عن خسائر االئتمان

3,742,976,269
(3,248,924,150)

494,052,119
(228,985,656)

265,066,463

28,900,029,588

27,411,345,020

االجمالي

-
-
-
-
-

-

-

الوجه القبلي القاهرة الكبرى

3,360,472,467
(3,002,087,948)

358,384,519
(228,985,656)

129,398,863

25,076,080,030

23,587,395,462

11,198,139
22,666,384

(192,792,493)

382,503,802
(246,836,202)

135,667,600
-

135,667,600

3,823,949,558

3,823,949,558

االسكندرية 
والدلتا وسيناء

بالجنيه المصري

31 ديسمبر 2014

اإليرادات والمصروفات وفقًا للقطاعات الجغرافية
إيرادات القطاعات الجغرافية

مصروفات القطاعات الجغرافية
الربح قبل الضريبة

الضريبة
الربح بعد الضريبة

األصول وااللتزامات وفقًا للقطاعات الجغرافية
إجمالي أصول القطاعات الجغرافية

إجمالي التزامات القطاعات الجغرافية

بنود أخرى للقطاعات الجغرافية
نفقات رأسمالية

اهالكات
)عبء( اضمحالل عن خسائر االئتمان

2,788,552,532
(2,417,643,933)

370,908,599
(145,423,235)

225,485,364

22,279,946,214

20,952,334,956

االجمالي

-
-
-
-
-

-

-

الوجه القبلي القاهرة الكبرى

2,455,587,017
(2,197,924,709)

257,662,308
(145,423,235)

112,239,073

18,832,662,411

17,505,051,153

22,834,125
18,060,010

(102,332,541)

332,965,515
(219,719,224)

113,246,291
-

113,246,291

3,447,283,803

3,447,283,803

االسكندرية 
والدلتا وسيناء

بالجنيه المصري
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6 - صافي الدخل من العائد

7 - صافي الدخل من االتعاب والعموالت

عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات وااليرادات المشابهة من
مرابحات ومضاربات ومشاركات

للبنوك
للعمالء

أوراق حكومية
استثمارات فى ادوات دين محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق و المتاحة للبيع

تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة من
ودائع وحسابات جارية

للبنوك
للعمالء

تمويالت أخرى

الصافي

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2015

176,818,161
898,518,686

1,075,336,847
436,575,562
798,301,913

2,310,214,322

(39,498,728)
(1,333,566,743)
(1,373,065,471)

(5,390,252)
(1,378,455,723)

931,758,599

جنيه مصري

يحتفظ البنك بأدوات دين لتغطية نسبة السيولة من أرصدة العمالء وفقًا لمتطلبات الجهات المعنية ونوصي المودعين بمراعاة ذلك فيما 
يخص عوائد تلك األدوات.

إيرادات األتعاب والعموالت
األتعاب والعموالت المرتبطة باالئتمان

أتعاب خدمات تمويل المؤسسات
أتعاب أعمال الحفظ

أتعاب أخرى

مصروفات األتعاب والعموالت
أتعاب أخرى مدفوعة

الصافي

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2015

59,587,400
724,762
436,987

73,802,768
134,551,917

(5,132,384)
(5,132,384)

129,419,533

جنيه مصري

8 - توزيعات أرباح

أوراق مالية متاحة للبيع
استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق – وثائق صناديق استثمار

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2015

4,694,122
440,155

5,134,277

جنيه مصري

83,492,524
820,997,905
904,490,429
399,745,720
480,619,707

1,784,855,856

)45,453,135(
)1,023,882,626(
)1,069,335,761(

)3,031,912(
)1,072,367,673(

712,488,183

52,333,297
449,331
632,338

61,343,552
114,758,518

)4,322,730(
)4,322,730(

110,435,788

3,529,474
1,911,980
5,441,454
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9 - صافي دخل المتاجرة

عمليات النقد األجنبي
أرباح التعامل في العمالت األجنبية

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2015

36,349,342
36,349,342

16,770,001
16,770,001

جنيه مصري

10 - مصروفات إدارية

11 - )مصروفات( إيرادات تشغيل أخرى

12 - )عبء( رد االضمحالل عن خسائر االئتمان

13 - )مصروفات( ضرائب الدخل

تكلفة العاملين
أجور ومرتبات

تأمينات اجتماعية

مصروفات إدارية أخرى

مرابحات ومشاركات ومضاربات للعمالء
إستثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

الضرائب الحالية
الضرائب المؤجلة ) ايضاح رقم 23 (

بلغ المتوسط الشهري لصافي ما يتقاضاه أعلى عشرين فرد بالبنك خالل عام 2015 من مرتبات , مكافآت وأرباح شهرية مجتمعين بعد خصم الضرائب 
واالستقطاعات التأمينية مبلغ 1,376,262 جنيه مصري مقابل مبلغ 1,208,596 جنيه مصري خالل عام 2014 .

31 ديسمبر 2014

31 ديسمبر 2014

31 ديسمبر 2014

31 ديسمبر 2015

31 ديسمبر 2015

31 ديسمبر 2015

(161,920,915)
(5,516,361)

(167,437,276)
(149,162,683)

(316,599,959)

(188,807,822)
(3,984,671)

(192,792,493)

(228,460,299)
(525,357)

(228,985,656)

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

أرباح )خسائر( تقييم أرصدة األصول وااللتزامات بالعمالت األجنبية ذات الطبيعة النقدية بخالف 
تلك التي بغرض المتاجرة أو المبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 

أرباح بيع أصول ثابتة
عبء تأجير تشغيلي وتمويلي 

)عبء( مخصصات أخرى 
أخرى

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2015

457,406
1,371,463

(64,491,892)
(37,400,835)

(7,793,731)
(107,857,589)

جنيه مصري

)152,523,029(
)5,056,680(

)157,579,709(
)109,306,029(

)266,885,738(

)395,146(
413,451

)75,037,461(
)19,548,801(
)2,126,811(

)96,694,768(

)104,106,169(
1,773,628

)102,332,541(

)144,403,510(
)1,019,725(

)145,423,235(
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14 - نصيب السهم في االرباح

صافي االرباح القابلة للتوزيع على مساهمي البنك
المتوسط المرجح لعدد االسهم

نصيب السهم في االرباح

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2015

226,566,463
136,812,482

1.66

جنيه مصري

194,485,364
136,812,482

1.42

15 - نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي المصري

نقدية
أرصدة لدى البنك المركزي المصري في إطار نسبة االحتياطي االلزامي

أرصدة بدون عائد
أرصدة ذات عائد

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2015

233,512,281
2,249,239,815
2,482,752,096
2,055,300,756

427,451,340
2,482,752,096

جنيه مصري

219,482,932
1,630,814,463
1,850,297,395
1,468,237,784

382,059,611
1,850,297,395

16 - أرصدة لدى البنوك

حسابات جارية
ودائع

البنك المركزي المصري بخالف نسبة االحتياطي االلزامي
بنوك محلية
بنوك خارجية

أرصدة بدون عائد
أرصدة ذات عائد

أرصدة متداولة

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2015

251,243,244
2,561,003,085
2,812,246,329

2,561,003,085
40,211,985

211,031,259
2,812,246,329

268,635,969
2,543,610,360
2,812,246,329
2,812,246,329
2,812,246,329

جنيه مصري

109,087,568
1,289,000,000
1,398,087,568

1,289,000,000
25,570,318
83,517,250

1,398,087,568
109,087,568

1,289,000,000
1,398,087,568
1,398,087,568
1,398,087,568

17 - أوراق حكومية

أذون خزانة 182 يوم
أذون خزانة 273 يوم
أذون خزانة 364 يوم

أذون خزانة دوالرية 364 يوم
أذون خزانة يورو أوروبي 364 يوم

عوائد لم تستحق بعد

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2015

272,475,000
1,460,000,000
1,959,350,000
850,311,000
185,640,400

4,727,776,400
(132,977,740)
4,594,798,660

جنيه مصري

16,025,000
556,925,000

1,879,225,000
1,071,015,000
191,028,200

3,714,218,200
)109,579,152(
3,604,639,048
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18 - عمليات استثمار مع البنوك

قروض للعمالء
مخصص القروض

عوائد مجنبة

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2015

5,024,651
(4,997,694)

(26,957)
-

جنيه مصري

المودعين  المعنية ونوصي  الجهات  العمالء وفقًا لمتطلبات  أرصدة  المحلية من  بالعملة  المطلوبة  بأدوات دين لتغطية نسبة السيولة  البنك  يحتفظ 
بمراعاة ذلك فيما يخص عوائد تلك األدوات.

