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المقدمة
بــدأ بنــك البركــة مصــر(ش.م.م) فــى مزاولــة أعمالــه وأنشــطته المصرفيــة وفقــاً ألحــكام الشــريعة اإلســامية الســمحاء
منــذ اكثــر مــن عشــرين عامــاً  ،واســتطاع بنــك البركــة مصــر كمؤسســة مصرفيــة إســامية رائــدة فــى غضــون تلــك

الســنوات أن يفــرض نفســه وبقــوة علــى ســاحة الســوق المصرفــى بمصــر بمــا يقدمــه مــن خدمــات ومنتجــات متعــددة

وحلــول إســامية مبتكــرة ومتطــورة وطرحــه لمنظومــة أوعيــة إدخاريــة وإســتثمارية متكاملــة تناســب جميــع فئــات
وشــرائح المجتمــع مــن حيــث المــدة ودوريــة صــرف العائــد وكــذا إصــداره مجموعــة برامــج تمويــل تجزئــة مســتحدثة تلبــى

إحتياجــات قطــاع عريــض مــن الجمهــور وهــى غيــر مســبوقة فــى الســوق المصــرى وجميعهــا تتوافــق مــع أحــكام الشــريعة
اإلســامية (العــاج الطبــى ،التعليــم  ،إشــتراك النــوادى  ...إلــخ) كمــا يقــدم البنــك التســهيالت اإلئتمانيــة للشــركات

وكــذا اإلشــتراك فــى التمويــات المشــتركة بحصــة تتوافــق واألحــكام الشــرعية للمشــروعات الكبــرى ذات الجــدوى
اإلقتصاديــة .

ويبلــغ عــدد فــروع البنــك حاليــاً  23فرعــاً موزعــة علــى المحافظــات والمــدن المصريــة الرئيســية باإلضافــة إلــى مكاتــب

إســتبدال العملــة األجنبيــة بالقاهــرة الكبــرى ومدينــة الغردقــة ،وفــى إطــار الخطــة اإلســتراتيجية الخماســية للتوســع
يعتــزم بنــك البركــة مصــر إفتتــاح  17فرعــاً لتصــل شــبكة الفــروع إلــى  40فرعــاً بحلــول عــام  2015م ،ويقــوم البنــك كذلــك

بتوســيع شــبكة البنــوك المراســلة فــى الخــارج لتوســيع نطــاق الخدمــة المقدمــة للعمــاء ،كمــا جــارى علــى المــدى
المتوســط توســيع مجموعــة الخدمــات الماليــة المتخصصــة المقدمــة للعمــاء مــن األفــراد وفــى هــذا الخصــوص تشــمل

المنتجــات المخطــط طرحهــا البطاقــات مســبقة الدفــع المصممــة لإلســتخدام فــى أجهــزة الصــرف اآللــى فــى جميــع
أنحــاء العالــم ،والخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف ،والخدمــات المصرفيــة األلكترونيــة ويبلــغ رأس المــال البنــك المرخــص بــه

مليــار جنيــه مصــرى ويبلــغ المصــدر والمدفــوع  707.54مليــون جنيــه ويمثــل بنــك البركــة مصــر(ش.م.م) إحــدى الروافــد
الهامــة لمجموعــة البركــة المصرفيــة ( )ABGوالتــى تتخــذ مــن مملكــة البحريــن مقــراً لمركزهــا الرئيســى ،وللمجموعــة
ـا فــى وحــدات مصرفيــة تابعــة ،مكاتــب تمثيــل فــى ثالثــة عشــر دولــة منتشــرة فــى ثالثــة
إنتشــاراً جغرافيــاً واســعاً ممثـ ً
قــارات تديــر بدورهــا أكثــر مــن  400فــرع.
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المساهمون
في  31ديسمبر 2012
المساهمون

الجنسية

%

مجموعة البركة المصرفية

البحرين

73.68

مصر

3.89

آخرون  -أفراد مصري
قطاع خاص  -مصري

شركة دلة لالستثمارات العقارية

مصر

شركة مصر للتأمين

مصر

قطر

شركة مصر لتأمينات الحياة

مصر

2.58

محسن بدر علي خلف الله

مصر

صندوق استثمار بنك فيصل االسالمي

مصر

شركة زاد القابضة
آخرون
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3.81
3.59

شركة الجبر لالستثمار العقاري
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مصر

5.07

مصر
جنسيات مختلفة

2.98
1.21
1.15
1.03
1.0

تقريـــر مجلـــس االدارة عن السنة المالية المنتهية
فى  31ديسمبر 2012
السادة المساهمون :
السـالم عليكـم ورحمـة الله وبركاتــه .
باالصالــة عــن نفســى وبالنيابــة عـــن مجلــس ادارة مصرفكــم يســعدنى أن أقــدم لحضراتكــم التقريـــر الســـنوى لنشــــاط بنــك البركــة -
مصــر عــن العــام المالــى المنتهــى فــى  31ديســمبر  , 2012وعلــى الرغــم ممــا شــهده العــام المالــي  2012مــن ظــروف مضطربــة
ـل مــن المولــى عــز وجــل وبجهــد ابنائــه
غيــر مســتقرة والتــى تأثــر بهــا الســوق المصرفــى المصــرى إال أن مصرفنــا قــد تمكــن بفضـ ٍ
المخلصيــن بالجهــاز التنفيــذى ومجلــس إدارتــه واللجــان المنبثقــة منــه مــن الحفــاظ علــى حصتــه بالســوق بــل وزيادتهــا فمــن حيــث
ودائــع عمالئــه تــم تنميتهــا بنســبة فــي حــدود  %14عــن العــام الســابق لتصبــح قيمتهــا  14,4مليــار جنيــه وكــذا المرابحــات وعمليــات
االســتثمار زادت بنســبة نمــو  %15عــن العــام الســابق لتصبــح قيمتهــا  14,7مليــار جنيــه تقريبــاً وكــذا إجمالـــى ميزانيتــه ارتفــع إلــى
 16,8مليــار جنيــه عــام  2012بنســبة نمــو  %13عــن العــام الســابق وحقــق البنــك صافــى اربــاح لعــام  2012قدرهــا  135,75مليــون جنيــه
تقريبــاً مقابــل  100,1مليــون جنيــه لعــام  2011ليتمكــن مصرفنــا مــن اعــداد مشــروع توزيعــات مقترحــة علــى الســادة المســاهمين
بنســبة  %15لعــام  2012مــن راس المــال المدفــوع بقيمــة قدرهــا  106,1مليــون جنيــه مقابــل  92,3مليــون جنيــه بقيمــة زيــادة
ً
رهنــا بموافقــة البنــك المركــزى المصــرى والجمعيــة العامــة
فــي قيمــة االربــاح الموزعــة قدرهــا  %15عــن العــام الســابق وذلــك
لمســاهمي مصرفنــا .
كذلــك يجــدر األشــاره فــى هــذا الصــدد الــى نظافــة محفظــة توظيفــات البنــك وكفايــة المخصصــات رغــم الظــروف األقتصاديــه
الصعبــه وتأثيرهــا الســلبى علــى قاعــده عريضــه مــن عمــاء البنــوك.
وســوف يتنــاول هــذا التقريــر أهــم النتائــج التــى حققهــا مصرفكــم خــال الســنة الماليــة  2012والتــى تعكــس الجهــود اإليجابيــة
المبذولــة مــن جانــب مجلــس االدارة وادارة البنــك التنفيذيــة .
السادة المساهمون :

فــى ظــل التغيــرات الســريعة المتالحقــة علــى الســاحة االقتصاديــة الدوليــة واالقليميــة والمحليــة ســوف نلقــى بعــض الضــوء علــى أهــم تلــك المتغيــرات وذلــك
قبــل التعــرض بالدراســة والتحليــل ألهــم أرقــام ومؤشــرات الميزانيــة المعروضــة .

أوال :االقتصاد العالمي
ً

•اســتمرت تداعيــات االزمــات االقتصاديــة العالميــة واخرهــا أزمــة دول اليــورو لتلقــى بظاللهــا علــى معــدالت النمــو االقتصــادى العالمــى خــال عــام 2012
فبالرغــم مــن تحقيــق االقتصــاد العالمــى لمعــدل نمــو قــدره  %3,6خــال عــام  2012اال ان هــذا النمــو جــاء بوتيــرة اكثــر ضعفــاً عــن العــام الســابق وكان نمــواً

ـا بأعبــاء االزمــات التــى عانــى منهــا االقتصــاد خــال االعــوام القليلــة الماضيــة والتــى اســتمرت تداعياتهــا بتهديــد االســتقرار االقتصــادى العالمــى
هشــاً مثقـ ً
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والنمــو المســتقبلى وتبقــى مشــكلة دول اليــورو وأزمــة الديــون الســيادية التــى تعصــف بتلــك المنطقــة العامــل االهــم حاليــاً فــى تحديــد وجهــة االقتصــاد
العالمــى .

•وفــى هــذا الصــدد تجــدر االشــارة الــى أن بيانــات االداء االقتصــادى لــدول تلــك المنطقــة قــد اظهــرت انكماشــاً قــدره  %0,7خــال الربــع الثانــى مــن عــام 2012
مقابــل انكمــاش قــدره  %0,5خــال الربــع االول مــن ذات العــام باالضافــة الــى التباطــؤ الحــادث فــى نمــو االقتصــاد االلمانــى – هــو اكبــر وأقــوى اقتصاديــات
دول تلــك المنطقــة – ليســجل نمــو قــدره  %0,3فقــط خــال الربــع الثانــى مــن عــام  2012مقابــل  %0,5خــال الربــع االول مــن ذات العــام وهــذا مــا يعكــس

حتــى األن عــدم قــدرة حكومــات دول تلــك المنطقــة علــى تحجيــم وتقليــص حجــم المشــكلة والمزيــد مــن دخــول المنطقــة فــى دائــرة الركــود االقتصــادى .

•وفيمــا يتعلــق باقتصــاد الواليــات المتحــدة االمريكيــة فقــد شــهد ايضــاً تباطــؤ فــى وتيــرة نمــوه خــال الربــع الثانــى مــن عــام  2012حيــث بلــغ  %1,3مقابــل %2
فــى الربــع االول مــن العــام ويرجــع هــذا االنخفــاض بصفــة اساســية الــى حالــة الجفــاف التــى تمــر بهــا البــاد والتــى تعتبــر االســوأ منــذ  50عامــاً والتــى تنعكــس
بشــكل مباشــر علــى تراجــع الناتــج الزراعــى وجديــر بالذكــر أن االرقــام المتوفــرة حتــى اآلن عــن الفتــرة المتبقيــة مــن عــام  2012تشــير الــى نمــو اكثــر تباطــؤاً .

•هــذا وبصفــة عامــة فقــد صــرح صنــدوق النقــد الدولــى مؤخــراً ان النهــوض االقتصــادى فــى الواليــات المتحــدة االمريكيــة مــازال متواضعــاً وخاضعــاً لمخاطــر
كبيــرة ومرتبطــة بالتوتــرات الماليــة فــى منطقــة اليــورو وكذلــك ارتفــاع عجــز الموازنــة وزيــادة المديونيــات .

•حقــق االقتصــاد الصينــى نمــواً بلغــت نســبته  %7,4فــى الربــع الثالــث مــن عــام  2012مقابــل  %7,6فــى الربــع الثانــى مــن ذات العــام ممــا يمثــل أيضــاً تباطــؤ
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نســبى لثانــى اكبــر اقتصاديــات العالــم ويعــزى ســبب هــذا التباطــؤ النســبي الــى ازمــة الديــن االوربــى وضعــف عمليــة تعافــى االقتصــاد االمريكــى ممــا ادى
الــى ضعــف الطلــب علــى المنتجــات الصينيــة .

•وتراجعــت وتيــرة النمــو االقتصــادى بشــكل حــاد فــى اليابــان ثالــث اكبــر اقتصــاد فــى العالــم خــال الربــع الثانــى مــن عــام  2012ليســجل  %0,3وذلــك بعــد
القفــزة الكبيــرة التــى ســجلها فــى الربــع االول مــن ذات العــام والتــى بلغــت  %1,2وتشــير التوقعــات الــى أن اقتصــاد اليابــان ســيتجه للتراجــع بوتيــرة اكبــر خــال

الفتــرات القادمــة وذلــك بســبب ارتفــاع العملــة اليابانيــة الــى مســتويات تاريخيــه غيــر مســبوقة ومــا لذلــك مــن تأثيــر ســلبى علــى تراجــع الطلــب العالمــى علــى
المنتجــات اليابانيــة وانخفــاض القــدرة التنافســية لتلــك المنتجــات فــى الســوق الدوليــة .

•تلــك االمــور هــي التــى دفعــت صنــدوق النقــد الدولــى الــى تخفيــض توقعاتــه بشــأن نمــو االقتصــاد العالمــى فــى عــام  2012ليصــل الــى %3,3وهــو ابطــأ
ـا خــال عــام  2013ليصــل الــى . %3,6
معــدل للنمــو منــذ عــام  2009مــع التوقــع بارتفاعــه قليـ ً

•ســجل ســعر برميــل البتــرول اعلــى مســتوياته منــذ عــام  2008حيــث بلــغ  128دوالر امريكــى للبرميــل وتشــير التوقعــات الصــادرة مــن منظمــة الــدول المصــدرة
للنفــط (اوبــك) انــه مــن غيــر المتوقــع أن يرتفــع ســعر البتــرول أكثــر مــن ذلــك حيــث مازالــت االســواق تتســم بارتفــاع كميــة المعــروض مــن الخــام باالضافــة الــى
التوقعــات بانخفــاض نمــو الطلــب العالمــى علــى النفــط خــال عــام . 2013

•ســجل ســعر الذهــب اعلــى مســتوياته ليصــل الــى  1650دوالر لالونصــة وتشــير التوقعــات الــى المزيــد مــن تزايــد اســعار الذهــب خــال عــام  2013نظــراً

الحتماليــة تزايــد لجــوء العديدمــن المصــارف المركزيــة حــول العالــم خــال الســنوات القادمــة لطباعــة العملــة فــى ضــوء االزمــات الماليــة المتتاليــة والمتزايــدة
علــى الصعيــد العالمــى والتوقعــات التضخميــة .

التقرير السنوي 2012

ثانياً  :االقتصاد االقليمي

•مازالــت منطقــة الشــرق األوســط تمــر بحالــة ضبابيــة تحيــط بأوضاعهــا االقتصاديــة خصوصــاً فــي ظــل االضطرابــات والتغيــرات التــي حدثــت للقــوى السياســية
الحاكمــة بكثيــر مــن دول المنطقــة وكــذا التوقعــات التــي تشــير إلــى نيــة تلــك القــوى  -الســيما التيــار االســامي السياســي  -فــي تغييــر توجهاتهــا
االقتصاديــة واالعتمــاد علــى نظــم سياســية واقتصاديــة مختلفــة عــن تلــك المســتخدمة خــال الســنوات الســابقة .

•وقــد كان لتلــك الحالــة الضبابيــة ومــا ســبقها مــن صراعــات وعــدم اســتقرار سياســي ومــا ســمى بالربيــع العربــى أثــراً ســلبياً بالغــاً علــى الحالــة االقتصاديــة
ببلــدان منطقــة الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا حيــث انخفضــت بشــدة عائــدات النشــاط الســياحي وتراجعــت تدفقــات رؤوس االمــوال الخارجيــة وواصلــت
معــدالت البطالــة والتضخــم ارتفاعهــا واســتمرت الضغــوط الماليــة والديــون الخارجيــة علــى بلــدان المنطقــة .

•عــاوةً علــى ذلــك فــإن االضطرابــات التــي تشــهدها ســوريا حاليــاً كان لهــا بالضــرورة أثــراً ســلبياً علــى العديــد مــن أوجــه النشــاط االقتصــادي ســواء بســوريا
نفســها أو بــدول المنطقــة التــي تعتبــر شــريكاً تجاريــاً لهــا .

•وعلــى الرغــم ممــا ســبق فــإن توقعــات صنــدوق النقــد الدولــي متفائلــه نســبياً حيــث تشــير إلــى إن العــام المالــي  2013سيشــهد بــدء تعافــي العديــد مــن
اقتصاديــات بلــدان منطقــة الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا نتيجــة انخفــاض درجــة عــدم اليقيــن التــي تمــر بهــا المنطقــة واالســتقرار النســبي فــي أوضاعهــا
السياســية  ,حيــث تشــير التوقعــات إلــى تحقيــق تلــك الــدول لنمــواً متوقعــاً خــال العــام المالــي  2013يصــل إلــى . %3,3

•وعلــى صعيــدٍ آخــر فقــد شــهدت دول مجلــس التعــاون الخليجــي خــال العــام المالــي  2012حالــة مــن االنتعــاش االقتصــادي مدعومــة فــي االســاس بزيــادة
الصــادرات النفطيــة لتلــك الــدول وزيــادة أســعاره عــاوةً علــى نمــو الناتــج المحلــي غيــر النفطــي بهــا نتيجــة زيــادة االنفــاق الحكومــي بشــكل كبيــر األمــر الــذي
مكنهــا مــن تحقيــق معــدل نمــو اقتصــادي خــال العــام المالــي  2012بلــغ فــي حــدود . %6,5

•وتجــدر اإلشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى تســجيل دول مجلــس التعــاون الخليجــي لمعــدل تضخــم خــال العــام المالــي  2012بلــغ فــي حــدود  %4نتيجــة اســتمرار
حكومــات تلــك الــدول فــي زيــادة االنفــاق الحكومــي وتوســيع نطــاق الدعــم ومضاعفــة اجــور القطــاع العــام الحكومــي لتلبيــة الطلــب االجتماعــي المتزايد والحد
مــن البطالــة التــي تعانــي منهــا تلــك المنطقــة باإلضافــة إلــى ارتفــاع اســعار المــواد الغذائيــة  ,وجديــر بالذكــر أن تصريحــات العديــد مــن الخبــراء االقتصادييــن فــى
المنطقــه تشــير الــى احتماليــة انخفــاض نســب النمــو االقتصــادي بتلــك الــدول فــي حالــة اســتمرار اعتمادهــا علــى التوســع فــي االنتــاج النفطــي فقــط خاصــةً
فــي ظــل تأرجــح أســعار النفــط وكــذا زيــادة انفاقهــا الحكومــي باإلضافــة إلــى مــا تعانيــه دول تلــك المنطقــة مــن معــدالت تضخــم وبطالــة مرتفعــة نســبياً .

•وفــي ســياق متصــل فإنــه مــن المتوقــع خــال العــام المالــي  2013أن تشــهد منطقــة الخليــج تراجعــاً فــي معــدالت نمــو النشــاط االقتصــادي بهــا ليصــل إلــى

 %3,7فقــط مــع زيــادة الناتــج المحلــي غيــر النفطــي لتلــك الــدول ليصــل إلــى  %5,5خــال العــام المالــي  2013وذلــك فــي ظــل الــدور المتزايــد لالقتصــاد غيــر
ـكل مــن المملكــة العربيــة الســعودية واالمــارات العربيــة المتحــدة .
النفطــي بـ ٍ
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ثالثاً  :االقتصاد المحلى

مازالــت االحــداث الجاريــة المتالحقــه واالضطرابــات السياســية والفــراغ االمنــى التــي تمــر بهــا مصــر اعتبــاراً مــن العاميــن الســابقين تلقــي بظاللهــا الكثيفــه الســلبيه
علــى معظــم أوجــه النشــاط االقتصــادي حيــث لــم يكــن العــام المالــي  2012بأفضــل مــن ســابقة فمــا زالــت غالبيــة قطاعــات النشــاط بمصــر تعانــي حالــة مــن التباطــؤ

و الركــود واالنكمــاش أثــرت ســلباً علــى معــدالت اآلداء االقتصــادي بمصــر خــال العــام المالــي  2012حيــث :

•تراجــع صافــى االحتياطــى النقــدى مــن العمــات االجنبيــة ليصــل إلــى  15مليــار دوالر أمريكــى مــع نهايــة عــام  2012مقابــل  24مليــار دوالر فــي نهايــة عــام
 2011وهــو الحــد األدنــى الــذى يكــف الســتيراد مــواد غذائيــه اساســيه لمــدة  3شــهور .

•تراجــع معــدل االســتثمار الــى الناتــج المحلــى االجمالــى ليصــل إلــى  %1,17فــي يونيــو  2012نتيجــة انخفــاض االســتثمار االجنبــي المباشــر مقابــل %5,19
فــي يونيــو .2011

•بلــوغ العجــز الكلــى بميــزان المدفوعــات خــال العــام المالــي  2011/2012نحــو 11،3مليــار دوالر امريكــي مقابــل عجــز بلــغ نحــو  9،8مليــار دوالر امريكــي
خــال العــام الســابق و هــو مــا انعكــس بالســلب علــى تناقــص صافــي االحتياطــات الدوليــة للبنــك المركــزي.

•االرتفــاع المســتمر فــي ســعر الــدوالر االمريكــي مقابــل الجنيــه ليصــل إلــى  6,32جنيــه مصــري /للــدوالر فــي شــهر ديســمبر مــن عــام  2012وليواصــل
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ارتفاعــه خــال االيــام األولــى مــن عــام  2013ليصــل إلــى اكثــر مــن  6,51جنيــه مصــري  /دوالر مــع توقعــات باســتمرار زيادتــه .

•كمــا تجــدر االشــارة إلــى الزيــادة التــي مــن المتوقــع أن تطــرأ علــى جميــع اســعار الســلع والخدمــات بعــد اصــدار الحكومــة المصريــة لقانــون الضرائــب الجديــد
لتلبيــة متطلبــات الصنــدوق الدولــى ومــا لذلــك مــن آثــار تضخميــة .

ومــن الجديــر بالذكــر  ,أن الهــدوء النســبي فــي االوضــاع السياســية بمصــر خــال األشــهر القليلــة الســابقة قــد انعكــس ايجابــاً علــى بعــض مؤشــرات اآلداء
االقتصــادي حيــث :

•تشــير التوقعــات إلــى تحقيــق معــدل نمــو اقتصــادي بمصــر قــدره  %2,8تقريبــاً لعــام  2012مقابــل  %1,3خــال العــام الســابق مــع توقعــات التقاريــر الصــادرة
عــن البنــك الدولــي بارتفاعــه خــال العــام المالــي  2013ليصــل إلــى . %4,2

•قيام شركة موديز للتصنيف االئتمانى وستاندر اند بودز برفع مصر من قائمة المراقبة الول مرة منذ قيام ثورة  25يناير . 2011
•كمــا انخفضــت تكلفــة اصــدار أذون الخزانــة خــال الفتــرة االخيــرة بنســبة مــن  %1,25الــى  %1,5وهــو مــا يعطــى مؤشــرات علــى انخفــاض معــدل المخاطــرة
علــى الديــن الحكومــى .

•موافقــة صنــدوق النقــد الدولــى المبدئيــة علــى اقــراض مصــر وهــو مــا يعــد اشــارة واضحــة لتشــجيع المســتثمرين العــرب واالجانــب للدخــول باســتثماراتهم
مــره اخــرى عــاوةً علــى توقعاتــه بارتفــاع معــدل نمــو النشــاط االقتصــادي بمصــر خــال العــام المالــي  2013وذلــك رهنــاً باســتقرار االوضــاع السياســية
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واألمنيــه .

•وقــد حققــت البورصــة المصريــة ارتفاعــاً كبيــرة ليصــل الــى مــا يقــارب  %50منــذ بدايــة العــام حتــى نهايــة الربــع الثالــث مــن عــام  2012بعــد فتــره طويلــه مــن
األنخفــاض والتذبــذب لتمثــل البورصــة المصريــة الصــدارة بيــن افضــل البورصــات علــى مســتوى اســواق المــال العالميــة المبدئيــه إال إن التذبــذب فــي حجــم
التــداول وأســعار األســهم أصبــح ســمة واضحــة فــي البورصــة المصريــة متأثــراً باألحــداث الجاريــه .

•كمــا انخفــض رصيــد الديــن المحلــي بنحــو  521،2مليــون دوالر امريكــي بمعــدل  %1،5حيــث بلــغ نحــو  34،4مليــار دوالر فــي نهايــة يونيــو  2012مقارنــةً بمــا
كان عليــه فــي نهايــة يونيــو . 2011

•وكــذا انخفــض المعــدل الســنوي للتضخــم االساســي الــى  %5،34فــي نهايــة اغســطس  2012مدعومــاً بالثبــات النســبي فــي اســعار الســلع االســتهالكية
و الخدمــات المدفوعــة .

•عــاوةً علــى التوقعــات بحــدوث تحســن نســبي فــي االحتياطيــات النقديــة مــن العمــات االجنبيــة مدعومــاً بالمســاعدات الخارجيــة وبعــودة معــدالت النمــو
فــي النشــاط الســياحي واالرتفــاع النســبي فــي تدفقــات االســتثمار االجنبــي باالضافــة إلــى زيــادة شــهية المســتثمرين االجانــب لشــراء أدوات الديــن
الحكوميــة المصريــة .

وكل ذلك متوقف بشكل اساسى ورئيسى على دخول مصر فى مرحله االستقرار السياسى واالقتصادى واالمنى واالجتماعى.
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أهم مؤشرات الميزانية
فى  31ديسمبر 2012
اجمــالـــى الميــــزانيــة

بلغـــت اجمـــالى الميزانيـــة فــى  31ديســمبر 2012مــا قــدره  16,8مليــار جنيــه مصــرى بنســبة نمــو تبلــغ  %13تقريبــاً عــن العــام الســابق وهــو مــا يعكــس التطــور

االيجابــى الحــادث فــى حجــم اعمــال البنــك ونمــو نشــاطاته  ,وذلــك علــى الرغــم مــن التداعيــات الســلبية لقطاعــات النشــاط االقتصــادي بمصــر تأثــراً باالضطرابــات
السياســية التــي تمــر بهــا البــاد .

االصــول السائلـة و شبة السائلة

بلـــغت أرصــدة االصــول الســائلة وشــبه الســائلة بمصرفنــا  5,4مليــار جنيــه مصــرى فــى  31ديســمبر  2012وذلــك وفقــاً للسياســه التــى ينتهجهــا مصرفنــا باألحتفــاظ

بســيوله عاليــه للظــروف الراهنــه و تحســباً لألحــداث الجاريــة وســلوك المدخريــن المتغيــر فــي هــذه الظــروف باالضافــة إلــى أنــه طبقــاً لتعليمــات البنــك المركــزى

المصــرى يتعيــن علــى البنــوك االحتفــاظ بأصــول ســائلة الســتيفاء نســبتى االحتياطــى والســيولة المقــررة مــن جانبــه .
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االستثمارات المالية

بلغــت االســتثمارات الماليــة بمصرفنــا فــى  31ديســمبر  2012مــا قــدره  2,8مليــار جنيــه وتتركــز فــى االســتثمارات الماليــة المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق

وذلــك للحفــاظ علــى نســبة الســيولة المقــررة مــن البنــك المركــزى المصــرى والحيطــة الواجبــة باالحتفــاظ بســيوله عاليــه فــي هــذه الظــروف .

مرابحات وعمليات االستثمار

بلــغ صافــى عمليــات المرابحــات وعمليــات االســتثمار فــى  31ديســمبر  2012مبلــغ  7,7مليــار جنيــه مصــرى مقابــل  6,9مليــار جنيــه مصــرى فــى  31ديســمبر 2011

بزيــادة قدرهــا 0,8مليــار جنيــه وبنســبة نمــو قدرهــا  , %12وهــو مــا يعكــس اســتراتيجية البنــك وخططــه التنفيذيــة فــى إســتمرار التوجــه لالســتثمار بصفــة رئيســية
مــع العمــاء الجيديــن ذوى الجــدارة االئتمانيــة المرتفعــة رغــم الظــروف األقتصاديــه الصعبــه .

أرصـــدة اصول أخـــرى

بلغــت االرصــدة المدينــة االخــرى فــى  31ديســمبر 2012مــا قــدره 689,4مليــون جنيــه والتــي تتمثــل فــي معظمهــا فــي مدفوعــات تحــت حســاب شــراء وتجهيــز مقــار

لوحــدات مصرفنــا الجديــده والتــي يأتــي فــي مقدمتهــا المبنــي الجديــد للمركــز الرئيســي لمصرفنــا بمنطقــة القاهــرة الجديــدة والــذي تــم شــراءه مــع نهايــة العــام
المالــي  2012وكــذا فــروع مصرفنــا الجديــدة بمناطــق الزمالــك  ,ســانت فاتيمــا  ,المنيــل  ,العباســية  ,المعــادي الجديــدة  ,منطقــة عدلــي بوســط المدينــة (بديــل
فــرع االلفــي) كمــا تتضمــن أيضــاَ أرصــدة األصــول التــي آلــت ملكيتهــا للبنــك نتيجــة التســويات التــي تمــت مــع بعــض العمــاء المتعثريــن باالضافــة إلــى االيــرادات
المســتحقة والمصروفــات المدفوعــة مقدمــاً  .....إلــخ .
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األصــــول الثابتــــة

بلغــت أرصــدة األصــول الثابتــة  -بعــد اإلهــاك  -فــى  31ديســمبر  2012مــا قــدره  235,1مليــون جنيــه مصــرى مقابــل  90مليــون جنيــه مصــرى فــى  31ديســمبر

 2011بزيــادة قدرهــا  145,1مليــون جنيــه وهــذه الزيــادة محصلــة اهــاك العــام بمبلــغ  28,2مليــون جنيــه مصــري وزيــادة بمبلــغ 173,3مليــون جنيــه تتركــز معظمهــا
فــى قيمــة اســترداد مقــار فــروع مصرفنــا الســابق بيعهــا بنظــام التأجيــر التمويلــي والتــي تــم بالفعــل اســتردادها بالكامــل خــال العــام المالــي  2012وكــذا قيمــة
نظــام الحاســب اآللــي الجديــد الــذي بــدأ بالفعــل مرحلــة التشــغيل المتــوازي باإلضافــة إلــى قيمــة أصــول فــرع مصرفنــا بمنطقــة االزهــر الشــريف والــذي تــم افتتاحــه
مــع بدايــة عــام . 2012

ودائــــع العمــــالء

بلــغ اجمالــى األوعيــة اإلدخاريــة للعمــاء مــا قــدره 14,4مليــار جنيــه مصــرى فــى 31ديســمبر  2012وبنســبة نمــو  %14عــن العــام الســابق وتجــدر االشــارة إلــى أن
مصرفنــا مــن البنــوك القليلــة العاملــة بالقطــاع المصرفــي المصــري التــي حافظــت علــى ودائعهــا بــل وزيادتهــا بالرغــم مــن الظــروف الغيــر مواتيــة التــي تمــر بهــا

البــاد وذلــك لوجــود قاعــده عريضــه مــن عمــاء القطــاع العائلــى التــى تتســم بالثبــات والرســوخ و للثقــة الضخمــة مــن جانــب جمهــور المتعامليــن فــي مصرفنــا
كمؤسســة اســامية رائــدة مــن خلفهــا مســتثمر قــوي هــو ”مجموعــة البركــة المصرفيــة“  ,كمــا نشــير الــى تنــوع منظومــة االوعيــة االدخاريــة واالســتثمارية

لمصرفنــا والتــى تلبــى إحتياجــات قطاعــات عريضــة مــن المجتمــع مــن حيــث المــدة ودوريــة العائــد والتــي يتــم اســتحداثها بصفــة دائمــة لكــي تكــون متواكبــة
ومنافســة وشــاملة لــكل األوعيــة االدخاريــة المتاحــة بالســوق المصرفــي المصــري .