عمليات استثمار مع البنوك

أرصدة متداولة
أرصدة غير متداولة

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2015

627,528,802
627,528,802
592,743,352
34,785,450

627,528,802

جنيه مصري

تتضمن مبلغ 21,644,280 جنيه مصري يمثل عمليات استثمار مع مجموعة البركة المصرفية -المساهم الرئيسي بالبنك- )مقابل مبلغ 41,412,580 جنيه مصري  
في 31 ديسمبر 2014( وقد بلغ عائد تلك العمليات خالل العام مبلغ 395,613 جنيه مصري )مقابل مبلغ 507,094 جنيه مصري خالل العام السابق(

تتمثل قروض لعمالء بنك االهرام في أرصدة مديونيات قديمة ومكون لها مخصص بنسبة 100% تخص عمالء بنك األهرام قبل تحويله لبنك يعمل وفقًا 
ألحكام الشريعة اإلسالمية السمحاء .

19 - مرابحات ومشاركات ومضاربات للعمالء

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2015

626,177,462
-
9,948,984

944,226,412
169,312,805

1,123,488,201

1,249,489
8,394,081,686
1,156,568,984

33,958,585
9,585,858,744

10,709,346,945
(661,860,992)
(770,340,768)
9,277,145,185

7,064,569,164
2,212,576,021
9,277,145,185

جنيه مصري

أفراد 
حسابات جارية مدينة

بطاقات ائتمان
مرابحات ومشاركات ومضاربات شخصية

مرابحات ومشاركات ومضاربات عقارية
اجمالي )1)
مؤسسات 

حسابات جارية مدينة
مرابحات ومشاركات ومضاربات مباشرة

مرابحات ومشاركات ومضاربات مشتركة
مرابحات ومشاركات ومضاربات أخرى

اجمالي )2)
اجمالي مرابحات ومشاركات ومضاربات للعمالء ) 1 + 2)

يخصم : عوائد تحت التسوية
يخصم : مخصص خسائر االضمحالل

الصافي

أرصدة متداولة
أرصدة غير متداولة

قروض لعمالء بنك االهرام

626,177,462
626,177,462
594,047,012
32,130,450

626,177,462

-
4,704,935

813,488,872
201,725,899

1,019,919,706

1,249,489
7,373,083,621
1,175,745,022

30,704,554
8,580,782,686
9,600,702,392
)495,071,367(
)643,131,901(
8,462,499,124

6,122,855,271
2,339,643,853
8,462,499,124

5,042,477
)5,017,577(

)24,900(
-
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مخصص خسائر اإلضمحالل

تحليل حركة مخصص خسائر االضمحالل للمرابحات والمشاركات والمضاربات للعمالء وفقًا لألنواع :

31 ديسمبر 2015

الرصيد في 1 يناير 2015 
عبء االضمحالل
مبالغ تم اعدامها

الرصيد في 31 ديسمبر 2015

جنيه مصري أفراد
بطاقات ائتمان

11,380,071
3,325,051
(103,401)

14,601,721

مرابحات ومشاركات
ومضاربات شخصية

1,066,530
551,554
-

1,618,084

مرابحات ومشاركات
ومضاربات عقارية

12,446,601
3,876,605
(103,401)

16,219,805

اإلجمالي
حسابات 

جارية مدينة

-
-
-
-

-
-
-
-

31 ديسمبر 2015

الرصيد في 1 يناير 2015
عبء االضمحالل
مبالغ تم اعدامها

مبالغ مستردة
فروق تقييم عمالت أجنبية

الرصيد في 31 ديسمبر 2015

جنيه مصري مؤسسات

78,419,686
9,760,691

-
-
-

88,180,377

مرابحات ومشاركات
ومضاربات مشتركة

4,922,862
(1,501,936)

(270,775)
-
-

3,150,151

مرابحات ومشاركات
ومضاربات أخرى

630,685,300
184,931,217
(69,491,551)

437,562
7,558,435

754,120,963

اإلجمالي
حسابات 

جارية مدينة

1,249,489
-
-
-
-

1,249,489

مرابحات ومشاركات
ومضاربات مباشرة

546,093,263
176,672,462
(69,220,776)

437,562
7,558,435

661,540,946

31 ديسمبر 2014

الرصيد في 1 يناير 2014
عبء )رد( االضمحالل

مبالغ تم اعدامها
مبالغ مستردة

الرصيد في 31 ديسمبر 2014

جنيه مصري أفراد
مرابحات ومشاركاتبطاقات ائتمان

ومضاربات شخصية
1,446,578
(486,048)

-
106,000

1,066,530

مرابحات ومشاركات
ومضاربات عقارية

9,557,640
2,873,441

(90,480)
106,000

12,446,601

اإلجمالي
حسابات 

جارية مدينة

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

8,111,062
3,359,489

(90,480)
-

11,380,071

31 ديسمبر 2014

الرصيد في 1 يناير 2014
عبء االضمحالل
مبالغ تم اعدامها

مبالغ مستردة
فروق تقييم عمالت أجنبية

الرصيد في 31 ديسمبر 2014

جنيه مصري مؤسسات

77,239,217
1,643,819
(463,350)

-
-

78,419,686

مرابحات ومشاركات
ومضاربات مشتركة

1,849,080
3,073,782

-
-
-

4,922,862

مرابحات ومشاركات
ومضاربات أخرى

549,319,193
101,232,728
(23,269,518)

648,533
2,754,364

630,685,300

اإلجمالي
حسابات 

جارية مدينة

1,249,489
-
-
-
-

1,249,489

مرابحات ومشاركات
ومضاربات مباشرة

468,981,407
96,515,127

(22,806,168)
648,533

2,754,364
546,093,263



73

يحتفظ البنك بأدوات دين لتغطية نسبة السيولة من أرصدة العمالء وفقًا لمتطلبات الجهات المعنية ونوصي المودعين بمراعاة ذلك فيما يخص عوائد تلك 
األدوات.

20 - استثمارات مالية

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2015

626,177,462

-

-

5,511,884
40,422,216
45,934,100

30,704,554
26,929,846

7,898,335,956
-

(11,315,557)
7,913,950,245

7,959,884,345

316,861,262
7,643,023,083
7,959,884,345

7,898,335,956
-

7,898,335,956

جنيه مصري

استثمارات مالية متاحة للبيع
ادوات دين - بالقيمة العادلة 

مدرجة في السوق
ادوات دين بالتكلفة 

غير مدرجة بالسوق
ادوات حقوق ملكية - بالقيمة العادلة 

مدرجة في السوق
غير مدرجة في السوق

اجمالي استثمارات مالية متاحة للبيع ) 1)

استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
وثائق صناديق االستثمار التي يتعين على البنك المنشئ للصندوق االحتفاظ بها

ادوات دين - بالتكلفة المستهلكة 
مدرجة في السوق

غير مدرجة في السوق
يخصم : مخصص خسائر االضمحالل

اجمالي استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ) 2)

اجمالي استثمارات مالية ) 1 + 2)

أرصدة متداولة
أرصدة غير متداولة

أدوات دين ذات عائد ثابت
أدوات دين ذات عائد متغير

90,849,473

-

5,296,203
40,544,484

136,690,160

26,929,846

5,283,604,494
-

)7,330,886(
5,303,203,454

5,439,893,614

1,244,517,140
4,195,376,474
5,439,893,614

5,141,452,643
233,001,324

5,374,453,967



74

الرصيد في 1 يناير 2015
اضافات خالل العام

استبعادات خالل العام
فروق تقييم اصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت األجنبية