وتجــدر االشــارة الــى أن رصيــد الحســابات الغيــر مكلفــة والمنخفضــة التكلفــة فــى 31ديســمبر  2012بلغــت 1488,5مليــون جنيــه مقابــل  1162,6مليــون جنيــه فــي

 31ديســمبر  2011بنســبة زيــادة قدرهــا  %28ويرجــع ذلــك الــى نجــاح سياســة مصرفنــا فــى تنفيــذ اســتراتيجيته التــى تهــدف الــى تنميــة الودائــع الغيــر مكلفــة
والمنخفضــة التكلفــة لمــا لهمــا مــن تأثيــر مباشــر ايجابــى فــى زيــادة ربحيــة البنــك والتخلــص مــن االمــوال عاليــة التكلفــه.
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نتائج أعمال السنة المالية
المنتهية فى  31ديسمبر 2012
فــى ظــل إســتراتيجية مصرفنــا التــى بــدأت مــع تولــى اإلدارة التنفيذيــة الحاليــة للبنــك والجهــود اإليجابيــة الضخمــة المبذولــة ونجاحهــا فــى تنفيــذ سياســات مجلــس

االدارة وخططــه الراميــة إلــى اســتمرار نمــو النشــاط وحجــم االعمــال لزيــادة حصــة البنــك الســوقيه والعمــل علــى تنــوع وتعــدد مراكــز الربحيــة وعــدم قصرهــا
علــى عوائــد التوظيفــات والســير قدمــاً فــى تعظيــم العمــوالت واإليــرادات األخــرى والمزيــد مــن تقديــم الخدمــات المصرفيــة ومــن إســتقطاب وجــذب االمــوال

منخفضــة التكلفــة باالضافــة الــى التوســع الحــذر فــى عمليــات تمويــل التجزئــة نظــراً للظــروف الراهنــه وكــذا تمويــل المشــروعات الصغيــرة والمتوســطه بالتعــاون

مــع الصنــدوق االجتماعــى والدخــول فــى التمويــات المشــتركة مــع كبريــات البنــوك المحليــة والدوليــة لمشــروعات ضخمــة واســتراتيجية ذات جــدوى اقتصاديــة
حيــث تمكــن مصرفنــا خــال عــام  2012بفضــل مــن المولــى عــز وجــل مــن تحقيــق صافــى اربــاح قدرهــا  135,75مليــون جنيــه تقريبــاً مقابــل  100,1مليــون جنيــه خــال

العــام الســابق بنســبة نمــو قدرهــا  %36تقريبــاً عــن العــام الســابق وهــي نســبة مرتفعــة للغايــة فــي ظــل االحــداث الجاريــه و الظــروف االقتصاديــه الصعبــة التــي

تمــر بهــا البــاد وتفــوق المتوســط المحقــق بالقطــاع المصرفــي المصــري ككل خــال ذات العــام األمــر الــذي مكَّ ــن مصرفنــا مــن إقتــراح توزيعــات أربــاح علــى
المســاهمين بنســبة  %15للســنة الماليــة  2012والتــي تبلــغ قيمتهــا 106,1مليــون جنيــه تقريبــاً مقابــل  92,3مليــون جنيــه خــال العــام الســابق بنســبة زيــادة

فــي قيمــة االربــاح الموزعــة خــال عــام  2012قدرهــا  - %15والتــي كانــت تعــادل أيضــاً  %15مــن رأس المــال المدفــوع للبنــك قبــل زيادتــه  -أخــذاً فــى االعتبــار
العوامــل الســلبيه التاليــه:
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•الحالــة الضبابيــة المســتمرة التــي تحيــط باألوضــاع السياســيه و االقتصاديــة المصريــة ,والتــي تنعكــس ســلبياً بشــكل مباشــر علــى توقعــات النمــو الخاصــة
بقطاعــات النشــاط االقتصــادي ومنهــا القطــاع المصرفــى .

•زيــادة االنفــاق الرأســمالي تنفيــذاً الســتراتيجيات مصرفنــا الخاصــة بالتوســع واالنتشــار الجغرافــي فــى ظــل سياســة البنــك فــى تملــك مقــار وحداتــه حيــث
يتــم بالفعــل اســتقطاعه مــن االمــوال القابلــة للتوظيــف وهــو مــا ســيؤثر بالســلب علــى حجــم األمــوال المســتثمرة والعوائــد المحصلــة منهــا باإلضافــة إلــى
تأثيــر ذلــك علــى حجــم االهــاك الســنوي وجديــر بالذكــر أن االســتثمار فــى االصــول العقاريــه تظهــر إيجابيتــه بعــد فتــره زمنيــه ليســت بالطويلــه .

•االتجــاه العــام نتيجــة المنافســة الضاريــة بيــن البنــوك لتخفيــض هامــش ربحيتهــا المتمثــل فــى الفــرق بيــن العوائــد الدائنــة والمدينــة وخاصــة للعمــاء الجيدين
آخــذاً فــي االعتبــار الزيــادة التــي أقرتهــا جميــع بنــوك القطــاع العــام وغالبيــة بنــوك االســتثمار علــى فوائــد الشــهادات االدخاريــة وثباتهــا لمــدة طويلــة امــا

لســد عجــز الســيوله لديهــا أو ســد عجــز موازنــة الدولــه وضــرورة مســايرة مصرفنــا لذلــك فــي الحــدود المقبولــة للحفــاظ علــى قاعــدة مدخريــه خاصــة فــي
ظــل فتــوى االزهــر الشــريف بأحليــة البنــوك التقليديــة وكــذا االنخفــاض الحــادث فــى اســعار العمــوالت للتنافــس الشــديد بيــن البنــوك علــى جــذب العمــاء
ذوى الجــدارة األئتمانيــه المرتفعــه .

ـا علــى تقويــة المركــز المالــى للبنــك فــى ظــل اســتمرار التداعيــات االقتصاديــة الســلبية نظــراً للظــروف السياســية
•اســتمرار تدعيــم المخصصــات عمـ ً

واالمنيــه غيــر المســتقرة التــى تمــر بهــا البــاد آخــذاً فــي االعتبــار أن هنــاك نســبة مــن المخصصــات للديــون الجيــدة يتــم اســتقطاعها وفقــاً لتعليمــات البنــك

المركــزي المتشــددة فــي هــذه الظــروف حيــال أيضــاً التأخــر فــي الســداد ألقســاط المديونيــات لثــاث أشــهر فأكثــر .
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•السياســات االئتمانيــة المتحوطــة والمتحفظــة نســبياً بمصرفنــا وفقــاً الســتراتيجيته مــن حيــث الشــروط واإلجــراءات والضمانــات الخاصــة بمنــح التمويــل
وخاصــة فــى هــذه الظــروف وتأثيــر ذلــك المباشــر علــى إنخفــاض حجــم األئتمــان الممنــوح بمصرفنــا وبالتالــي انعكاســه علــى العوائــد المحصلــة والربحيــة .

•األصــول التــي آلــت ملكيتهــا لمصرفنــا مــن تســويات الديــون المتعثــرة وصعوبــة تصريفهــا وتســييلها فــي ظــل األوضــاع الراهنــة ممــا يعنــي وجــود أمــوال
مجمــدة ال تــدر عائــد وأثــر ذلــك الســلبي علــى ربحيــة مصرفنــا .

اجمالـى االيــــــرادات

بلــغ إجمالــى االيــرادات فــى  31ديســمبر  2012مبلــغ  1473,5مليــون جنيــه مصــرى مقابـــل  1278,5مليــون جنيــه مصــرى فــى عــام 2011بزيـــادة قدرهـــا  195مليــون
جنيــه بنســبة نمــو  %15تقريبــاً ممــا يعنــى نجــاح اســتراتيجية البنــك وسياســته الراميــه الــى تعــدد مراكــز ربحيتــه وتنــوع ايراداتــه وذلــك رغــم أتبــاع مصرفنــا خطــة

األزمــات نظــراً لألوضــاع االقتصاديــه الصعبــه.

المصــروفـــــــــــــات

()1العوائد المدفوعة

بلغــت العوائــد المدفوعــة لعــام  2012مبلــغ  865,11مليــون جنيــه مقابــل  778,69مليــون جنيــه لعــام  ,2011وتجــدر االشــارة إلــى قيــام العديــد مــن البنــوك

العاملــة بالقطــاع المصرفــي المصــري فــى ظــل االحــداث الجاريــه برفــع أســعار العوائــد علــى ودائعهــا االدخاريــة لمحاولــة جــذب أكبــر شــريحة مــن المودعيــن

ممــا أجبــر مصرفنــا علــى رفــع أســعار عوائــده علــى األوعيــة االدخاريــة لمســايرة هــذا االتجــاه للحفــاظ علــى قاعــدة مدخريــه ولكــن ليــس بــذات نســبة الزيــادة
التــي طبقتهــا البنــوك االخــرى .

()2المصروفات االدارية والتشغيلية األخرى

بلغــت المصروفــات اإلداريــة والتشــغيلية األخــرى فــى  31ديســمبر  2012مبلــغ  221,58مليــون جنيــه مصــرى وتجــدر االشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى الزيــادة

المضطــردة فــي حجــم وتكلفــة لــوازم التشــغيل والخدمــات وتكلفــة الحراســة وخالفــه نتيجــة الظــروف الراهنــه التــي تمــر بهــا البــاد حاليــاً وكذلــك افتتــاح

مصرفنــا لفــرع جديــد وإنشــاء قطاعــات وإدارات جديــدة وتدعيمهــا وتزايــد حجــم نشــاط الفــروع وكــذا االدارات الجديــدة المركزيــة ومــا يتبــع ذلــك مــن زيــادة
فــي كافــة بنــود المصروفــات العموميــة .

صافى األرباح

حقــق مصرفنــا صافــي ربــح خــال عــام  2012قــدره  135,75مليــون جنيــه مقابــل  100,1مليــون جنيــه خــال العــام الســابق بنســبة نمــو قدرهــا  %36ليتمكــن
مصرفنــا مــن إقتــراح إجــراء مشــروع توزيــع لالربــاح علــى الســادة المســاهمين بنســبة  %15مــن رأس المــال المدفــوع لعــام  2012بمبلــغ فــى حــدود 106,1

مليــون جنيــه مقابــل  92,3مليــون جنيــه خــال العــام الســابق وعلــى أن توجــه تلــك التوزيعــات – وفقــاً الســتراتيجية البنــك – لزيــادة رأســمال مصرفنــا المصــدر

والمدفــوع وذلــك لمواجهــة التوســع فــي نشــاطات وأعمــال البنــك وخطتــه االســتراتيجية الطموحــة للتفــرع واالنتشــار الجغرافــي .
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وأخيــراً فإننــا نتطلــع جميعــاً الــى المســتقبل القريــب آمليــن بــإذن اللــه فــى اســتقرار االوضــاع بمصرنــا الحبيبــه و إســتمرار

نجــاح مســيرة البنــك المظفــرة وتدعيــم نهضتــه والطفــرة الحادثــة فــى نشــاطه وأعمالــه وربحيتــه وذلــك بدعمكــم وجهــود

مجلــس االدارة واإلدارة التنفيذيــة للبنــك وكلنــا ثقــه وإيمــان بقدرتنــا علــى اســتمرار زيــادة شــريحة مصرفنــا مــن الســوق
وتحقيــق األهــداف واآلمــال المرجــوة خــال المرحلــة القادمــة باالخــاص والتفانــى فــى العمــل ،مــع تضافــر كافــة الجهــود
ليتبــوأ مصرفنــا المكانــة التــى يســتحقها ويتطلــع لهــا بيــن البنــوك العاملــه فــى مصــر.

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

عدنان أحمد يوسف
رئيس مجلس االدارة
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بيان بتشكيل مجلس اإلدارة
سعادة األستاذ  /عدنـــــــان أحمـــــــــد يـوســـــــــــــف
رئيس مجلس اإلدارة (غير تنفيذي)
حاصــل علــى ماجســتير إدارة أعمــال (جامعــة هــل) بريطانيــا عــام  ،1998ويشــغل حاليــاً الرئيــس التنفيــذى لمجموعــة البركــة المصرفيــة ،رئيــس مجلــس إدارة

اتحــاد المصــارف العربيــة ،ورئيــس لجنــة القطــاع المالــي المصرفــي الخليجيــة ورئيــس مجلــس إدارة بنــك البركــة الجزائــرى ،بنــك البركــة التركــى للتمويــل،
بنــك البركــة جنــوب افريقيــا ،بنــك البركــة لبنــان ،البنــك االســامى االردنــي ،بنــك البركــة باكســتان ،بنــك البركــة ســورية ،البنــك االســامى االوربــى

لالســتثمار ،ونائــب رئيــس مجلــس ادارة بنــك البركــة االســامي البحريــن ،وعضــو مجلــس ادارة بنــك البركــة الســودان ،بنــك البركــة تونــس ،مجموعــة
التوفيــق الماليــة – جــدة ،إدارة األوقــاف الســنية – البحريــن ،والجامعــة الملكيــة للبنــات – البحريــن.
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سعادة األستاذ  /أشـــرف أحمد مصطفــى الغمراوى
نائب رئيس مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذى (تنفيذي)
حاصــل علــى بكالوريــوس تجــارة عــام  - 1977جامعــة عيــن شــمس ،وحاصــل علــى الدبلــوم المهنــي فــي االئتمــان المصرفــي المتقــدم عــام ،2000

ويشــغل رئيــس مجلــس إدارة شــركة التمويــل المصــري الســعودي لالســتثمار العقــاري ،وعضــو مجلــس إدارة ورئيــس لجنــة المراجعــة الشــركة المصريــة
للتأميــن التكافلــي علــى الممتلــكات والمســئوليات ،وعضــو مجلــس اإلدارة ورئيــس لجنــة المراجعــة شــركة التوفيــق الماليــة الدارة محافــظ االوراق

الماليــة وصناديــق االســتثمار وشــركة التوفيــق الماليــة للسمســرة ،وعضــو مجلــس ادارة الشــركة المصريــة النشــاء وادارة المراكــز التجاريــة ،وشــركة

التوفيــق للتأجيــر التمويلــي ،ومجموعــة التوفيــق الماليــة القابضــة ،وعضــو مجلــس أمنــاء وأميــن صنــدوق المؤسســة المصريــة للــزكاة ،وعضــو مجلــس
ادارة وعضــو لجنــة المخاطــر بنــك البركــة البحريــن ،وعضــو مجلــس كليــة التجــارة (بنيــن) جامعــة االزهــر ،وعضــو هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات

الماليــة االســامية ،وعضــو فــي المجلــس العــام للبنــوك والمؤسســات الماليــة واالســامية ،وعضــو اتحــاد المصرفييــن العــرب ،وعضــو فــي مجلــس
الخدمــات الماليــة االســامية ،وممثــل بنــك البركــة مصــر فــي اتحــاد بنــوك مصــر.