استهالك عالوة وخصم االصدار
خسائر التغير في القيمة العادلة - ايضاح 31 هـ

)عبء( مخصص خسائر االضمحالل
الرصيد في 31 ديسمبر 2015

جنيه مصري
استثمارات مالية 
محتفظ بها حتى
 تاريخ االستحقاق

اإلجمالي
استثمارات 
مالية متاحة 

للبيع

136,690,160
167,732

(96,674,900)
7,924,588
(177,266)

(1,996,214)
-

45,934,100

5,303,203,454
3,834,019,524

(1,281,056,871)
42,838,578
18,930,231

-
(3,984,671)

7,913,950,245

5,439,893,614
3,834,187,256

(1,377,731,771)
50,763,166
18,752,965
(1,996,214)
(3,984,671)

7,959,884,345

31 ديسمبر 2015

أرباح )خسائر( االستثمارات المالية

تسويات مخصص خسائر االضمحالل لالستثمارات المالية
المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

31 ديسمبر 2014

31 ديسمبر 2014

31 ديسمبر 2015

31 ديسمبر 2015

14,061,229
(280,000)

-
13,781,229

(7,330,886)
(3,984,671)

(11,315,557)

جنيه مصري

جنيه مصري

أرباح بيع استثمارات مالية متاحة للبيع
خسائر اضمحالل أدوات حقوق ملكية متاحة للبيع

رد اضمحالل أدوات دين متاحة للبيع

الرصيد اإلفتتاحي
)عبء( رد االضمحالل عن خسائر االئتمان

الرصيد الختامي

الرصيد في 1 يناير 2014
اضافات خالل العام

استبعادات خالل العام
فروق تقييم اصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت األجنبية

استهالك عالوة وخصم االصدار
ارباح التغير في القيمة العادلة - ايضاح 31 هـ

رد مخصص خسائر االضمحالل
الرصيد في 31 ديسمبر 2014

جنيه مصري
استثمارات مالية 
محتفظ بها حتى
 تاريخ االستحقاق

اإلجمالي
استثمارات 
مالية متاحة 

للبيع

133,741,616
3,883,118

(4,831,179)
2,744,762
(272,926)
1,424,769

-
136,690,160

3,046,257,911
2,787,870,278
(568,913,000)

8,474,793
27,739,844

-
1,773,628

5,303,203,454

3,179,999,527
2,791,753,396
(573,744,179)

11,219,555
27,466,918
1,424,769
1,773,628

5,439,893,614

31 ديسمبر 2014

2,373,498
)2,285,850(

428,802
516,450

)9,104,514(
1,773,628

)7,330,886(
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21 - استثمارات في شركات تابعة وشقيقة

22 - أصول أخرى

23 - ضرائب الدخل المؤجلة

31 ديسمبر 2014

31 ديسمبر 2014

31 ديسمبر 2015

31 ديسمبر 2015

جنيه مصري

جنيه مصري

شركة التمويل المصري السعودي لالستثمار العقاري* 

البلد مقر الشركة
أجمالي أصول الشركة **

إجمالي التزامات الشركة بدون حقوق الملكية **
ايرادات الشركة **

ارباح الشركة **
نسبة مساهمة البنك

* الشركة غير مدرجة ببورصة االوراق المالية المصرية
** تم االعتماد على آخر قوائم مالية معتمدة للشركة في 31 ديسمبر 2014

تم حساب ضرائب الدخل المؤجلة بالكامل على الفروق الضريبية المؤجلة وفقًا لطريقة االلتزامات.
ال يعترف باألصول الضريبية المؤجلة الناتجة عن الخسائر الضريبية المرحلة إال إذا كان المرجح وجود أرباح ضريبية مستقبلية يمكن من خاللها 

االستفادة بالخسائر الضريبية المرحلة .
يتم إجراء مقاصة بين األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة إذا كان هناك مبرر قانوني لعمل مقاصة بين الضريبة الحالية على األصول 

مقابل الضريبة الحالية على االلتزامات وأيضًا عندما تكون ضرائب الدخل المؤجلة تابعة لذات الدائرة الضريبية .

االيرادات المستحقة
المصروفات المقدمة

دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة
مدفوعات تحت حساب شراء وتجهيز فروع جديدة

االصول التي آلت ملكيتها وفاء للديون )بعد خصم االضمحالل(
التأمينات والعهد

أخرى

2,275,000
2,275,000

349,864,264
84,549,355

-
67,995,861

247,314,246
3,397,443

66,676,097
819,797,266

6,719,434
202,585
668,698
150,127

% 40

مصرمصر

2,275,000
2,275,000

6,719,434
202,585
668,698
150,127

% 40

185,154,955
85,205,660

665,590
32,849,332

234,377,222
1,457,496

22,095,715
561,805,970
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األصول الثابتة
المخصصات

جنيه مصري

األصول الضريبية
المؤجلة

االلتزامات الضريبية
31 ديسمبر 2015المؤجلة

-
3,468,325
3,468,325

(5,233,157)
-

(5,233,157)

(5,233,157)
3,468,325

(1,764,832)

حركة األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة

الرصيد في 1 يناير 2015
االضافات خالل العام

االستبعادات خالل العام
الرصيد في 31 ديسمبر 2015

جنيه مصري

األصول الضريبية
المؤجلة

االلتزامات الضريبية
31 ديسمبر 2015المؤجلة

3,883,277
-

(414,952)

3,468,325

(5,122,752)
(110,405)

-
(5,233,157)

(1,239,475)
(110,405)
(414,952)

(1,764,832)

أرصدة األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة

األصول الثابتة
المخصصات

جنيه مصري

األصول الضريبية
المؤجلة

االلتزامات الضريبية
31 ديسمبر 2014المؤجلة

-
3,883,277
3,883,277

(5,122,752)
-

(5,122,752)

(5,122,752)
3,883,277

(1,239,475)

الرصيد في 1 يناير 2014
االضافات خالل العام

الرصيد في 31 ديسمبر 2014

جنيه مصري

األصول الضريبية
المؤجلة

االلتزامات الضريبية
31 ديسمبر 2014المؤجلة

3,682,577
200,700

3,883,277

(3,902,327)
(1,220,425)
(5,122,752)

(219,750)
(1,019,725)
(1,239,475)
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24 - أصول ثابتة

الرصيد في 1 يناير 2014

التكلفة

مجمع االهالك

صافي القيمة الدفترية

اضافات

استبعادات

تكلفة اهالك

مجمع اهالك االستبعادات

صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2014

الرصيد في 1 يناير 2015

التكلفة

مجمع االهالك

صافي القيمة الدفترية

اضافات

استبعادات

تكلفة اهالك

مجمع اهالك االستبعادات

صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2015

الرصيد في 31 ديسمبر 2015

التكلفة

مجمع االهالك

صافي القيمة الدفترية

جنيه مصري

أراضي 
ومباني

234,795,922

(33,380,675)

201,415,247

71,908,986

-

(10,736,834)

-

262,587,399

306,704,908

(44,117,509)

262,587,399

9,725,000

(11,571,046)

(12,393,624)

244,766

248,592,495

304,858,862

(56,266,367)

248,592,495

تحسينات على 
أصول مستأجرة

4,895,364

(1,055,419)

3,839,945

-

-

(95,615)

-

3,744,330

4,895,364

(1,151,034)

3,744,330

-

-

(116,124)

-

3,628,206

4,895,364

(1,267,158)

3,628,206

آالت ومعدات

16,621,522

(11,234,348)

5,387,174

1,747,398

-

(2,068,693)

-

5,065,879

18,368,920

(13,303,041)

5,065,879

1,856,523

-

(2,256,658)

-

4,665,744

20,225,443

(15,559,699)

4,665,744

أخرى

113,138,434

(71,152,623)

41,985,811

26,046,486

(662,900)

(5,158,868)

662,896

62,873,425

138,522,020

(75,648,595)