سعادة االستاذ  /طـــــارق حســــين حسـن حســنى
عضو مجلس اإلدارة (غير تنفيذي)
حاصــل علــى ماجســتير ادارة االعمــال عــام  ،1969ويشــغل حاليــاً المديــر العــام االقليمــي لشــركة دلــة البركــة القابضــة البحريــن مــن  ، 1993وعضــو مجلــس

االدارة المنتــدب لشــركة الملتقــى العربــي لالســتثمارات مــن  ،1993والمديــر العــام لشــركة الخليــج لالســتثمارات العربيــة مــن  ،1993 – 1983والمديــر
العــام االقليمــي للمجموعــة االســتثمارية العقاريــة الكويتيــة مــن 1983 – 1979
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سعادة الدكتور  /مــدحــــت عبـــــدالحمـــيـد صـــــادق
عضو مجلس اإلدارة (غير تنفيذي)
حاصــل علــى دكتــوراة فــي االقتصــاد عــام  ،1975وشــغل المديــر العــام والرئيــس التنفيــذي لشــركة الخدمــات الماليــة العربيــة – البحريــن مــن – 1983

 ،1995والممثــل الرئيســي ومديــر التســويق لشــركة  – Wardley Middle Eastالبحريــن مــن  ،1983 – 1980والمديــر العــام شــركة جنــرال انتــر برايــز
– دبــي مــن  ،1980 – 1976ومديــر فــرع اول بنــك القاهــرة فــرع دبــي مــن 1976 – 1957

سعادة االستاذ  /على محمد عبدالشافى اللبــــان
عضو مجلس اإلدارة (غير تنفيذي)
حاصــل علــى بكالوريــوس اقتصــاد وعلــوم سياســية عــام  ،1969وشــغل نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو المنتــدب لشــركة التعميــر للتمويــل

العقــاري مــن  ،2007 – 2004وعضــو المجلــس التنفيــذي ببنــك اتحــاد المصــارف العربيــة والفرنســية مــن  ،2003 – 1995البنــك العربــى االفريقــى الدولــى
مــن  ،1995 – 1984بنــك هونــج كونــج المصــرى مــن  ،1984 – 1982بنــك يوبــاف هونــج كونــج مــن  ،1979-1974البنــك االهلــى المصــرى مــن .1974- 1969

سعادة االستاذ  /محمـد صالح الدين محمد عثمـان
عضو مجلس اإلدارة (غير تنفيذي)
حاصــل علــى بكالوريــوس تجــارة عــام  ،1968وشــغل مديــر عــام المصــرف العربــي الدولــي ،ويشــغل حاليــاً عضــو مجلــس ادارة شــركة قنــاة الســويس

لتوطيــن التكنولوجيــا مــن  ،2008وأمنــاء جامعــة  6اكتوبــر مــن  ،2008وشــركة الدراســات والتنميــة – تونــس مــن ،2004وعضــو مجلــس إدارة بنــك قنــاة
الســويس مــن 2007 - 2004

سعادة االستاذ  /ســـيــــــــــــد علـــــــي عثــــمـــــــــان
عضو مجلس اإلدارة (غير تنفيذي)
حاصــل علــى بكالوريــوس ادارة اعمــال عــام  ،1971ودبلــوم الدراســات العليــا فــي المحاســبة والمراجعــة عــام  ،1979وشــغل منصــب عضــو مجلــس ادارة
الشــركة الوطنيــة لمنتجــات الــذرة ،والشــركة الوطنيــة لخدمــات عربــات النــوم والخدمــات الســياحية ،ومستشــار معالجــة الديــون واالســتثمارات الخاصــة
بنــك مصــر مــن  ،2010 – 2006عضــو مجلــس ادارة البنــك المصــري لتنميــة الصــادرات (ســابقاً ) ،وشــركة المقاولــون العــرب (ســابقاً ) ،وشــركة مصــر الخليــج
للفنــادق والســياحة (ســابقاً ) ،و بنــك العمــال المصــري (ســابقاً )

سعادة االستاذ  /محســــــن بـــــدر علــــى خلف الله
عضو مجلس اإلدارة (غير تنفيذي)
حاصــل علــى بكالوريــوس ادارة اعمــال عــام  ،1979وشــغل منصــب مديــر عــام مؤسســة البــدر للتجــارة واالســتيراد ،والوكيــل الوحيــد لشــركة East West
 ،Express – Taiwanوالوكيــل الوحيــد لشــركة Tcn – Thailand
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سعادة الدكتور /شوقي الحسينى محمد مسعود فرج
عضو مجلس اإلدارة (غير تنفيذي)
حاصــل علــى دكتــوراة فــي المحاســبة عــام  1967مــن الواليــات المتحــدة االمريكيــة ،وشــغل منصــب اســتاذ ورئيــس قســم المحاســبة – كليــة ادارة

االعمــال – الجامعــة االمريكيــة بالقاهــرة ،وعضــو مجلــس ادارة البنــك ااالهلــى المصــرى مــن  ،2002 -1991ومستشــار محافــظ البنــك المركــزى والمديــر
التنفيــذى للمعهــد المصرفــى المصــرى مــن  ،2002 – 1992وعضــو مجلــس ادارة البنــك االهلــى المصــرى – لنــدن مــن  ، 2002 - 2000والشــركة القابضــة

للصناعــات المعدنيــة مــن 2005 – 1992

سعادة االستاذ  /أحمـــد أبــوبكـر على عبدالعاطي
عضو مجلس اإلدارة (غير تنفيذي)
وهــو حاصــل علــى بكالوريــوس تجــارة عــام  ،1964وعمــل بالبنــك األهلــي المصــري منــذ التخــرج وحتــى عــام  ، 2001وشــغل منصــب نائــب رئيــس مجموعــة
دريــم النــد ،ونائــب رئيــس البنــك األهلــي المصــري 2005 – 2002
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سعادة الدكتور  /محمــــد ناصــــر ســــالم أبوحمــور
عضو مجلس اإلدارة (غير تنفيذي)
حاصــل علــى دكتــوراه فــي االقتصــاد بريطانيــا عــام  ،1997وشــغل منصــب وزيــر للماليــة فــي الحكومــة االردنيــة مــن  ،2011 – 2009ووزيــر للصناعــة
والتجــارة فــي الحكومــة االردنيــة مــن  ،2003/10 – 2003/7واميــن عــام وزارة الماليــة مــن عــام  2000وحتــى عــام  ، 2003وعمــل بالبنــك المركــزى االردنــى

مــن عــام  1987وحتــى  ،1998كمــا أنــه محاضــر غيــر متفــرغ بالجامعــة االردنيــة عــام  ،1988ويشــغل رئاســة مجلــس ادارة العديــد من الشــركات والمؤسســات

االردنيــة مثــل (شــركة البوتــاس العربيــة المحــدودة – شــركة كهربــاء محافظــة اربــد – مؤسســة المناطــق الحــرة – مؤسســة المــدن الصناعيــة – المؤسســة
االردنيــة لالســتثمار ) .................

سعادة األستاذ /ممثل شركة مصر للتأمين
عضو مجلس اإلدارة (غير تنفيذي)
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لجان مجلس اإلدارة
لجنة الحوكمة والترشيحات

اللجنــة مشــكلة مــن ثــاث مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذييــن وتهتــم أساســاً باإلضافــة للمهــام األخــرى بالتقييــم الــدوري لنظــام الحوكمــة بالبنــك واقتــراح

مــا هــو مالئــم مــن تغيــرات علــى سياســات الحوكمــة المعتمــدة وتقديــم المقترحــات واإلشــراف الــدوري علــى السياســات والممارســات الخاصــة بالحوكمــة والتأكــد
مــن التــزام البنــك بمعاييــر الممارســات المثلــى وبالقوانيــن والتشــريعات المحليــة والتعليمــات الرقابيــة وتوجيهــات مجموعــة البركــة المصرفيــة فــي ذات الشــأن
وكــذا مــا يتعلــق بترشــيح أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين وتعييــن أو تجديــد عضويــة أو اســتبعاد أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة.

اللجنة التنفيذية

واللجنــة مشــكلة طبقــاً لمــا ورد بالمــادة رقــم ( )82مــن القانــون رقــم ( )88لســنة  2003وذلــك مــن عــدد ســبعة أعضــاء ويرأســها نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس

التنفيــذي واختصاصهــا طبقــاً لمــا ورد بالمــادة ( )29مــن الالئحــة التنفيذيــة لــذات القانــون باإلضافــة إلــى االختصاصــات األخــرى التــي يكلفهــا بهــا مجلــس اإلدارة وعلــى

وجــه الخصــوص دراســة واتخــاذ القــرارات بشــأن التمويــل والتســهيالت التــي يمنحهــا البنــك فــي إطــار الصالحيــات الممنوحــة مــن مجلــس اإلدارة وإبــداء الــرأي فــي
تقاريــر التصنيفــات االئتمانيــة الداخليــة للعمــاء وإبــداء الــرأي فــي الهيــكل التنظيمــي والوظيفــي للبنــك.

لجنة المراجعة

اللجنــة مشــكلة طبقــاً لمــا ورد بالمــادة ( )82مــن القانــون رقــم ( )88لســنة  2003وذلــك مــن عــدد ثــاث أعضــاء غيــر تنفيذييــن واختصاصاتهــا طبقــاً لمــا ورد بالمــادة ()27

مــن الالئحــة التنفيذيــة لــذات القانــون والتــي يتمثــل أهمهــا فــي مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي تصريــف مســئولياته اإلشــرافية والتحقــق مــن اســتقاللية المراجعــة

الداخليــة بالبنــك وكــذا مراقبــي حســابات البنــك الخارجييــن وتقييــم نزاهــة البيانــات الماليــة الخاصــة بالبنــك وضمــان التــزام البنــك بإجــراءات مراجعــة داخليــة فعالــة
باإلضافــة لالختصاصــات األخــرى التــي كلفهــا بهــا مجلــس اإلدارة ويحضــر اجتماعاتهــا رئيــس قطاعــات المراجعــة الداخليــة والمتابعــة بالبنــك.

لجنة المخاطر

اللجنة مشكلة من ثالث أعضاء غير تنفيذيين ويحضر اجتماعاتها رئيس قطاع المخاطر بالبنك.

وتختــص اللجنــة بمتابعــة مــدى االلتــزام باالســتراتيجيات والسياســات المعتمــدة للبنــك وتقديــم مقترحــات بشــأنها خاصــة مــا يتعلــق باإلســتراتيجيات الخاصــة بــرأس
المــال وإدارة مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســيولة ومخاطــر الســوق والمخاطــر التشــغيلية ومخاطــر االلتــزام والســمعة ووضــع وتنفيــذ إطــار عمــل إدارات المخاطــر

والرقابــة بالبنــك ومتابعــة أعمالهــا وتقييــم تأثيــر تلــك المخاطــر علــى تحقيــق أهــداف البنــك مــع ضمــان تطبيــق سياســات وأنظمــة وأدلــة عمــل فعالــة إلدارة كل
أنــواع المخاطــر التــي يواجههــا البنــك والتأكــد مــن فاعليــة وكفــاءة إدارة المخاطــر بالبنــك مــن تحديــد وقيــاس ومتابعــة ورقابــة وتخفيــف تعرضــات البنــك للمخاطــر.

لجنة المرتبات والمكافآت

اللجنــة مشــكلة مــن ثــاث أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذييــن (باإلضافــة إلــى الرئيــس التنفيــذي للبنــك) ورئيــس اللجنــة عضــو غيــر تنفيــذي مســتقل وتختــص

اللجنــة بضمــان التأكــد مــن اإلشــراف المســتقل علــى كافــة عناصــر األجــور وهيــكل الحوافــز األخــرى المتفــق عليهــا بمــا فــي ذلــك تحديــد مكافــآت كبــار التنفيذييــن

بالبنــك وتقديــم مقترحــات بشــأن مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة مــع االهتمــام بوظائــف الرقابــة بالبنــك (إدارة المخاطــر -إدارة االلتــزام -المراجعــة الداخليــة) بحيــث
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تعكــس أجورهــم المتغيــرة مســتوى أداء البنــك والمخاطــر التــي تعــرض لهــا وبشــكل عــام مراجعــة وتطويــر وتحديــث السياســات الخاصــة بالترشــيحات والمكافــآت
بالبنــك بغــرض تقييمهــا ومــدى مناســبتها مــع المؤسســات األخــرى والتأكــد مــن قــدرة البنــك علــى اســتقطاب أفضــل العناصــر واالحتفــاظ بهــا.

لقــد تــم اعتمــاد خطــة التعاقــب بالبنــك التــي تغطــي مخاطــر دوران العمالــة وتهــدف إلــى توفيــر صــف ثانــي وثالــث مــن القيــادات التــي لهــا القــدرة والكفــاءة
لتصريــف األعمــال بشــكل فعــال حــال خلــو الوظيفــة مــن شــاغلها األصلــي.

الحوكمة وااللتزام

يطبــق ويلتــزم بنــك البركــة مصــر بقواعــد الحوكمــة الرشــيدة التــي تمثــل األســلوب الــذي يحــدد توزيــع الحقــوق والمســئوليات بيــن األطــراف المختلفــة داخــل البنــك
(مجلــس اإلدارة -اإلدارة التنفيذيــة -المســاهمين -المودعيــن وأصحــاب المصالــح األخــرى) وتهتــم الحوكمــة بالقواعــد واإلجــراءات الالزمــة التخــاذ القــرارات الخاصــة

بشــئون البنــك وكمــا تحــدد اآلليــة التــي يتبعهــا مجلــس اإلدارة ولجانــه المنبثقــة منــه واإلدارة العليــا لوضــع األهــداف والوســائل لتحقيقهــا ومراقبــة األداء وتوجيهــه
ومباشــرة شــئون البنــك وأنشــطته اليوميــة أخــذاً فــي االعتبــار االلتــزام بالمســئولية تجــاه المســاهمين وأخــذ وحمايــة مصالــح المودعيــن وأصحــاب المصالــح األخــرى

فــي االعتبــار مــع التأكــد بــأن نشــاط البنــك يتــم بأســلوب آمــن وســليم وفــي إطــار االلتــزام بالقوانيــن والضوابــط الســارية وتطبيــق مبــادئ اإلفصــاح والشــفافية.

مجلس إدارة البنك

يتكــون مجلــس إدارة البنــك مــن أشــخاص رفيعــي المســتوى ويتمتعــون بخبــرات واســعة وبالمهــارات والمؤهــات الالزمــة حيــث يشــكل المجلــس كمجموعــة مزيجــاً
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مــن الكفــاءات األساســية التــي تضمــن أداء فعــال وكفــاءة عاليــة وذلــك مــن عــدد ال يقــل عــن ( )11عضــو وال يزيــد عــن ( )15عضــو ويــرأس المجلــس رئيــس غيــر
تنفيــذي ويتولــى نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة مهــام الرئيــس التنفيــذي للبنــك.

واجبــات ومســئوليات مجلــس اإلدارة ككل ورئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي للبنــك محــددة ومعتمــدة بدليــل الحوكمــة ويتــم تحقيــق مبــدأ التــوازن
واالســتقاللية فــي اختيــار أعضــاءه ويقــوم المجلــس بإقامــة قنــوات مناســبة لالتصــال الفعــال وتبــادل المعلومــات بيــن أعضــاءه وبينــه وبيــن اإلدارة العليــا للبنــك
ومســئولي وظائــف الرقابــة بالبنــك.

يحصــل جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى معلومــات دقيقــة وواضحــة فــي الوقــت المناســب عــن جميــع المســائل ذات الصلــة ،كمــا يســتطيعون االســتفادة مــن
والحصــول علــى مشــورة وخدمــات المستشــار القانونــي للبنــك وأميــن ســر البنــك الــذي يكــون مــع رئيــس دائــرة االلتــزام مســئولين عــن ضمــان إتبــاع إجــراءات
المجلــس واالمتثــال بجميــع القواعــد واألنظمــة المعمــول بهــا.