62,873,425

11,764,131

(1,621,510)

(7,899,978)

1,599,392

66,715,460

148,664,641

(81,949,181)

66,715,460

اإلجمالي

369,451,242

(116,823,065)

252,628,177

99,702,870

(662,900)

(18,060,010)

662,896

334,271,033

468,491,212

(134,220,179)

334,271,033

23,345,654

(13,192,556)

(22,666,384)

1,844,158

323,601,905

478,644,310

(155,042,405)

323,601,905
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25 - أرصدة مستحقة للبنوك

26 - ودائع العمالء

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2015

2,608,218,659
11,851,095,305
5,215,895,124
5,086,981,616

589,696,943
25,351,887,647

14,067,567,327
11,284,320,320
25,351,887,647

3,197,915,603
22,153,972,044
25,351,887,647

17,816,260,450
7,535,627,197

25,351,887,647

جنيه مصري

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2015

40,068,280
629,619,856
669,688,136

420,302,000
249,386,136

669,688,136

40,068,280
629,619,856
669,688,136
669,688,136

669,688,136

جنيه مصري

حسابات جارية
ودائع

بنوك محلية
بنوك خارجية

ارصدة بدون عائد
ارصدة ذات عائد

أرصدة متداولة

ودائع تحت الطلب
ودائع ألجل وباخطار

شهادات ادخار وايداع
ودائع التوفير

ودائع اخرى

ودائع مؤسسات
ودائع افراد

ارصدة بدون عائد
ارصدة ذات عائد متغير

ارصدة متداولة
ارصدة غير متداولة

139,143,112
789,727,303
928,870,415

396,518,681
532,351,734
928,870,415

139,143,112
789,727,303
928,870,415

928,870,415

928,870,415

1,921,998,814
7,075,833,967
4,454,039,627
4,838,359,453

537,804,499
18,828,036,360

8,331,113,135
10,496,923,225
18,828,036,360

2,459,803,313
16,368,233,047
18,828,036,360

14,998,063,178
3,829,973,182

18,828,036,360
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27 - تمويالت أخرى

28 - التزامات أخرى

)أ( تمويالت مقيدة طويلة األجل
تتمثل في عقد المشاركة المبرم بين البنك والصندوق االجتماعي للتنمية برأسمال قدره 200 مليون جنيه )تم تعديله ليصبح بمبلغ 
100 مليون جنيه فقط(  وذلك لتمويل المشروعات الصغيرة بصيغ التمويل التي تتفق مع الشريعة االسالمية وينفذ العقد على 
أربع دفعات متساوية بواقع 50 مليون جنيه لكل دفعة بنسبة 50% لكل من طرفي العقد , وذلك لمدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ 

تحويل الدفعة االولى من الصندوق للبنك في 28 فبراير 2013 . 

بالتساوي وذلك بعد  للتنمية  البنك والصندوق االجتماعي  ( على  التمويل  الناتجة من عوائد عمليات   ( ارباح المشاركة  يتم توزيع 
استقطاع نسبة 30% من ذلك العائد لصالح البنك كمدير للصندوق .

كما يلتزم البنك بسداد عائد يعادل سعر العائد المطبق بالبنك على الودائع )3 شهور( ألقل رصيد دائن عن الرصيد الغير مستخدم 
من حصة الصندوق في رأسمال المشاركة .

)ب( تمويل مساند من المستثمر الرئيسي
بتاريخ 16 مارس 2008 تم إبرام اتفاق ) عقد وديعة مضاربة استثمارية (  مع مجموعة البركة المصرفية – المساهم الرئيسي بالبنك 

– لدعم رأس المال المساند لمصرفنا بمبلغ 20 مليون دوالر أمريكي وقد استحقت تلك الوديعة في 31 مارس 2013 .

وبتاريخ 31 مارس 2013  قامت مجموعة البركة المصرفية بايداع  مبلغ 20 مليون دوالر امريكي - عن طريق اجراء مقاصة بين قيمة 
العقد القديم والجديد - كـــ ) وديعة مضاربة استثمارية (  وذلك لدعم رأس المال المساند للبنك ويستحق سداد تلك الوديعة في 
2018/6/30 وتحتسب أرباح الوديعة طبقًا السعار العوائد المطبقة للمودعين بالبنك بالدوالر االمريكي لمدة خمس سنوات والتي 
يصرف عائدها سنويًا وذلك بعد التنازل عن جزء من حصة البنك كمضارب يقدر بـ 10%, وال يجوز لمجموعة البركة المصرفية سحب هذه 

الوديعة إال بموافقة البنك المركزي المصري .

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2015

41,728,329
-

(20,917,077)
20,811,252

جنيه مصري

الرصيد في 1 يناير
اضافات خالل العام

سدادات خالل العام
الرصيد في نهاية العام

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2015

706,689,955
43,033,941
50,689,930
7,575,001

220,288,775
1,028,277,602

جنيه مصري

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2015

142,802,000
11,800,000

154,602,000

175,413,252

138,772,000
4,030,000

142,802,000

184,530,329

جنيه مصري

الرصيد في 1 يناير
فروق تقييم عمالت أجنبية

الرصيد في نهاية العام

اجمالي التمويالت االخرى ) أ + ب (

عوائد مستحقة
ايرادات مقدمة

مصروفات مستحقة
دائنون

ارصدة دائنة متنوعة

24,195,609
25,000,000
)7,467,280(
41,728,329

541,017,451
34,008,788
38,220,779
3,361,122

285,251,052
901,859,192
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29 - مخصصات أخرى

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2015

49,636,420
37,400,835
(1,811,528)

336,627
85,562,354

21,865,930
3,828,141

48,281,645
11,586,638
85,562,354

جنيه مصري

الرصيد في 1 يناير
المحمل على قائمة الدخل

المستخدم خالل العام
فروق تقييم عمالت أجنبية

الرصيد في نهاية العام

وتتمثل أرصدة المخصصات األخرى في اآلتي :
مخصص االلتزامات العرضية

مخصص مطالبات محتملة وقضايا
مخصص ضرائب

مخصص أصول آلت ملكيتها مكون قبل عام 2010

30 - رأس المال

االجمالي

االجمالي

عدد األسهم

عدد األسهم

أسهم عادية

أسهم عادية

895,034,931
62,652,443

957,687,374

895,034,931
62,652,443

957,687,374

127,862,133
8,950,349

136,812,482

جنيه مصري

جنيه مصري

31 ديسمبر 2015

31 ديسمبر 2014

الرصيد في 1 يناير 2015
جزء من حصة المساهمين في أرباح العام السابق

استخدمت في زيادة رأس المال
الرصيد في 31 ديسمبر 2015

الرصيد في 1 يناير 2014
جزء من حصة المساهمين في أرباح العام السابق

استخدمت في زيادة رأس المال
الرصيد في 31 ديسمبر 2014

يبلغ رأس المال المصرح به 2 مليار جنيه مصري والمصدر والمدفوع 957,687,374 جنيه مصري في تاريخ القوائم المالية بقيمة اسمية    
7 جنيه مصري للسهم وجميع األسهم المصدرة مسددة بالكامل .

بتاريخ 12 مارس 2014 قررت الجمعية العامة للبنك اعتماد زيادة رأس المال بمبلغ 81,366,810 جنيه مصري من خالل توزيع أسهم مجانية 
على المساهمين وقد تم التأشير بالسجل التجاري بتاريخ 28 اغسطس 2014 وعليه فقد تم اضافة المبلغ لرأس المال المصدر والمدفوع 

للبنك .

بتاريخ 24 فبراير 2015 قررت الجمعية العامة للبنك اعتماد زيادة رأس المال بمبلغ 62,652,443 جنيه مصري من خالل توزيع أسهم مجانية 
على المساهمين وقد تم التأشير بالسجل التجاري بتاريخ 16 نوفمبر 2015 وعليه فقد تم اضافة المبلغ لرأس المال المصدر والمدفوع 

للبنك .

31,083,117
19,548,801
)1,074,680(

79,182
49,636,420

16,875,539
3,946,471

17,227,772
11,586,638
49,636,420

813,668,121
81,366,810

895,034,931

813,668,121
81,366,810

895,034,931

116,238,303
11,623,830

127,862,133



81

31 - االحتياطيات

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2015

138,511,388
96,474,914
4,438,099

41,212,327
2,675,707

283,312,435

جنيه مصري

تتمثل االحتياطيات في :
احتياطي المخاطر البنكية العام

احتياطي قانوني
احتياطي رأسمالي

احتياطي خاص
احتياطي القيمة العادلة - استثمارات مالية متاحة للبيع

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2015

104,964,908
33,546,480

138,511,388

جنيه مصري

الرصيد في 1 يناير
المحول من االرباح المحتجزة

الرصيد في نهاية العام

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2015

77,854,573
18,620,341
96,474,914

جنيه مصري

الرصيد في 1 يناير
المحول من االرباح المحتجزة

الرصيد في نهاية العام

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2015

4,024,648
413,451

4,438,099

جنيه مصري

الرصيد في 1 يناير
المحول من االرباح المحتجزة

الرصيد في نهاية العام

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2015

41,212,327
41,212,327

41,212,327
41,212,327

جنيه مصري

الرصيد في 1 يناير
الرصيد في نهاية العام

)أ( احتياطي المخاطر البنكية العام
تقضي تعليمات البنك المركزي المصري بتكوين احتياطي المخاطر البنكية العام لمقابلة المخاطر غير المتوقعة ، وال يتم التوزيع 

من هذا االحتياطي إال بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.

)ب( احتياطي قانوني
وفقًا للنظام األساسي للبنك يتم احتجاز 10 % من صافي أرباح العام لتغذية احتياطي غير قابل للتوزيع وذلك حتى يبلغ رصيده ما 

يعادل 100 % من رأس المال .

)ج( احتياطي رأسمالي
يتم تدعيمه من األرباح الناتجة عن بيع األصول الثابتة المملوكة للبنك وذلك بهدف تدعيم وتقوية المركز المالي للبنك .

)د( احتياطي خاص
المصري  المركزي  البنك  إدارة  مجلس  من  المعتمدة  والقياس  االعتراف  وأسس  للبنوك  المالية  القوائم  تصوير  لقواعد  تطبيقًا 

بجلسته بتاريخ 16 ديسمبر 2008 يتمثل االحتياطي الخاص في أثر التغيير في المعالجات المحاسبية .

104,964,908
77,854,573
4,024,648

41,212,327
4,066,063

232,122,519

66,096,402
38,868,506

104,964,908

3,724,501
300,147

4,024,648

61,632,558
16,222,015
77,854,573
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32 - االرباح المحتجزة

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2015

200,453,808
(31,000,000)
(18,620,341)

(413,451)
(71,602,797)
(62,652,443)
265,066,463
(33,546,480)
247,684,759

جنيه مصري

الرصيد في 1 يناير
توزيعات أرباح العام السابق ) حصة العاملين ومكافأة اعضاء مجلس االدارة (

المحول إلى االحتياطي القانوني
المحول إلى االحتياطي الرأسمالي

توزيعات نقدية للمساهمين
توزيعات للمساهمين استخدمت في زيادة رأس المال

صافي ربح العام
المحول )إلى( احتياطي المخاطر البنكية

الرصيد في نهاية العام

33 - النقدية وما في حكمها

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2015

233,512,281
2,514,243,244
2,747,755,525

جنيه مصري

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي ) ضمن ايضاح 15 (
أرصدة لدى البنوك ) ضمن ايضاح 16 (

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

34 - التزامات عرضية وارتباطات

)أ( مطالبات قضائية
يوجد عدد من القضايا القائمة المرفوعة ضد البنك وتم تكوين مخصص لتلك القضايا في 31 ديسمبر 2015 بمبلغ 3,828,141 جنيه 

مصرى مقابل 3,280,871 جنيه مصري في 31 ديسمبر 2014  .

)ب( ارتباطات رأسمالية

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2015

46,333,389
13,125,000
59,458,389

جنيه مصري

ارتباطات رأسمالية متمثلة في عقود شراء أصول ثابتة وتجهيزات فروع
ارتباطات رأسمالية متمثلة في استثمارات مالية

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2015

4,066,063
(1,996,214)

-
280,000
325,858

2,675,707

جنيه مصري

الرصيد في 1 يناير
صافي )خسائر( أرباح التغير في القيمة العادلة

المستبعد من االحتياطي نتيجة البيع
الخسارة المحولة إلى قائمة الدخل نتيجة االضمحالل

فروق تقييم عمالت أجنبية
الرصيد في نهاية العام

)هـ( احتياطي القيمة العادلة - استثمارات مالية متاحة للبيع
المصري  المركزي  البنك  إدارة  مجلس  من  المعتمدة  والقياس  االعتراف  وأسس  للبنوك  المالية  القوائم  تصوير  لقواعد  تطبيقًا 
بجلسته بتاريخ 16 ديسمبر 2008 . بأنه تم االعتراف مباشرًة في حقوق الملكية باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة 
العادلة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع بهذا البند , وذلك إلى أن يتم استبعاد األصل أو اضمحالل قيمته , عندها يتم االعتراف 

في قائمة الدخل باألرباح والخسائر التي سبق االعتراف بها ضمن حقوق الملكية .

219,482,932
1,398,087,568
1,617,570,500

175,639,330
)23,230,000(
)16,222,015(

)300,147(
)406,683,408(
)81,366,810(

225،485،364
)38,868,506(
200,453,808

2,882,579
1,424,769

)2,170,380(
1,857,048

72,047
4,066,063

84,044,127
13,289,000
97,333,127
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)ج( ارتباطات عن تمويالت وضمانات وتسهيالت )بالصافي(
تتمثل ارتباطات البنك الخاصة بارتباطات عن تمويالت وضمانات وتسهيالت فيما يلي :

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2015

78,861,773
991,957,999
265,033,492

1,335,853,264

جنيه مصري

األوراق المقبولة عن تسهيالت موردين
خطابات ضمان

إعتمادات مستندية

)أ( ودائع من أطراف ذوي عالقة

36 - المعامالت مع أطراف ذوي عالقة

تمتلك مجموعة البركة المصرفية )البحرين(- المساهم الرئيسي بالبنك - 73% من األسهم العادية . أما باقي النسبة 27% فهي مملوكة 
لمساهمين آخرين .

تم الدخول في العديد من المعامالت مع االطراف ذات العالقة من خالل النشاط العادي للبنك .

وفيما يلي أرصدة ونتائج المعامالت مع أعضاء االدارة العليا والشركات التابعة والشقيقة:

443,015,295
70,904,826

(30,330,020)
483,590,101

13,359,203

1,065,981
2,686
-

1,068,667

66,724

جنيه مصري

المستحق للعمالء
الرصيد في 1 يناير

ودائع تم ربطها خالل العام
ودائع مستردة خالل العام

الرصيد في نهاية العام

تكلفة الودائع خالل العام

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2015

أفراد االدارة العليا والعائلة المقربين

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2015

شركات تابعة وشقيقة

35 - الموقف الضريبي للبنك

من بداية التعامل وحتى2002/12/31 ال يوجد أية التزام على البنك حيث تم سداد جميع المستحقات .
االعوام 2003 و2004 تم الفحص ومحال للجنة داخلية ومتوقع أن يحقق خسائر ضريبية .

االعوام 2005 و2006 تم الفحص ويظهر الفحص خسائر ضريبية .
تاريخه علمًا بأن االقرارات الضريبية عن تلك االعوام تم تسليمها  االعوام من 2007 وحتى 2014 لم يتم الفحص حتى 

لمصلحة الضرائب في المواعيد المقررة لذلك والُتظهر التزام على مصرفنا .

ضرائب كسب العمل  
من بداية التعامل وحتى2008/12/31 ال يوجد أية التزام على البنك حيث تم سداد جميع المستحقات .  

االعوام من 2009 وحتى 2014 لم يتم الفحص علمًا بأنه يتم السداد شهريًا .  