يتــم ترتيــب عمليــة تأهيــل رســمية لــكل عضــو جديــد عنــد انضمامــه لمجلــس اإلدارة ،بمــا فــي ذلــك تعريفــه علــى سياســة حوكمــة الشــركات للبنــك مــع إعطــاءه
نســخة منهــا لتكــون مرجعــاً لــه وتشــمل أيضــاً ترتيــب عقــد اجتماعــات مــع أعضــاء مجلــس اإلدارة اآلخريــن وأميــن ســر المجلــس ،يقــدم البنــك البرامــج الالزمــة

للتثقيــف والتطويــر المســتمر ألعضــاء المجلــس لضمــان أن يكونــوا علــى درايــة بآخــر المســتجدات والتطــورات فــي قطــاع وصناعــة البنــوك محليــاً وعالميــاً وهــو مــا
سيســاعدهم علــى القيــام بواجباتهــم كأعضــاء مجلــس إدارة.

يطبــق مجلــس اإلدارة سياســات الحوكمــة بدايــة مــن إرســاء ثقافــة الحوكمــة واعتمــاد ميثــاق المعاييــر األخالقيــة والســلوك المهنــي للعامليــن واإلدارة العليــا للبنــك
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واالنتهــاء باتخــاذ الخطــوات الالزمــة لنشــر األهــداف والســلوك الواجــب إتباعــه فــي البنــك وبالتــوازي مــع ذلــك كلــه الحفــاظ علــى مصلحــة المســاهمين والمودعيــن.
كمــا اعتمــد المجلــس المعاييــر والقيــم التــي تعبــر عــن سياســات البنــك الواجــب إتباعهــا مــن جانــب جميــع العامليــن بالبنــك واإلدارة العليــا وأعضــاء المجلــس ،بمــا
فــي ذلــك توجــه البنــك اإلســتراتيجي ،وتحديــد األهــداف العامــة لــإدارة التنفيذيــة ومتابعــة تنفيذهــا والتأكــد مــن فاعليــة نظــم الرقابــة الداخليــة وإدارة المخاطــر
وبمــا يضمــن الحفــاظ علــى ســمعة البنــك.

تقييم األداء
•تماشــياً مــع سياســة الحوكمــة المعتمــدة لمصرفنــا قــام مصرفنــا بإجــراءات رســمية بغــرض تمكيــن مجلــس اإلدارة مــن إجــراء تقييــم رســمي ألدائــه ككل
وأداء أعضــاءه كأفــراد ولجانــه المنبثقــة منــه وذلــك طبقــاً لنمــاذج موثقــة.

•قام مجلس اإلدارة بعقد أربع جلسات حضرها جميع أعضاء المجلس بنسبة  %100عدا عضو واحد بنسبة .%75

•قام مجلس اإلدارة بعقد اجتماع لألعضاء غير التنفيذيين بحضور رئيس مجلس اإلدارة وبدون مشاركة األعضاء التنفيذيين.

اإلفصاح والشفافية
يطبــق البنــك مبــدأ اإلفصــاح والشــفافية فــي جميــع أعمالــه فــي إطــار االلتــزام بالقواعــد الصــادرة مــن الجهــات الرقابيــة ومتطلبــات المعاييــر المصرفيــة وذلــك بإتاحــة

البيانــات والمعلومــات وذلــك مــن خــال كافــة وســائل اإلعــام المرئيــة والمســموعة وعلــى صفحــة الموقــع اإللكترونــي الرســمي وضمــن التقريــر المالــي الســنوي

للبنــك بحيــث تكــون كافــة المعلومــات والشــروط متاحــة لجميــع عمالئــه والكافــة وينظــم ذلــك ويحــدده سياســة اإلفصــاح والنشــر المعتمــدة للبنــك.

تعارض المصالح
يعتمــد مجلــس اإلدارة السياســات ذات العالقــة بــإدارة أيــة تعــارض فــي المصالــح ويطبقهــا علــى مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة والعامليــن والجهــات ذات

العالقــة المباشــرة و/أو غيــر المباشــرة والعمليــات التــي قــد تحمــل تعــارض فــي المصالــح يتعيــن عرضهــا واعتمادهــا مــن مجلــس اإلدارة ويتضمــن التقريــر المالــي
الســنوي للبنــك إيضــاح تفصيلــي أليــة عمليــات يمكــن أن تمثــل تعــارض فــي المصالــح.

المساهم االستراتيجي بالبنك  -مجموعة البركة المصرفية
مجموعــة البركــة المصرفيــة هــي شــركة مســاهمة بحرينيــة مرخصــة كمصــرف جملــة إســامي مــن مصــرف البحريــن المركــزي ،ومدرجــة فــي بورصتــي البحريــن
ونــازداك دبــي ،وتعتبــر البركــة مــن رواد العمــل المصرفــي اإلســامي علــى مســتوى العالــم حيــث تقــدم خدماتهــا المصرفيــة المميــزة إلــى حوالــي مليــار شــخص
فــي الــدول التــي تعمــل فيهــا ،وقــد حصلــت المجموعــة علــى تصنيــف ائتمانــي بدرجــة –  BBBو ( A 3-لاللتزامــات قصيــرة األجــل) مــن قبــل مؤسســة ســتاندرد أنــد

بــورز العالميــة ،وتقــدم بنــوك البركــة منتجاتهــا وخدماتهــا المصرفيــة والماليــة وفقــاً ألحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســامية الســمحاء فــي مجــاالت مصرفيــة التجزئــة،
والتجــارة ،واالســتثمار باإلضافــة إلــى خدمــات الخزينــة ،هــذا ويبلــغ رأس المــال المصــرح بــه للمجموعــة  1،5مليــار دوالر أمريكــي ،كمــا يبلــغ مجمــوع الحقــوق نحــو 1،8
مليــار دوالر أمريكــي.

ـا فــي وحــدات مصرفيــة تابعــة ومكاتــب تمثيــل فــي خمســة عشــر دولــة تديــر أكثــر مــن  400فــرع فــي كل مــن  :األردن،
وللمجموعــة انتشــاراً جغرافيــاً واســعاً ممثـ ً

تونــس ،الســودان ،تركيــا ،مملكــة البحريــن ،مصــر ،الجزائــر ،باكســتان ،جنــوب أفريقيــا ،لبنــان ،ســوريا ،أندونيســيا ،ليبيــا ،العــراق والمملكــة العربيــة الســعودية.
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أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا للبنك
•السيدة األستاذة /زينب محمد البهي الصفتي
معاون أول الرئيس التنفيذي

•السيد األستاذ /سامي فتحي محمد عبد الجواد

مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات الداخلية والخزانة

•السيد األستاذ /صالح حسن سويفي علي
رئيس قطاعات المراجعة الداخلية والمتابعة

•السيد األستاذ /حازم محمد مصطفى محمد

رئيس قطاعات التسويق المصرفي والتمويل واالستثمار

•السيدة األستاذة /رقية رياض إسماعيل

المستشار القانوني المشرف على القطاع القانوني

•السيد األستاذ /محمد رضا أحمد مصطفى
مسئول قطاعات العمليات الخارجية
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•السيدة األستاذة /مشيرة فتحي دكروري
مسئول قطاع المخاطر

•السيد األستاذ /علي إسماعيل علي إسماعيل
مسئول قطاع الفروع والمركزيات

•السيد األستاذ /عماد محمد شلبي محمد
مسئول اإلدارة العامة للتطابق وااللتزام

إدارة اإللتزام
يتضمــن الهيــكل التنظيمــي للبنــك إدارة رقابيــة مســتقلة مركزيــة تابعــة مباشــرة للجنــة المراجعــة المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة وعيــن لهــا مســئول التــزام ذو كفــاءة

متميــزة وخبــرة طيبــة ومقــدرة عاليــة علــى التواصــل واالتصــال بجميــع وظائــف البنــك والعامليــن فيــه ،وتقــوم اإلدارة بعملهــا بشــكل حرفــي فعــال نحــو تحديــد
وتقييــم ومراقبــة مخاطــر االلتــزام التــي قــد تتمثــل فــي العقوبــات الرقابيــة القانونيــة أو الخســارة الماليــة أو مــا قــد يعانيــه البنــك مــن خســارة لســمعته نتيجــة
إخفاقــه فــي تطبيــق اللوائــح والقوانيــن وقواعــد الســلوك المهنــي وتمــارس اإلدارة دوراً محوريــاً خاصــاً فــي تطبيــق القواعــد والتعليمــات والنظــم المتعلقــة
بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وال تمــارس الوحــدة أيــة أعمــال مصرفيــة.

وتلقــي إدارة االلتــزام الدعــم الكامــل مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة العليــا فــي ســبيل أداء عملهــا بحريــة واســتقاللية كاملــة وتــم إعــداد واعتمــاد سياســات

وأنظمــة العمــل الخاصــة بممارســة نشــاطها المســتقل كإحــدى الوحــدات الرقابيــة الداخليــة وتقــوم بإعــداد تقاريــر ربــع ســنوية وســنوية ترفعهــا مباشــرة إلــى لجنــة
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المراجعــة المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة ومجلــس اإلدارة مــع إحاطــة اإلدارة العليــا بنســخة مــن تلــك التقاريــر مــع تقديــم المقترحــات بشــأن أيــة تعديــات علــى

سياســات ونظــم العمــل حتــى تظــل مواكبــة للتطــورات التــي يشــهدها البنــك .وتتعــاون إدارة االلتــزام مــع قطــاع المــوارد البشــرية فــي تطويــر ونشــر ثقافــة
االلتــزام علــى جميــع العامليــن بالبنــك وتدريبهــم علــى ذلــك والمســاهمة فــي وضــع الخطــط والبرامــج التدريبيــة المرتبطــة بذلــك.

إدارة المخاطر
المخاطــر مكــون رئيســي مــن مكونــات أنشــطة المــال واألعمــال فــي اقتصــاد الســوق ،وتحمــل المخاطــر و/أو نقــل المخاطــر صفتــان أساســيتان مــن صفــات النشــاط

المصرفــي ،وتأتــي ضــرورة التعامــل مــع إدارة المخاطــر مــن منطلــق أن األعمــال المصرفيــة تتطــور وتــزداد تعقيــداً حتــى مــع وجــود تعليمــات رقابيــة صارمــة فاألمــر
يســتلزم وجــود وتطبيــق نظــم وسياســات تعمــل علــى تحديــد المخاطــر وقياســها ومتابعتهــا ورقابتهــا وحســن إدارتهــا إلمــكان التحكــم فيهــا وتخفيفهــا أو الحــد منهــا
إلــى الدرجــة المقبولــة طبقــاً لشــهية البنــك وفقــاً وحــدود المخاطــر المقبولــة والمعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة.

ونظــراً ألن مصرفنــا نتيجــة لألنشــطة التــي يزاولهــا يتعــرض لمخاطــر متنوعــة وقبــول المخاطــر هــو أســاس النشــاط المالــي فإنــه يتــم تحليــل وتقييــم بعــض المخاطــر
أو مجموعــة مــن المخاطــر مجتمعــة معــاً  ،ومــن خــال ذلــك يقــرر البنــك قبــول بعضهــا وتحملهــا أو ينقــل أثرهــا إلــى جهــات أخــرى وفــي كل األحــوال فــإن البنــك
يســعى إلــى تحقيــق التــوازن المقبــول بيــن تحمــل المخاطــر والعائــد المرجــو مــن تحملهــا.

وقــد تــم وضــع سياســات إلدارة المخاطــر بالبنــك (مخاطــر االئتمــان -مخاطــر الســوق -مخاطــر الســيولة -مخاطــر أســعار العائــد -مخاطــر التشــغيل) تتضمــن تحديــد
أوال بــأول طبقــاً لخطــة
وقيــاس وتقييــم المخاطــر وتحليلهــا والتحكــم بهــا ووضــع حــدود لهــا والرقابــة عليهــا مــن خــال أســاليب متعــددة ونظــم معلومــات محدثــة ً

لقبــول المخاطــر المعتمــدة وبالتعــاون الوثيــق مــع وحــدات األعمــال بالبنــك وتتــم مراجعــة دوريــة لسياســات ونظــم إدارة المخاطــر وتعديلهــا بحيــث تواكــب التغيــرات
فــي األســواق والمنتجــات والخدمــات وأفضــل التطبيقــات الحديثــة.

ويتولــى قطــاع المخاطــر بالبنــك المتابعــة الدوريــة لمــدى االلتــزام بالحــدود القصــوى المقبولــة للمخاطــر والمــدى الفعلــي القائــم داخــل البنــك مــن خــال تقاريــر
دوريــة تعــرض علــى لجنــة المخاطــر المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة العتمادهــا وتقــوم برفعهــا للمجلــس لإلحاطــة واتخــاذ مــا يــراه بشــأنها ويقــوم القطــاع بتطبيــق
النظــم اآلليــة لتحديــد وقيــاس ومتابعــة ورقابــة المخاطــر للحــد منهــا وتخفيفهــا مــع تطويــر واســتحداث أســاليب تقييــم رقابيــة متخصصــة لتحديــد الجــدارة االئتمانيــة

لكافــة عمــاء البنــك ســواء كانــوا بنــوك ومراســلين أو عمــاء مؤسســات وشــركات أو عمــاء أنشــطة اقتصاديــة صغيــرة ولعمــاء التجزئــة المصرفيــة.

ويتبنــى البنــك سياســات متحفظــة للغايــة فــي مجــال مراقبــة الســيولة ويطبــق نســب أعلــى مــن المتطلبــات الرقابيــة تتضمــن خطــة معتمــدة ولجنــة دائمــة إلدارة

مخاطــر الســيولة فــي الظــروف غيــر العاديــة ويتبــع أســاليب متخصصــة فــي إدارة مخاطــر الســوق ويقــوم بتقييــم اســتثماراته بشــكل دوري ويراقــب التدفقــات
النقديــة مــن خــال إدارة األصــول والخصــوم لتحقيــق التــوازن المطلــوب فــي كل األوقــات وذلــك بهــدف تعظيــم الربحيــة علــى رأس المــال وتوفيــر الســيولة الكافيــة
دائمــاً لمقابلــة االحتياجــات وتدعــم إســتراتيجية البنــك المعتمــدة عــدم الدخــول فــي االســتثمارات ذات المخاطــر المرتفعــة حيــث ال يحتفــظ البنــك حاليــاً بمحفظــة
لالســتثمارات بغــرض المتاجــرة.
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مخاطر التشغيل الشرعية
يــزاول مصرفنــا بنــك البركــة مصــر جميــع الخدمــات والعمليــات المصرفيــة واألعمــال التجاريــة واالســتثمارية المصــرح بهــا للبنــوك التجاريــة وذلــك علــى أســاس غيــر
ربــوي وبمــا يتفــق مــع أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســامية الســمحاء فــي ظــل القوانيــن المنظمــة لذلــك.

وينتمــي مصرفنــا إلــى مجموعــة البركــة المصرفيــة (المســتثمر الرئيســي للبنــك) باعتبــاره أحــد وحداتهــا حيــث تمثــل المجموعــة إحــدى أكبــر الكيانــات المصرفيــة فــي
العالــم التــي تلتــزم بتطبيــق أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســامية فــي كافــة تعامالتهــا.