ضرائب الدمغة النسبية 
تم فحص فروع البنك حتى2006/7/31 وال يوجد أي إلتزام على مصرفنا .  

              تم فحص البنك من2006/8/1 حتى2010/12/31 وتم سداد قيمة البنود التي تم الموافقة عليها والباقي محال إلى    
              لجنة طعن .

             الفترة من2011/1/1 وحتى2014/12/31 لم يتم الفحص حتى تاريخه .

ضرائب شركات االموال 

94,997,117
1,059,312,344

199,745,367
1,354,054,828

1,078,460
142,571

)155,050(
1,065,981

67,413

499,999,906
144,832,958

)201,817,569(
443,015,295

19,381,041
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)ج( معامالت أخرى مع أطراف ذوي عالقة

355
355

45,670
45,670

844
844

جنيه مصري

ايرادات االتعاب والعموالت خالل العام

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2015

أفراد االدارة العليا والعائلة المقربين

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2015

شركات تابعة وشقيقة

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2015

142,802,000
11,800,000
154,602,000

جنيه مصري

الرصيد في 1 يناير
فروق تقييم عمالت أجنبية

الرصيد في نهاية العام

)ب( تمويالت أخرى - تمويل مساند من المستثمر الرئيسي
بتاريخ 16 مارس 2008 تم إبرام اتفاق ) عقد وديعة مضاربة استثمارية (  مع مجموعة البركة المصرفية – المساهم الرئيسي 
بالبنك – لدعم رأس المال المساند لمصرفنا بمبلغ 20 مليون دوالر أمريكي وقد استحقت تلك الوديعة في 31 مارس 2013 .

وبتاريخ 31 مارس 2013  قامت مجموعة البركة المصرفية بايداع  مبلغ 20 مليون دوالر امريكي - عن طريق اجراء مقاصة بين قيمة 
العقد القديم والجديد - كـــ ) وديعة مضاربة استثمارية (  وذلك لدعم رأس المال المساند للبنك ويستحق سداد تلك الوديعة 
في2018/6/30 وتحتسب أرباح الوديعة طبقًا السعار العوائد المطبقة للمودعين بالبنك بالدوالر االمريكي لمدة خمس سنوات 
والتي يصرف عائدها سنويًا وذلك بعد التنازل عن جزء من حصة البنك كمضارب يقدر بـ 10%. وال يجوز لمجموعة البركة المصرفية 

سحب هذه الوديعة إال بموافقة البنك المركزي المصري .

)د( مزايا مجلس اإلدارة واالدارة العليا

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2015

10,096,247
10,096,247

جنيه مصري

8,621,953المرتبات والمزايا قصيرة األجل خالل العام
8,621,953

138,772,000
4,030,000

142,802,000

45,326
45,326
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صندوق بنكي االهلي 
المصري والبركة مصر 

)بشاير(

صندوق بنك البركة 
مصر )المتوازن(

صندوق بنك البركة 
مصر )البركة( 31 ديسمبر 2015

30 مارس 2006

رقم 246 صادر من الهيئة
العامة لسوق المال

 شركة هيرمس الدارة
صناديق االستثمار

961,289

96,128,900

58,302,178

147,630

14,763,000

8,953,759

375,888

147,630

31 مارس 2009

رقم 432 صادر من الهيئة
العامة لسوق المال

 شركة االهلي الدارة
صناديق االستثمار

2,438,751

243,875,100

139,569,720

45,403

4,540,300

2,598,414

361,093

81,725

10 مايو 2010

رقم 580 صادر من الهيئة
العامة للرقابة المالية

 شركة التوفيق لتكوين
وإدارة صناديق االستثمار

647,915

64,791,500

49,941,288

52,700

5,270,000

4,062,116

298,493

210,800

تاريخ انشاءه

بموجب ترخيص

مدير الصندوق

العدد االجمالي لوثائق 

الصندوق )وثيقة(

القيمة االسمية الجمالي عدد 

وثائق الصندوق )جنيه مصري(

القيمة االستردادية الجمالي 

عدد وثائق الصندوق )جنيه مصري(

نصيب البنك من وثائق 

الصندوق )وثيقة(

القيمة االسمية لنصيب البنك من وثائق 

الصندوق )جنيه مصري(

القيمة االستردادية لنصيب البنك 

من وثائق الصندوق )جنيه مصري(

أتعاب وعموالت مدرجة ضمن بند 

ايرادات االتعاب والعموالت - أتعاب 

أخرى بقائمة الدخل )جنيه مصري(

عوائد مساهمة البنك في 

الصندوق مدرجة ضمن توزيعات 

االرباح بقائمة الدخل )جنيه مصري(

37 - صناديق االستثمار
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صندوق الزكاة والخيرات لبنك البركة مصر 

القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية

فى 31 ديسمبر 2015

وتقرير مراقبي الحسابات عليها
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تقرير مراقبي الحسابات

إلي السادة/ مساهمي بنك البركة مصر

تقرير عن القوائم المالية
راجعنا القوائم المالية المرفقة لصندوق الزكاة ببنك البركة مصر والمتمثلة في الميزانية في 31 ديسمبر 2015، 
وكذا حساب الموارد والمصارف عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص السياسات للسياسات المحاسبية 

الهامة وغيرها من اإليضاحات .

مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية 
عادال  عرضا  المالية  القوائم  وعرض  إعداد  عن  فاإلدارة مسئولة   ، الصندوق  إدارة  المالية مسئولية  القوائم  هذه 
وواضحا وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية , وتتضمن مسئولية اإلدارة تصميم 
وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضا عادال وواضحا خالية من أية تحريفات 
هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ , كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية المالئمة 

وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية المالئمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات
تنحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها وقد تمت مراجعتنا وفقًا لمعايير 
المراجعة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول 

على تأكد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة .

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم واإلفصاحات في القوائم المالية، 
الهام  التحريف  الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر  إختيارها على  التي تم  وتعتمد اإلجراءات 
والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ، ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في إعتباره 
لتصميم  وذلك  لها  والواضح  العادل  والعرض  المالية  القوائم  بإعداد  الصندوق  بقيام  الصلة  ذات  الداخلية  الرقابة 
إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في الصندوق ، وتشمل 
عملية المراجعة أيضًا تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة 

اإلدارة وكذا سالمة العرض الذي قدمت به القوائم المالية .

وأننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسًا مناسبًا إلبداء رأينا على القوائم 
المالية.
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الرأي

ومن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعاله تعبر بعدالة ووضوح , في جميع جوانبها الهامة , عن المركز المالي 
لصندوق الزكاة ببنك البركة مصر في 31 ديسمبر 2015  ، وعن موارده ومصارفه عن السنة المالية المنتهية في 
ذلك التاريخ وذلك طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العالقة بإعداد هذه 

القوائم المالية.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

يمسك الصندوق حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نصت الالئحة الخاصة بالصندوق على وجوب إثباته فيها 
وأرقام الميزانية وحساب الموارد والمصارف متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات .

البيانات المالية الواردة بتقرير لجنة الصندوق متفقة مع ما هو وارد بدفاتر وسجالت الصندوق وذلك في الحدود 
التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

                              مراقبا الحسابات

القاهرة فى :  23 يناير 2016
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-   اإليضاحات المرفقة جزء ال يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها .
-    تقرير مراقبي الحسابات مرفق .

حساب جارى استثمارى
حساب جارى استثمارى محدد المدة

إجمالى الحسابات الجارية 

حساب استثمارى خيرى عائد للصندوق )صدقة جارية(
اإلجمالى

زيادة الموارد عن المصارف
مقابل االستثمار الخيرى

اإلجمالى

)4(

نقدية وأرصدة بالبنك

الميزانية في 31 ديسمبر 2015

31 ديسمبر2015رقم
االيضاح

31 ديسمبر 2014

جنيه مصري

84,398
1,029,351
1,113,749

1,622,850
2,736,599

1,113,749
1,622,850
2,736,599

رئيس مجلس االدارة
ورئيس لجنة الزكاة

عدنان أحمد يوسف

نائب رئيس مجلس االدارة والرئيس التنفيذي
ونائب رئيس لجنة الزكاة

أشرف أحمد الغمراوي

444
1,082,864
1,083,308

1,622,850
2,706,158

1,083,308
1,622,850
2,706,158
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رصيد أول المدة

زكوات محصلة 
مستحقة شرعًا على أموال البنك عن العام السابق

مجموع الزكوات المحصلة 

عائد الحساب االستثمارى )جارى / محدد المدة(
عوائد حسابات االستثمار الخيرية » صدقة جارية «

تدعيم البنك لصندوق الزكاة والخيرات
إجمالى الموارد

المصارف 
زكوات منصرفة

طالب وأفراد
مستشفيات ومؤسسات وجمعيات خيرية

مجموع الزكوات المنصرفة

مصاريف إدارية وعمومية
إجمالى المصارف

زيادة الموارد عن المصارف

الموارد 

الموارد والمصارف في 31 ديسمبر 2015

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

جنيه مصري

1,083,308

8,830,230
9,913,538

207,312
28,838
-

10,149,688

-
(8,790,973)
(8,790,973)

(244,966)

(9,035,939)
1,113,749

-   اإليضاحات المرفقة جزء ال يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها .

8,346,645

3,159,853
11,506,498

464,914
50,711

226,214
12,248,337

)750,000(
)9,934,563(

)10,684,563(

)480,466(
)11,165,029(

1,083,308
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اإليضاحات المتممة للقوائم المالية 31 ديسمبر 2015 

1 - تم إنشاء صندوق الزكاة والخيرات لبنك البركة مصر )بنك التمويل المصرى السعودى سابقًا(  طبقًا لقرار مجلس اإلدارة المنعقد          
      بجلسته بتاريخ 29 إبريل 1994. مقر الصندوق المركز الرئيسى للبنك وأموال الصندوق وحساباته مستقلة عن أموال البنك وحساباته 

وتتكون مصادر الصندوق من المصادر اآلتية :

2 - يلتزم الصندوق فى جميع األحوال بصرف الزكاة فى مصارفها الشرعية .

3 - يتم إتباع األساس النقدى عند إثبات موارد ومصارف الصندوق .

4 - يتمثل بند » مقابل االستثمار الخيرى » فى 31 ديسمبر 2015  فيما يلى :

- الزكاة المفروضة شرعًا على أموال البنك .

- التبرعات والهبات النقدية أو العينية التى يقدمها المودعون أو غيرهم من األفراد أو الهيئات التى توافق عليها لجنة     
   إدارة الصندوق

- 1,622,850 جنيه مصرى قيمة الودائع الخيرية المتبرع بها من الغير للصندوق والتى ال يجوز المساس بأصلها على أن 
يصرف عائدها وفقًا لنظام البنك كصدقة جارية بمعرفة صندوق الزكاة والخيرات بالبنك .



92

المركز الرئيسي
العنوان: 60شارع محي الدين أبو العز – الدقي – الجيزة – 

مصر
ص. ب. : 455 الدقي – جيزة – مصر

الرقم البريدي : 12311 الدقي
هاتف : 37481222-37481777 )02( )10 خطوط( 

فاكس: 37611453-37611437-37611436 )02(
ABRKEGCA : السويفت

 centeral@albaraka-bank.com.eg : بريد الكتروني
  www.albaraka-bank.com.eg : انترنت

فرع محي الدين أبو العز
العنوان : 62 شارع محي الدين أبو العز – الدقي – الجيزة 

– مصر
ص. ب. : 504 الدقي 

الرقم البريدي : 12311 الدقي
هاتف : 33383494- 33383490-33383482 )02( 

فاكس: 37611438-37617305)02(
ABRKEGCAEZZ : السويفت

 mohyeldin@albaraka-bank.com.eg  : بريد الكتروني

فرع القاهرة
 - سيتي  جاردن  العرب-  المحامين  اتحاد  شارع   12 العنوان: 

القاهرة   – مصر
ص. ب. : 75 مجلس الشعب - القاهرة – مصر

الرقم البريدي : 11516
هاتف : 27950673-27947112 )02( 

فاكس: 27949641 )02(
ABRKEGCACAI : السويفت

 cairo@albaraka-bank.com.eg : بريد الكتروني

فرع عدلي
العنوان: 9 شارع عدلي – وسط البلد- القاهرة – مصر

ص. ب. : 1994 العتبة - القاهرة – مصر
الرقم البريدي : 11511

هاتف : 23919304-  23919209 - 23919250 )02( 
فاكس: 23919059 )02(

ABRKEGCAALF : السويفت
  adly@albaraka-bank.com.eg : بريد الكتروني

إدارة الزكاة
العنوان: عنوان فرع عدلي أعاله

فرع مصر الجديدة
العنوان: 76 شارع السيد الميرغني-مصر الجديدة - القاهرة 

– مصر
ص. ب. : 5986 هيليوبوليس غرب- القاهرة – مصر

الرقم البريدي : 11757
هاتف : 24140018 - 24140019 )02( 

فاكس: 24140013 )02(
ABRKEGCAMRG : السويفت

 heliopolis@albaraka-bank.com.eg : بريد الكتروني

فرع المهندسين
–المهندسين- حلمي  حسن  محمد  شارع   45 العنوان: 

الجيزة– مصر
ص. ب. : 409 امبابة - الجيزة – مصر

الرقم البريدي : 12411
هاتف : 33037842-33037840 )02( 

فاكس: 33037841 )02(
ABRKEGCAMOH : السويفت

 mohandessien@albaraka-bank.com.eg: بريد الكتروني

فرع العقاد
نصر- النور-مدينة  التجاري-مدينة  العقاد  مركز  العنوان: 

القاهرة –   مصر
ص. ب. : 9017 مدينة نصر- القاهرة – مصر

الرقم البريدي : 11765
هاتف : 24146518-24146517 )02( 

فاكس: 24146519 )02(
ABRKEGCAAKD : السويفت

 akkad@albaraka-bank.com.eg : بريد الكتروني

فرع المعادي
 - المحطة-المعادي  3 شارع وهيب دوس-ميدان  العنوان: 

القاهرة – مصر
ص. ب. : 1259 - المعادي

الرقم البريدي : 11728
هاتف : 27509881-27509879 )02( 

فاكس: 27509885 )02(
ABRKEGCAMAD : السويفت

  maadi@albaraka-bank.com.eg : بريد الكتروني

فرع 6 اكتوبر
العنوان: قطعة رقم 1/أ مركز خدمات الخامس والسادس-

امام فودافون – السادس من اكتوبر  – مصر
ص. ب. : 349 – السادس من اكتوبر – مصر

الرقم البريدي : 12566
هاتف :   38313965-38313964 )02( 

فاكس: 38313963 )02(
ABRKEGCAOCT : السويفت

 sixoctober@albaraka-bank.com.eg : بريد الكتروني

فرع فيصل
العنوان: 2 ش السالم المتفرع من شارع فيصل امام كلية 

التربية الرياضية-الهرم -الجيزة – مصر
ص. ب. : 68 ربيع الجيزي – مصر

الرقم البريدي : 12515
هاتف : 37800329-37800327  )02( 

فاكس: 37800309 )02(
ABRKEGCAFSL : السويفت

 faisal@albaraka-bank.com.eg : بريد الكتروني

العناوين
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فرع مدينة نصر
العنوان: 18شارع احمد فخري-مدينة نصر - القاهرة – مصر