ويعــزز ذلــك أن الهيــكل التنظيمــي للبنــك يتضمــن هيئــة الرقابــة الشــرعية التابعــة مباشــرة لمجلــس إدارة البنــك وتتكــون مــن ثــاث مــن كبــار العلمــاء المتخصصيــن

فــي الشــريعة والمعامــات الماليــة اإلســامية والمشــهود لهــم بســامة الفتــوى وعمــق العلــم بفقــه المعامــات ،وتقــوم الهيئــة بدراســة وتدقيــق نمــاذج العقــود

واالتفاقــات العمليــة واألدلــة اإلجرائيــة والفنيــة والنمــاذج المســتخدمة فــي أنشــطة البنــك وكــذا أيــة منتجــات مســتحدثة وذلــك مــن الناحيــة الشــرعية وتقــوم الهيئــة
بإصــدار القــرارات والتوصيــات والفتــاوى الشــرعية بصورتهــا النهائيــة وتعتبــر قراراتهــا ملزمــة.

وتقــوم الهيئــة مــن خــال اآلليــة المعتمــدة بفحــص ومراجعــة عمليــات البنــك ومراجعــة وفحــص إيــرادات البنــك ومصادرهــا مــن خــال المراكــز الماليــة الربــع ســنوية
قبــل اعتمادهــا ،وتقــدم تقاريــر مــن خــال اجتماعاتهــا الدوريــة باإلضافــة إلــى تقريرهــا الســنوي المســتقل عــن مــدى التــزام البنــك بكافــة المتطلبــات الشــرعية الــذي
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يتــم نشــره ضمــن التقريــر المالــي الســنوي للبنــك.

وتعميقــاً لهــذا الــدور قــام البنــك بتعييــن مدقــق شــرعي داخلــي يقــوم بمتابعــة وتنفيــذ جميــع مــا يصــدر مــن فتــاوى وأحــكام وتوصيــات مــن هيئــة الرقابــة الشــرعية

وإجــراء زيــارات دوريــة ميدانيــة لجميــع فــروع البنــك للتأكــد مــن االلتــزام بذلــك فــي األعمــال اليوميــة التــي يقــوم البنــك بأدائهــا وإيضــاح وتقريــب وجهــات النظــر بيــن
الــرؤى الشــرعية ومشــاكل التطبيــق ويقــوم بعــرض التقاريــر علــى هيئــة الرقابــة الشــرعية وإدارة البنــك العليــا ولديــه الســلطة فــي توجيــه الجهــات المعنيــة لتصحيــح

األخطــاء الشــرعية المكتشــفة التــي يمكــن تداركهــا بشــكل فــوري.

المسئولية االجتماعية
المســئولية االجتماعيــة والبيئيــة أحــد محــددات اإلســتراتيجية التــي يتبعهــا البنــك بهــدف الوصــول إلــى أفضــل الممارســات علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي
ويعمــل البنــك علــى توفيــر خدمــات ماليــة ومصرفيــة عاليــة الجــودة لجميــع فئــات وأطيــاف المجتمــع ويحكــم عملنــا االلتــزام بمبــادئ الشــريعة اإلســامية الســمحاء

والتــي تحــث علــى االهتمــام بالبيئــة والمجتمــع وتعمــل علــى تحقيــق نتائــج مســتدامة أساســها الثقــة النابعــة مــن رضــاء عمــاء البنــك والمســاهمين وتعميــق
الشــعور بالــوالء واالنتمــاء لــدى جميــع العامليــن بالبنــك والمتابعــة اليقظــة الحتياجــات المجتمــع والبيئــة.

ويتعهد مصرفنا بااللتزام بحماية حقوق اإلنسان واالعتراف بمبادئ حقوق العاملين والمساهمة في مكافحة الجرائم المالية.
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•قــام البنــك ومنــذ ســنوات ومــن خــال صنــدوق الــزكاة والخيــرات بإنشــاء وتجهيــز وحــدات طبيــة بالمستشــفيات الجامعيــة حيــث قــام بإنشــاء وحــدة لجراحــة المخ
واألعصــاب والعمــود الفقــري ووحــدة للرعايــة المركــزة ووحــدة للغســيل الكلــوي وتقــوم تلــك الوحــدات بتقديــم الخدمــة آلالف المرضــى الفقــراء والمســاكين
بالمجــان ويقــوم البنــك بمتابعــة دوريــة لتلــك الوحــدات للتأكــد مــن حســن ســير العمــل الدائــم بهــا.

•عيــن البنــك منــذ إنشــاءه مســئول طبــي يتولــى حمايــة صحــة جميــع العامليــن بالبنــك وســامتهم وعــزز ذلــك بالتعاقــد مــع العديــد مــن المراكــز الطبيــة
المتخصصــة.

•يقوم البنك بتوزيع الهدايا العينية الرمزية لجميع العاملين به في المناسبات المختلفة ويقوم برعاية أنشطة رياضية للعاملين به.
•يقوم البنك بالتأمين ضد األخطار المدنية عن عمالئه والمترددين على وحدات البنك.
•يراعــي البنــك عنــد منــح التمويــل أن يكــون لمشــروعات تســاهم فــي تغطيــة احتياجــات فعليــة ضروريــة للمجتمــع وال يســاهم فــي التمويــات التــي تكــون
مخالفــة للشــرائع الدينيــة وتلــك التــي تحتــوي علــى خطــر يهــدد المجتمــع أو البيئــة.

•يولــي البنــك اهتمامــاً خاصــاً بدعــم المجتمــع مــن خــال تقديــم التبرعــات ورعايــة األنشــطة وذلــك مــن خــال صنــدوق الــزكاة والخيــرات لبنــك البركــة مصــر وذلــك
للطــاب واألفــراد ويولــي عنايــة خاصــة بجوائــز المســابقة الســنوية لحفظــة القــرآن الكريم.
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القوائم المالية

فى  31ديسمبر 2012
وتقرير مراقبا الحسابات عليها
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تقرير مراقبا الحسابات
إلى السادة /مساهمى بنك البركة مصر (شركة مساهمة مصرية)
تقرير عن القوائم المالية
راجعنــا القوانــم الماليــة المرفقــة لبنــك البركــة مصــر (شــركة مســاهمة مصريــة ) والمتمثلــة فــى الميزانيــة فــى  31ديســمبر 2012وكــذا قوائــم
الدخــل والتغيــر فــى حقــوق الملكيــة والتدفقــات النقديــة عــن الســنة الماليــه المنتهيــة فــى ذلــك التاريــخ ،وملخــص للسياســات المحاســبية الهامــة
وغيرهــا مــن اإليضاحــات.

مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية

28

ـادال وواضحــأ وفقــاً لقواعــد إعــداد
هــذه القوانــم الماليــة مســئولية إدارة البنــك ،فــاإلدارة مســئولة عــن إعــداد وعــرض القوائــم الماليــة عرضــاً عـ ً
وتصويــر القوائــم الماليــة للبنــوك الصــادرة عــن البنــك المركــزى المصــرى فــي  16ديســمبر 20 08وفــى ضــوء القوانيــن المصريــة الســارية،
ـادال وواضحــاً خاليــة مــن
وتتضمــن مســئولية اإلدارة تصميــم وتنفيــذ والحفــاظ علــى رقابــة داخليــة ذات صلــة بإعــداد وعــرض قوائــم ماليــة عرضــاً عـ ً
أيــة تحريفــات هامــة وموثــرة ســواء ناتجــة عــن الغــش أو الخطــأ ،كمــا تتضمــن هــذه المســئولية اختيــار السياســات المحاســبية المالئمــة وتطبيقهــا
وعمــل التقديــرات المحاســبية المالئمــة للظــروف.

مسئولية مراقب الحسابات
تنحصــر مســئوليتنا فــي إبــداء الــرأي علــى هــذه القوائــم الماليــة فــي ضــوء مراجعتنــا لهــا وقــد تمــت مراجعتنــا وفقــاً لمعاييــر المراجعــة المصريــة
وفــى ضــوء القوانيــن المصريــة الســارية ،وتتطلــب هــذه المعاييــر منــا اإللتــزام بمتطلبــات الســلوك المهنــى وتخطيــط وأداء المراجعــة للحصــول
علــى تأكــد مناســب بــأن القوائــم الماليــة خاليــة مــن أيــة تحريفــات هامــة ومؤثــرة.
وتتضمــن أعمــال المراجعــة أداء إجــراءات للحصــول علــى أدلــة مراجعــة بشــأن القيــم واإلفصاحــات فــي القوانــم الماليــة ،وتعتمــد اإلجــراءات التــي
تــم اختيارهــا علــى الحكــم الشــخصي للمراقــب ويشــمل ذلــك تقييــم مخاطــر التحريــف الهــام والموثــر فــي القوائــم الماليــة ســواء الناتــج عــن
الغــش أو الخطــأ ،ولــدى تقييــم هــذه المخاطــر يضــع المراقــب فــي اعتبــاره الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بقيــام البنــك بإعــداد القوائــم الماليــة
والعــرض العــادل والواضــح لهــا وذلــك لتصميــم إجــراءات مراجعــة مناســبة للظــروف ولكــن ليــس بغــرض إبــداء رأى علــى كفــاءة الرقابــة الداخليــة
فــي البنــك ،وتشــمل عمليــة المراجعــة أيضــأ تقييــم مــدى مالئمــة السياســات المحاســبية والتقديــرات المحاســبية الهامــة التــي أعــدت بمعرفــة
اإلدارة وكــذا ســامة العــرض الــذي قدمــت بــه القوائــم الماليــة.
وأننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً إلبداء رأينا على القوائم المالية.
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الرأى

ومــن رأينــا أن القوائــم الماليــة المشــار إليهــا أعــاه تعبــر بعدالــة ووضــوح فــي جميــع جوانبهــا الهامــة ،عــن المركــز المالــي لبنــك البركــة مصــر
(شــركة مســاهمة مصريــة ) فــي 31ديســمبر  ، 2012وعــن أدائــه المالــي وتدفقاتــه النقديــة عــن الســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وذلــك طبقــأ
لقواعــد إعــداد وتصويــر القوائــم الماليــة للبنــوك الصــادرة عــن البنــك المركــزي المصــري فــي  16ديســمبر  2008وفــى ضــوء القوانيــن واللوائــح
المصريــة ذات العالقــة

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
لــم يتبيــن لنــا مخالفــة البنــك  -خــال الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر - 2012ألي مــن أحــكام قانــون البنــك المركــزي والجهــاز المصرفــي والنقــد
رقــم 88لســنة 2003
يمســك البنــك حســابات ماليــة منتظمــة تتضمــن كل مــا نــص القانــون ونظــام البنــك علــى وجــوب إثباتــه فيهــا وقــد وجــدت القوائــم الماليــة
متفقــة مــع مــا هــو وارد بتلــك الحســابات.
البيانــات الماليــة الــواردة بتقريــر مجلــس اإلدارة المعــد وفقــاً لمتطلبــات القانــون رقــم  159لســنة  1981والئحتــه التنفيذيــة متفقــة مــع مــا هــو
وارد بدفاتــر البنــك وذلــك فــي الحــدود التــي تثبــت بهــا مثــل تلــك البيانــات بالدفاتــر.
القاهرة فى 20 :يناير 20 13

مراقبا الحسابات
حسام زكى نصر

طارق صالح

المتضامنون للمحاسبة والمراجعةE&Y
محاسبون قانونيون ومستشارون

وحيد عبد الغفار وشركاه BT
محاسبون قانونيون ومستشارون
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الميزانية فى  31ديسمبر 2012
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تقرير مراقبا الحسابات مرفق
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قائمة الدخل فى  31ديسمبر 2012
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قائمة التدفقات النقدية فى  31ديسمبر 2012
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تابع قائمة التدفقات النقدية فى  31ديسمبر 2012

33

معامالت غير نقدية

تــم تحويــل مبلــغ  58,070,205جنيــه مصــري مــن األرصــدة المدينــة األخــرى قيمــة شــراء وتجهيــز فــروع جديــدة إلــى األصــول الثابتــة وألغــراض إعــداد قائمــة التدفقــات النقديــة تــم إلغــاء األثــر مــن كل
من التغير في األرصدة المدينة األخرى ومدفوعات لشراء أصول ثابتة 				 .
تــم الغــاء األثرالناتــج عــن اســترداد البنــك لمبنــى المركــز الرئيســي بمبلــغ  65مليــون جنيــه مصــري وكــذا فرعــي البنــك ( المهندســين وأكتوبــر ) بمبلــغ  20,15مليــون جنيــه باالضافــة إلــى فــروع
البنــك ( االســكندرية  ,ســموحة  ,بــرج العــرب  ,المنصــورة ) بمبلــغ  22,75مليــون جنيــه مصــري والســابق بيعهــا واســتئجارها بنظــام التأجيــر التمويلــي حيــث ألغــي مــن كل مــن التغيــر فــي مرابحــات
ومضاربات ومشاركات العمالء ومدفوعات لشراء أصول ثابتة				 .
تــم تســوية التغيــر فــي أرصــدة األصــول التــي آلــت ملكيتهــا للبنــك خــال العــام ضمــن بنــد مرابحــات ومضاربــات ومشــاركات للعمــاء وفقــاً لمــا تقضــي بــه تعليمــات البنــك المركــزي المصــري فــي
هذا الشأن				 .
				
تم تسوية مبلغ  2,061,700جنيه مصري من المستخدم من المخصصات األخرى حيث يمثل تدفق غير نقدي
				

قائمة التغير في حقوق الملكية فى  31ديسمبر 2012
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قائمة توزيعات االرباح المقترحة فى  31ديسمبر 2012
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االيضاحات المتممة للقوائم المالية  31ديسمبر 2012
( )1معلومات عامة

تأســس بنــك األهــرام ( شــركة مســاهمة مصريــة ) كبنــك تجــاري بتاريــخ  19مــارس  1980بموجــب القانــون رقــم  43لســنة  1974وتعديالتــه والــذي حــل محلــه قانــون
االستثمار .
وطبقــاً لقــرار الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــدة فــي  21ســبتمبر  1988تــم تعديــل اســم البنــك ليصبــح بنــك التمويــل المصــري الســعودي ويقــوم البنــك
بتقديــم خدمــات المؤسســات والتجزئــة المصرفيــة واالســتثمار فــي ظــل أحــكام الشــريعة اإلســامية فــي جمهوريــة مصــر العربيــة مــن خــال 23فرعــاً ويوظــف أكثــر
مــن  900موظفــاً فــي تاريــخ الميزانيــة ويقــع المركــز الرئيســي للبنــك فــي  60شــارع محــي الديــن أبــو العــز – الدقــي– الجيــزة  ,والبنــك مــدرج فــي بورصتــي القاهــرة
واإلسكندرية لألوراق المالية .
قررت الجمعية العامة غير العادية للبنك المنعقدة في  30إبريل  2009تغيير اسم البنك إلى بنك البركة مصر .
ال يتعامــل البنــك فــى المشــتقات الماليــة  ،العقــود اآلجلــة أو القــروض وفقــاً لنظــام عملــه االســامى وأن ذلــك ينطبــق علــى اى مــن هــذه االلفــاظ حيثمــا
وردت بااليضاحات المتممة للقوائم المالية .
		