ص. ب. : 43 األندلس - مصر
الرقم البريدي : 11718

هاتف : 26712948-26712947 )02( 
فاكس: 26712928 )02(

ABRKEGCANSR : السويفت
 nasrcity@albaraka-bank.com.eg : بريد الكتروني

فرع المساحة - الدقي
العنوان: 33 شارع المساحة- الدقي-الجيزة – مصر

ص. ب. : 112 الدقي
الرقم البريدي : 12311 الدقي

هاتف : 33366129-33366176 )02( 
فاكس: 33366078 )02(

ABRKEGCADOK : السويفت
 dokki@albaraka-bank.com.eg : بريد الكتروني

فرع احمد عرابي - بالصحفيين
من  متفرع   – واالمين  الهادي  ناصية شارعي   13 العنوان: 
شارع احمد عرابي – مدينة الصحفيين – العجوزة -الجيزة – 

مصر
ص. ب. : 20 امبابة

الرقم البريدي : 12411 امبابة
هاتف : 33028544-33028543 )02( 

فاكس: 33028535 )02(
  ABRKEGCAORA : السويفت

 orabi@albaraka-bank.com.eg : بريد الكتروني

فرع االزهر
القاهرة–   - االزهر  مول   – بورسعيد  شارع   391 العنوان: 

مصر
ص. ب. : 100 الغورية

الرقم البريدي : 11639 
هاتف : 25106192-25106191 )02( 

فاكس: 25106194 )02(
ABRKEGCAZHR : السويفت

 azhar@albaraka-bank.com.eg : بريد الكتروني

فرع سموحة
العنوان: 5 شارع د.سيد فهمي-قطعة رقم 5 بلوك 27 – 

سموحة –اإلسكندرية – مصر
ص. ب. : 182 سموحة- اإلسكندرية 

الرقم البريدي : 21648
هاتف : 4259142 - 4259145 - 4259146 - 4259147 )03( 

فاكس: 4259316 )03(
ABRKEGCASOM : السويفت

 semuha@albaraka-bank.com.eg  : بريد الكتروني

فرع االسكندرية
 – اإلسكندرية   – االزاريطة  العباسي-  بني  8 شارع  العنوان: 

مصر
ص. ب. : 279 المنشية- اإلسكندرية - مصر

الرقم البريدي : 2111
هاتف : 4875631-4875672 )03( 

فاكس: 4869930 )03(
ABRKEGCAAZA : السويفت

 alexandria@albaraka-bank.com.eg : بريد الكتروني

فرع ستانلي
العنوان: 46 ش عبد العزيز فهمي باشا – ستانلي – قسم 

الرمل – اإلسكندرية – مصر
ص. ب. : 211  سيدي جابر

الرقم البريدي : 21311
هاتف : 5413893-5413892- 5413897 )03( 

فاكس: 5413895 )03(
ABRKEGCASTN : السويفت

 stanley@albaraka-bank.com.eg : بريد الكتروني

فرع برج العرب
العنوان:المنطقة الخامسة-منطقة البنوك-أمام جهاز المدينة-

مدينة برج العرب الجديدة – اإلسكندرية – مصر
ص. ب. : 117  برج العرب

الرقم البريدي : 21934
هاتف : 4595114-4595116 )03( 

فاكس: 4595115 )03(
ABRKEGCABRG : السويفت

 borgelarab@albaraka-bank.com.eg : بريد الكتروني

فرع المنصورة
العنوان: ناصية شارعي قناة السويس والفلكي-حي توريل- 

 المنصورة– مصر
ص. ب. : 90 المنصورة - مصر

الرقم البريدي : 35511
هاتف : 2334503-2334504-2334505 )050( 

فاكس: 2334501 )050(
ABRKEGCAMAN : السويفت

 mansoura@albaraka-bank.com.eg : بريد الكتروني

فرع العاشر من رمضان
العنوان: قطعة رقم 4/أ مركز المدينة الرئيسي – العاشر من 

رمضان – مصر  
ص. ب. : 1038 العاشر من رمضان - مصر

الرقم البريدي : 44635
هاتف : 389035-389034 )015( 

فاكس: 389033 )015(
ABRKEGCAASH : السويفت

 tenthramadan@albaraka-bank.com.eg : بريد الكتروني
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فرع شرم الشيخ
السنترال–مدينة  جنوب  السالم-منطقة  شارع  العنوان: 

شرم الشيخ – مصر
ص. ب. : 408 شرم الشيخ

الرقم البريدي : 46619 شرم الشيخ
هاتف :  3602674 -3602675  )069( 

فاكس: 3602676 )069(
ABRKEGCASHM : السويفت

 sharmsheikh@albaraka-bank.com.eg : بريد الكتروني

فرع الرحاب 
العنوان:  المبني اإلداري رقم 6 منطقة البنوك – مدينة 

الرحاب – القاهرة- مصر
ص. ب. :  110 مدينة الرحاب 

الرقم البريدي : 11841 
هاتف : 26928757 – 26928758 )02(

فاكس: 26928759 )02(
ABRKEGCARHB : السويفت

 rehab@albaraka-bank.com.eg : بريد الكتروني

فرع شبرا
العنوان:  72 شارع روض الفرج – شبرا  - القاهرة- مصر

ص. ب. :  2 دوران شبرا - مصر
الرقم البريدي : 11689 

هاتف : 24330832 – 24330833 )02(
فاكس: 24330834  )02(

ABRKEGCASHB : السويفت
 shobra@albaraka-bank.com.eg : بريد الكتروني

فرع طنطا
العنوان:  32 شارع الجيش – طنطا – محافظة الغربية - مصر

ص. ب. :  285 طنطا - مصر
الرقم البريدي : 31111 منطقة بريد الغربية 

هاتف : 3405977 - 3405976 )040(
فاكس: 3405998 )040(

ABRKEGCATAN : السويفت
 tanta@albaraka-bank.com.eg : بريد الكتروني

فرع المنيل
العنوان:  73/83 شارع عبد العزيز آل سعود - المنيل –

 القاهرة - مصر
ص. ب. :  40 الملك الصالح

الرقم البريدي : 11559 
هاتف : 23641366 -23641374 )02(

فاكس: 23641352 )02(
ABRKEGCAMNL : السويفت

 manial@albaraka-bank.com.eg : بريد الكتروني

فرع الحديقة الدولية 
70 شارع أحمد الزمر – المنطقة الثامنة – مدينة  العنوان: 

نصر – القاهرة - مصر
ص. ب. :  9501 قرية االطفال

الرقم البريدي : 11787 
هاتف : 22727582 - 22727583 )02(

فاكس: 22727584 )02(
ABRKEGCAHDW : السويفت

 zomor@albaraka-bank.com.eg : بريد الكتروني

فرع الالسلكي – المعادي الجديدة
7و8/ د/5  شارع الالسلكي – المعادي الجديدة-   العنوان: 

القاهرة - مصر
ص. ب. :  45 صقر قريش – المعادي الجديدة

الرقم البريدي : 11931 
هاتف : 25168571 – 25165870 - 25172810 )02(

فاكس: 25202120 )02(
ABRKEGCALSK : السويفت

 laselky@albaraka-bank.com.eg : بريد الكتروني

فرع سانت فاتيما
 العنوان: 168 شارع النزهة – مصر الجديدة-  القاهرة - مصر

ص. ب. :  2218 الحرية
الرقم البريدي : 11736 

هاتف : 27756321 - 27756322  )02(
فاكس: 27756016 )02(

ABRKEGCASFM : السويفت
 santfatima@albaraka-bank.com.eg : بريد الكتروني

فرع العباسية 
العنوان: 43 شارع العباسية -  القاهرة - مصر

ص. ب. :  29 العباسية
الرقم البريدي : 11517 

هاتف : 26842834- 26842835 - 26842837 )02(
فاكس: 26842825 )02(

ABRKEGCAABS : السويفت
 abasia@albaraka-bank.com.eg : بريد الكتروني

فرع الهرم
العنوان: 48 شارع الهرم -  الجيزة - مصر

ص. ب. :  26 الهرم
الرقم البريدي : 12556

هاتف : 37713262 – 37713263 - 37713293 )02(
فاكس: 37713283 )02(

ABRKEGCAHRM : السويفت
haram@albaraka-bank.com.eg : بريد الكتروني

فروع تحت االنشاء:
مركز رئيسي – القاهرة الجديدة

فرع الشيخ زايد – 6 أكتوبر