( )2ملخص السياسات المحاسبية
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فيمــا يلــي أهــم السياســات المحاســبية المتبعــة فــي إعــداد هــذه القوائــم الماليــة  ،وقــد تــم إتبــاع هــذه السياســات بثبــات لــكل الســنوات المعروضــة إال إذا تــم
اإلفصاح عن غير ذلك :
		

(أ) أسس إعداد القوائم المالية

يتــم إعــداد القوائــم الماليــة وفقــاً لمعاييــر المحاســبة المصريــة الصــادرة خــال عــام  2006وتعديالتهــا ووفقــاً لتعليمــات البنــك المركــزي المصــري المعتمــدة مــن
مجلــس إدارتــه بتاريــخ  16ديســمبر  2008المتفقــة مــع المعاييــر المشــار إليهــا  ،وعلــى أســاس التكلفــة التاريخيــة معدلــة بإعــادة تقييــم األصــول وااللتزامــات الماليــة
بغرض المتاجرة  ،واالستثمارات المالية المتاحة للبيع.
وقد تم إعداد هذه القوائم المالية المستقلة للبنك طبقاً ألحكام القوانين المحلية ذات الصلة .
وفيما يلي ملخص بأهم التغيرات التي طرأت على السياسات المحاسبية وعلى القوائم المالية بسبب تطبيق هذه التعديالت المحاسبية :
تغيرت متطلبات اإلفصاح الخاصة بأهداف وسياسات وأساليب إدارة المخاطر المالية وإدارة كفاية رأس المال وبعض اإليضاحات األخرى .
حددت األطراف ذوي العالقة وفقاً للمتطلبات المعدلة وأصناف اإليضاحات الجديدة بخصوص هذه األطراف .
تــم تغييــر طريقــة قيــاس اضمحــال مرابحــات ومشــاركات ومضاربــات وأدوات الديــن األخــرى التــي يتــم قياســها بالتكلفــة المســتهلكة  ،وترتــب علــى ذلــك
ـدال عنــه تــم تكويــن مخصصــات إجماليــة للمجموعــات مــن األصــول التــي تحمــل خطــر
إلغــاء المخصــص العــام المكــون مرابحــات ومشــاركات ومضاربــات وبـ ً
ائتمانــي ومواصفــات متشــابهه أو مخصصــات فرديــة  .كمــا ترتــب علــى تغييــر طريقــة تكويــن المخصصــات زيــادة المخصصــات المحــددة التــي كان يتــم
تكوينهــا لبنــود محــددة بذاتهــا بمبلــغ  46.635.245جنيــه مصــري لاللتزامــات المباشــرة و مبلــغ ( )4.226.483جنيــه مصــري لاللتزامــات العرضيــة .وقــد تــم
ترحيــل الزيــادة اإلجماليــة فــي المخصصــات المكونــة لاللتزامــات المباشــرة القائمــة فــي أول ينايــر  2009عــن المخصصــات وفقــاً للطريقــة الجديــدة إلــى
احتياطــي خــاص ضمــن حقــوق الملكيــة وتعديــل رصيــد أول المــدة للمخصصــات األخــرى بفــروق مخصصــات االلتزامــات العرضيــة .
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عنــد تحديــد معــدل العائــد الفعلــي بغــرض تطبيــق طريقــة التكلفــة المســتهلكة لحســاب إيــرادات وتكلفــة العائــد علــى أدوات الديــن  ،تــم تحديــد العمــوالت
واألتعــاب المرتبطــة بعمليــات اقتنــاء أو إصــدار أدوات الديــن وإضافتهــا أو خصمهــا مــن قيمــة االقتنــاء  /اإلصــدار بصفتهــا جــزء مــن تكلفــة المعاملــة  ،ممــا
ترتــب عليــه تغييــر معــدل العائــد الفعلــي لتلــك األدوات .
ـاء لديــون بغــرض التأكــد مــن انطبــاق قواعــد تصنيفهــا ضمــن األصــول غيــر المتداولــة المحتفــظ
قــام البنــك بدراســة األصــول التــي آلــت ملكيتهــا إليــه وفـ ً
بهــا بغــرض البيــع ضمــن األصــول األخــرى  ،ولــم ينتــج عــن ذلــك اختــاف فــي التبويــب أو القيمــة التــي تقــاس بهــا تلــك األصــول وإنمــا تــم تغييــر تبويــب
االصــول المباعــة بالتقســيط كمــا تغيــر معــدل العائــد الفعلــى عليهــا .
قــام البنــك بتغييــر تبويــب وقيمــة التمويــل المســاند مــن المســاهم الرئيســى حيــث تــم إثباتــه بالقيمــة الحاليــة مــع إدراج الفــرق عــن القيمــة االســمية
ضمــن بنــد فــروق القيمــة االســمية عــن القيمــة الحاليــة للتمويــل المســاند مــن المســتثمر الرئيســى  ،باإلضافــة الــى تحميــل قائمــة الدخــل بتكلفــة
التمويــل المســاند مــع تخفيــض بنــد فــروق القيمــة اإلســمية عــن القيمــة الحاليــة ســنويا مقابــل زيــادة األربــاح المرحلــة .

(ب) الشركات التابعة والشقيقة

ب 1/الشركات التابعة
هــي الشــركات (بمــا فــي ذلــك المنشــآت ذات األغــراض الخاصــة  )Special Purpose Entities / SPEsالتــي يمتلــك البنــك بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر القــدرة
علــى التحكــم فــي سياســتها الماليــة والتشــغيلية  ،وعــادة يكــون للبنــك حصــة ملكيــة تزيــد عــن نصــف حقــوق التصويــت  .ويؤخــذ فــي االعتبــار وجــود وتأثيــر
حقــوق التصويــت المســتقبلية التــي يمكــن ممارســتها أو تحويلهــا فــي الوقــت الحالــي عنــد تقييــم مــا إذا كان للبنــك القــدرة علــى الســيطرة علــى الشــركة .
ب 2/الشركات الشقيقة
ـراً
ـوذاً
مؤثـ عليهــا ولكــن ال يصــل إلــى حــد الســيطرة  ،وعــادة يكــون
الشــركات الشــقيقة هــي المنشــآت التــي يمتلــك البنــك بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر نفـ
للبنــك حصــة ملكيــة مــن  %20الــى  %50مــن حقــوق التصويــت .
يتــم اســتخدام طريقــة الشــراء فــي المحاســبة عــن عمليــات اقتنــاء البنــك للشــركات  ،ويتــم قيــاس تكلفــة االقتنــاء بالقيمــة العادلــة أو المقابــل الــذي قدمــه
البنــك مــن أصــول للشــراء و/أو أدوات حقــوق ملكيــة مصــدرة و/أو التزامــات تكبدهــا البنــك و/أو التزامــات يقبلهــا نيابــة عــن الشــركة المقتنــاة  ،وذلــك فــي تاريــخ
التبــادل مضافــاً إليهــا أيــة تكاليــف تعــزي مباشــرة لعمليــة االقتنــاء  ،ويتــم قيــاس صافــي األصــول بمــا فــي ذلــك االلتزامــات المحتملــة المقتنــاة القابلــة للتحديــد
وذلــك بقيمتهــا العادلــة فــي تاريــخ االقتنــاء  ،بغــض النظــر عــن وجــود أيــة حقــوق لألقليــة وتعتبــر الزيــادة فــي تكلفــة االقتنــاء عــن القيمــة العادلــة لحصــة البنــك
فــي ذلــك الصافــي شــهرة وإذا قلــت تكلفــة االقتنــاء عــن القيمــة العادلــة للصافــي المشــار إليــه  ،يتــم تســجيل الفــرق مباشــرة فــي قائمــة الدخــل ضمــن بنــد
إيرادات (مصروفات) تشغيل أخرى .
ويتــم المحاســبة عــن الشــركات التابعــة فــي القوائــم الماليــة المســتقلة للبنــك بطريقــة التكلفــة وفقــاً لهــذه الطريقــة  ،تثبــت االســتثمارات بتكلفــة االقتنــاء
متضمنــة أيــة شــهرة ويخصــم منهــا أيــة خســائر اضمحــال فــي القيمــة  ،وتثبــت توزيعــات األربــاح فــي قائمــة الدخــل عنــد اعتمــاد توزيــع هــذه األربــاح وثبــوت حــق
البنك في تحصيلها .

(ج) التقارير القطاعية

قطــاع النشــاط هــو مجموعــة مــن األصــول والعمليــات المرتبطــة بتقديــم منتجــات أو خدمــات تتســم بمخاطــر ومنافــع تختلــف عــن تلــك المرتبطــة بقطاعــات أنشــطة
أخــرى  .والقطــاع الجغرافــي يرتبــط بتقديــم منتجــات أو خدمــات داخــل بيئــة اقتصاديــة واحــدة تتســم بمخاطــر ومنافــع تخصهــا عــن تلــك المرتبطــة بقطاعــات جغرافيــة
تعمل في بيئة اقتصادية مختلفة .
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(د) ترجمة العمالت األجنبية

د 1/عملة التعامل والعرض
يتــم قيــاس البنــود التــي تشــتمل عليهــا القوائــم الماليــة للفــروع األجنبيــة للبنــك باســتخدام عملــة البيئــة االقتصاديــة األساســية التــي يمــارس فيهــا الفــرع
األجنبــي نشــاطه (عملــة التعامــل).

ويتم عرض القوائم المالية للبنك بالجنيه المصري وهو عملة التعامل والعرض للبنك.
د 2/العمالت واألرصدة بالعمالت األجنبية
تمســك حســابات البنــك بالجنيــه المصــري وتثبــت المعامــات بالعمــات األخــرى خــال الســنة الماليــة علــى أســاس أســعار الصــرف الســارية فــي تاريــخ تنفيــذ
المعاملــة  ،ويتــم إعــادة تقييــم أرصــدة األصــول وااللتزامــات ذات الطبيعــة النقديــة بالعمــات األخــرى فــي نهايــة الســنة الماليــة علــى أســاس أســعار الصــرف
الســارية فــي ذلــك التاريــخ  ،ويتــم االعتــراف فــي قائمــة الدخــل باألربــاح والخســائر الناتجــة عــن تســوية تلــك المعامــات وبالفــروق الناتجــة عــن التقييــم ضمــن
البنــود التاليــة :
صافــى دخــل المتاجــرة أو صافــي الدخــل مــن األدوات الماليــة المبوبــة عنــد نشــأتها بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر لألصــول وااللتزامــات
بغــرض المتاجــرة أو تلــك المبوبــة عنــد نشــأتها بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر بحســب النــوع .
إيرادات ( مصروفات ) تشغيل أخرى بالنسبة لباقي البنود .
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يتــم تحليــل التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لــأدوات الماليــة ذات الطبيعــة النقديــة بالعمــات األجنبيــة المصنفــة اســتثمارات متاحــة للبيــع (أدوات ديــن) مــا بيــن
فــروق تقييــم نتجــت عــن التغيــرات فــي التكلفــة المســتهلكة لــأداة وفــروق نتجــت عــن تغييــر أســعار الصــرف الســارية وفــروق نتجــت عــن تغييــر القيمــة العادلــة
لــأداة  ،ويتــم االعتــراف فــي قائمــة الدخــل بفــروق التقييــم المتعلقــة بالتغييــرات فــي التكلفــة المســتهلكة ضمــن عائــد المرابحــات والمشــاركات والمضاربــات
واإليــرادات المشــابهة وبالفــروق المتعلقــة بتغييــر أســعار الصــرف فــي بنــد إيــرادات ( مصروفــات ) تشــغيل أخــرى ،ويتــم االعتــراف ضمــن حقــوق الملكيــة
بفــروق التغييــر فــي القيمــة العادلــة (احتياطــي القيمــة العادلــة  /اســتثمارات ماليــة متاحــة للبيــع) .
تتضمــن فــروق التقييــم الناتجــة عــن البنــود غيــر ذات الطبيعــة النقديــة األربــاح والخســائر الناتجــة عــن تغيــر القيمــة العادلــة مثــل أدوات حقــوق الملكيــة المحتفــظ
بهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر ويتــم االعتــراف بفــروق التقييــم الناتجــة عــن أدوات حقــوق الملكيــة المصنفــة اســتثمارات ماليــة متاحــة للبيــع
ضمــن احتياطــى القيمــة العادلــة فــي حقــوق الملكيــة .
د 3/الفروع األجنبية
يتــم ترجمــة نتائــج األعمــال والمركــز المالــي للفــروع األجنبيــة إلــى عملــة العــرض (إذا كان ال يعمــل أي منهــا فــي اقتصــاد متســارع التضخــم) التــي تختلــف عملــة
التعامــل لهــا عــن عملــة العــرض للبنــك كمــا يلــي :
يتم ترجمة األصول وااللتزامات في كل ميزانية معروضة للفرع األجنبي باستخدام سعر اإلقفال في تاريخ هذه الميزانية .
يتــم ترجمــة اإليــرادات والمصروفــات فــي كل قائمــة دخــل معروضــة باســتخدام متوســط أســعار التحويــل إال إذا كان المتوســط ال يمثــل تقريــب مقبــول
لألثــر المتراكــم لألســعار الســارية فــي تواريــخ المعامــات  ,عندهــا يتــم ترجمــة اإليــرادات والمصروفــات باســتخدام أســعار الصــرف فــي تواريــخ المعامــات.
ويتــم االعتــراف بفــروق العملــة الناتجــة فــي بنــد مســتقل (فــروق ترجمــة عمــات أجنبيــة) ضمــن حقــوق الملكيــة  ,كمــا ترحــل إلــى حقــوق الملكيــة فــروق العملــة
الناتجــة عــن تقييــم صافــي االســتثمار فــي فــروع أجنبيــة والقــروض واألدوات الماليــة بالعملــة األجنبيــة المخصصــة لتغطيــة ذلــك االســتثمار بــذات البنــد  .ويتــم
االعتــراف بهــذة الفــروق فــي قائمــة الدخــل عنــد التخلــص مــن الفــرع األجنبــي وذلــك ضمــن بنــد إيــرادات (مصروفــات) تشــغيل أخــرى .

التقرير السنوي 2012

(هـ) األصول المالية

يقــوم البنــك بتبويــب األصــول الماليــة بيــن المجموعــات التاليــة  :أصــول ماليــة مبوبــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر  ،وتســهيالت ومديونيــات ،
واســتثمارات ماليــة محتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق  ،واســتثمارات ماليــة متاحــة للبيــع  ،وتقــوم اإلدارة بتحديــد تصنيــف اســتثماراتها عنــد االعتــراف األولــي .
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 .
يتــم تبويــب األداة الماليــة علــى أنهــا بغــرض المتاجــرة إذا تــم اقتناؤهــا وتحمــل قيمتهــا بصفــة أساســية بغــرض بيعهــا فــي األجــل القصيــر أو إذا كانــت تمثــل
جــزءاً مــن محفظــة أدوات ماليــة محــددة يتــم إدارتهــا معــاً وكان هنــاك دليــل علــى معامــات فعليــة حديثــة تشــير إلــى الحصــول علــى أربــاح فــي األجــل القصيــر
كمــا يتــم تصنيــف المشــتقات علــى أنهــا بغــرض المتاجــرة إال إذا تــم تخصيصهــا علــى أنهــا أدوات تغطيــة.
يتم تبويب األصول المالية عند نشأتها على أنها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر في الحاالت التالية :
عندمــا يقلــل ذلــك تضــارب القيــاس الــذي قــد ينشــأ إذا تــم معالجــة المشــتق ذو العالقــة علــى أنــه بغــرض المتاجــرة فــي الوقــت الــذي يتــم فيــه تقييــم األداة
الماليــة محــل المشــتق بالتكلفــة المســتهلكة بالنســبة للقــروض والتســهيالت للبنــوك والعمــاء وأدوات الديــن المصــدرة .
عنــد إدارة بعــض االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة وتقييمهــا بالقيمــة العادلــة وفقــاً إلســتراتيجية االســتثمار أو إدارة المخاطــر وإعــداد التقاريــر عنهــا
لــإدارة العليــا علــى هــذا األســاس  ,يتــم عندهــا تبويــب تلــك االســتثمارات علــى أنهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر .
األدوات الماليــة  ,مثــل أدوات الديــن المحتفــظ بهــا  ,التــي تحتــوي علــى واحــد أو أكثــر مــن المشــتقات الضمنيــة التــي تؤثــر بشــدة علــى التدفقــات النقديــة ,
فيتــم تبويــب تلــك األدوات علــى أنهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر .
يتــم تســجيل األربــاح والخســائر الناتجــة عــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي المشــتقات الماليــة التــي يتــم إدارتهــا باالرتبــاط مــع أصــول أو التزامــات ماليــة
مبوبــة عنــد نشــأتها بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر وذلــك فــي قائمــة الدخــل «بنــد صافــي الدخــل مــن األدوات الماليــة المبوبــة عنــد نشــأتها
بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر» .
اليتــم إعــادة تبويــب أي مشــتقة ماليــة مــن مجموعــة األدوات الماليــة المقيمــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر وذلــك خــال فتــرة االحتفــاظ بهــا
ـا مــن مجموعــة األدوات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر إذا كانــت هــذه األداة قــد
أو ســريانها  ,كمــا ال يتــم إعــادة تبويــب أي أداة ماليــة نقـ ً
تــم تخصيصهــا بمعرفــة البنــك عنــد االعتــراف األولــي كأداة تُ قيــم بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر .
هـ 2/التسهيالت والمديونيات
أصوال مالية غير مشتقة ذات مبلغ ثابت أو قابل للتحديد وليست متداولة في سوق نشطة فيما عدا :
تمثل
ً
األصول التي ينوي البنك بيعها فوراً 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 3/االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
ـوال ماليــة غيــر مشــتقة ذات مبلــغ ســداد محــدد أو قابــل للتحديــد وتاريــخ اســتحقاق محــدد
تمثــل االســتثمارات الماليــة المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق أصـ ً
ولــدى إدارة البنــك النيــة والقــدرة علــى االحتفــاظ بهــا حتــى تاريــخ اســتحقاقها  ،ويتــم إعــادة تبويــب كل المجموعــة علــى أنهــا متاحــة للبيــع إذا بــاع البنــك مبلــغ
هــام مــن األصــول الماليــة المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق باســتثناء حــاالت الضــرورة .
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هـ 4/االستثمارات المالية المتاحة للبيع

ـوال ماليــة غيــر مشــتقة تكــون هنــاك النيــة لالحتفــاظ بهــا لمــدة غيــر محــددة وقــد يتــم بيعهــا اســتجابة للحاجــة إلــى
تمثــل االســتثمارات الماليــة المتاحــة للبيــع أصـ ً
الســيولة أو التغيــرات فــي أســعار العائــد أو الصــرف أو األســهم .

ويتبع ما يلي بالنسبة لألصول المالية

يتــم االعتــراف بعمليــات الشــراء والبيــع بالطريقــة المعتــادة لألصــول الماليــة فــي تاريــخ المتاجــرة وهــو التاريــخ الــذي يلتــزم فيــه البنــك بشــراء أو بيــع األصــل وذلــك
بالنســبة لألصــول المبوبــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر واالســتثمارات الماليــة المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق واالســتثمارات الماليــة المتاحــة
للبيع .
أوال باألصــول الماليــة التــي ال يتــم تبويبهــا عنــد نشــأتها بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر بالقيمــة العادلــة مضافــاً إليهــا تكاليــف المعاملــة
يتــم االعتــراف ً
ويتــم االعتــراف باألصــول الماليــة التــي يتــم تبويبهــا عنــد نشــأتها بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر وذلــك بالقيمــة العادلــة فقــط مــع تحميــل تكاليــف
المعاملة على قائمة الدخل ببند صافي دخل المتاجرة .
يتــم اســتبعاد األصــول الماليــة عندمــا تنتهــي فتــرة ســريان الحــق التعاقــدي فــي الحصــول علــى تدفقــات نقديــة مــن األصــل المالــي أو عندمــا يحــول البنــك
معظــم المخاطــر والمنافــع المرتبطــة بالملكيــة إلــى طــرف أخــر ويتــم اســتبعاد االلتزامــات عندمــا تنتهــي إمــا بالتخلــص منهــا أو إلغائهــا أو انتهــاء مدتهــا
التعاقدية.
يتــم القيــاس الحقــاً بالقيمــة العادلــة لــكل مــن االســتثمارات الماليــة المتاحــة للبيــع واألصــول الماليــة المبوبــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر وبالتكلفــة
المستهلكة للتسهيالت والمديونيات واالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق .
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يتــم االعتــراف فــي قائمــة الدخــل باألربــاح والخســائر الناتجــة عــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لألصــول الماليــة المبوبــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر
وذلــك فــي الســنة التــي تحــدث فيهــا بينمــا يتــم االعتــراف مباشــرة فــي حقــوق الملكيــة باألربــاح والخســائر الناتجــة عــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات
الماليــة المتاحــة للبيــع وذلــك إلــى أن يتــم اســتبعاد األصــل أو اضمحــال قيمتــه عندهــا يتــم االعتــراف فــي قائمــة الدخــل باألربــاح والخســائر المتراكمــة التــي ســبق
االعتراف بها ضمن حقوق الملكية.
يتــم االعتــراف فــي قائمــة الدخــل بالعائــد المحســوب بطريقــة التكلفــة المســتهلكة وأربــاح وخســائر العمــات األجنبيــة الخاصــة باألصــول ذات الطبيعــة النقديــة
المبوبــة متاحــة للبيــع  ،وكذلــك يتــم االعتــراف فــي قائمــة الدخــل بتوزيعــات األربــاح الناتجــة عــن أدوات حقــوق الملكيــة المبوبــة متاحــة للبيــع عندمــا ينشــأ الحــق للبنــك
في تحصيلها .
يتــم تحديــد القيمــة العادلــة لالســتثمارات المعلــن عــن أســعارها فــي أســواق نشــطة علــى أســاس أســعار الطلــب الجاريــة  Bid Priceأمــا إذا لــم تكــن هنــاك ســوق
نشــطة لألصــل المالــي أو لــم تتوافــر أســعار الطلــب الجاريــة ،فيحــدد البنــك القيمــة العادلــة باســتخدام أحــد أســاليب التقييــم ويتضمــن ذلــك اســتخدام معامــات
محايــدة حديثــة أو تحليــل التدفقــات النقديــة المخصومــة  ،أو نمــاذج تســعير الخيــارات أو طــرق التقييــم األخــرى شــائعة االســتخدام مــن قبــل المتعامليــن بالســوق
وإذا لــم يتمكــن البنــك مــن تقديــر القيمــة العادلــة ألدوات حقــوق الملكيــة المبوبــة متاحــة للبيــع  ،يتــم قيــاس قيمتهــا بالتكلفــة بعــد خصــم أي اضمحــال فــي
القيمة.
ـا عــن
يقــوم البنــك بإعــادة تبويــب األصــل المالــي المبــوب ضمــن مجموعــة األدوات الماليــة المتاحــة للبيــع الــذي يســرى عليــه تعريــف – المديونيــات (ســندات) نقـ ً
مجموعــة األدوات الماليــة المتاحــة للبيــع إلــى مجموعــة األصــول الماليــة المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق – وذلــك عندمــا تتوافــر لــدى البنــك النيــة والقــدرة
علــى االحتفــاظ بهــذه األصــول الماليــة خــال المســتقبل المنظــور أو حتــى تاريــخ االســتحقاق وتتــم إعــادة التبويــب بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ إعــادة التبويــب  ،ويتــم
معالجــة أيــة أربــاح أو خســائر متعلقــة بتلــك األصــول التــي تــم االعتــراف بهــا ســابقاً ضمــن حقــوق الملكيــة وذلــك علــى النحــو التالــي
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فــي حالــة األصــل المالــي المعــاد تبويبــه الــذي لــه تاريــخ اســتحقاق ثابــت يتــم اســتهالك األربــاح والخســائر علــى مــدار العمــر المتبقــي لالســتثمار
المحتفــظ بــه حتــى تاريــخ االســتحقاق بطريقــة العائــد الفعلــي ويتــم اســتهالك أي فــرق بيــن القيمــة علــى أســاس التكلفــة المســتهلكة والقيمــة علــى
أســاس تاريــخ االســتحقاق علــى مــدار العمــر المتبقــي لألصــل المالــي باســتخدام طريقــة العائــد الفعلــي  ،وفــى حالــة اضمحــال قيمــة األصــل المالــي
الحقــاً يتــم االعتــراف بأيــة أربــاح أو خســائر ســبق االعتــراف بهــا مباشــرة ضمــن حقــوق الملكيــة فــي األربــاح والخســائر .
فــي حالــة األصــل المالــي الــذي ليــس لــه تاريــخ اســتحقاق ثابــت تظــل األربــاح أو الخســائر ضمــن حقــوق الملكيــة حتــى بيــع األصــل أو التصــرف فيــه ،
عندئــذ يتــم االعتــراف بهــا فــي األربــاح والخســائر وفــى حالــة اضمحــال قيمــة األصــل المالــي الحقــاً يتــم االعتــراف بأيــة أربــاح أو خســائر ســبق االعتــراف
بهــا مباشــرة ضمــن حقــوق الملكيــة فــي األربــاح والخســائر.
إذا قــام البنــك بتعديــل تقديراتــه للمدفوعــات أو المقبوضــات فيتــم تســوية القيمــة الدفتريــة لألصــل الماليــة (أو مجموعــة األصــول الماليــة) لتعكــس
التدفقــات النقديــة الفعليــة والتقديــرات المعدلــة علــى أن يتــم إعــادة حســاب القيمــة الدفتريــة وذلــك بحســاب القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة
المستقبلية المقدرة بسعر العائد الفعلي لألداة المالية يتم االعتراف بالتسوية كإيراد أو مصروف في األرباح والخسائر .
فــي جميــع األحــوال إذا قــام البنــك بإعــادة تبويــب أصــل مالــي طبقــاً لمــا هــو مشــار إليــه وقــام البنــك فــي تاريــخ الحــق بزيــادة تقديراتــه للمتحصــات النقديــة
المســتقبلية نتيجــة لزيــادة مــا ســيتم اســترداده مــن هــذه المتحصــات النقديــة  ،يتــم االعتــراف بتأثيــر هــذه الزيــادة كتســوية لســعر العائــد الفعلــي وذلــك
من تاريخ التغير في التقدير وليس كتسوية للرصيد الدفتري لألصل في تاريخ التغير في التقدير .

(و) المقاصة بين األدوات المالية

يتــم إجــراء المقاصــة بيــن األصــول وااللتزامــات الماليــة إذا كان هنــاك حــق قانونــي قابــل للنفــاذ إلجــراء المقاصــة بيــن المبالــغ المعتــرف بهــا وكانــت هنــاك
النية إلجراء التسوية على أساس صافى المبالغ  ،أو الستالم األصل وتسوية االلتزام في آن واحد .
وتعــرض بنــود اتفاقيــات شــراء أذون خزانــة مــع التــزام بإعــادة البيــع واتفاقيــات بيــع أذون خزانــة مــع التــزام بإعــادة الشــراء علــى أســاس الصافــي بالميزانيــة
ضمن بند أوراق حكومية.

(ز) ايرادات ومصروفات العائد

يتــم إتبــاع مبــدأ االســتحقاق عنــد إثبــات عائــد المرابحــات حيــث يتــم إثبــات قيمــة عائــد المرابحــة مقدمــا ويعلــى علــى حســاب المرابحــة ويــوزع هــذا العائــد علــى
فتــرة المرابحــة تناســبياً علــى مــدى الســنة مــن تاريــخ صــرف األمــوال إلــى تاريــخ التســديد  ،ويثبــت الجــزء غيــر المحقــق مــن عوائــد المرابحــات فــي نهايــة الســنة
ضمــن بنــد األرصــدة الدائنــة وااللتزامــات األخــرى فــي االلتزامــات بالميزانيــة باعتبــاره إيــرادا مؤجــا ويتــم خصمــه مــن إجمالــي المرابحــات بالميزانيــة ويتــم
إيقاف إثبات عائد المرابحات ضمن اإليرادات عند عدم التأكد من استرداد قيمة هذه العوائد أو أصل المرابحة .

(ح) ايرادات األتعاب والعموالت

يتــم االعتــراف باألتعــاب المســتحقة عــن خدمــة مرابحــة او مشــاركة او مضاربــة ضمــن اإليــرادات عنــد تأديــة الخدمــة ويتــم إيقــاف االعتــراف بإيــرادات األتعــاب
والعمــوالت المتعلقــة بالمرابحــات و المشــاركات و المضاربــات و المديونيــات غيــر المنتظمــة أو المضمحلــة  ،حيــث يتــم قيدهــا فــي ســجالت هامشــية خــارج
القوائــم الماليــة  ،ويتــم االعتــراف بهــا ضمــن اإليــرادات وفقــاً لألســاس النقــدي عندمــا يتــم االعتــراف بإيــرادات العائــد وفقــاً لمــا ورد ببنــد (/2ط) بالنســبة
لألتعاب التي تمثل جزءاً
تعديال لمعدل العائد الفعلي .
مكمال للعائد الفعلي لألصل المالي بصفة عامة يتم معالجتها باعتبارها
ً
ً
ويتــم تأجيــل أتعــاب االرتبــاط علــى المرابحــات والمشــاركات والمضاربــات إذا كان هنــاك احتمــال مرجــح بأنــه ســوف يتــم ســحب هــذه المرابحــات والمشــاركات
والمضاربــات وذلــك علــى اعتبــار أن أتعــاب االرتبــاط التــي يحصــل عليهــا البنــك تعتبــر تعويضــاً عــن التدخــل المســتمر القتنــاء األداة الماليــة  ،ثــم يتــم االعتــراف
بهــا بتعديــل معــدل العائــد الفعلــي علــى المرابحــات والمشــاركات والمضاربــات  ،وفــي حالــة انتهــاء فتــرة االرتبــاط دون إصــدار البنــك للمرابحــات والمشــاركات
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والمضاربات يتم االعتراف باألتعاب ضمن اإليرادات عند انتهاء فترة سريان االرتباط .
ويتــم االعتــراف باألتعــاب المتعلقــة بــأدوات الديــن التــي يتــم قياســها بقيمتهــا العادلــة ضمــن اإليــراد عنــد االعتــراف األولــي ويتــم االعتــراف بأتعــاب ترويــج المرابحات
والمشــاركات والمضاربــات المشــتركة ضمــن اإليــرادات عنــد اســتكمال عمليــة الترويــج وعــدم احتفــاظ البنــك بأيــة جــزء مــن المرابحــات والمشــاركات والمضاربــات أو
كان البنك يحتفظ بجزء له ذات معدل العائد الفعلي المتاح للمشاركين اآلخرين .
ويتــم االعتــراف فــي قائمــة الدخــل باألتعــاب والعمــوالت الناتجــة عــن التفــاوض أو المشــاركة فــي التفــاوض علــى معاملــة لصالــح طــرف أخــر – مثــل ترتيــب شــراء
أســهم أو أدوات ماليــة أخــرى أو اقتنــاء أو بيــع المنشــآت – وذلــك عنــد اســتكمال المعاملــة المعنيــة  .ويتــم االعتــراف بأتعــاب االستشــارات اإلداريــة والخدمــات
األخــرى عــادة علــى أســاس التوزيــع الزمنــي النســبي علــى مــدار أداء الخدمــة  .ويتــم االعتــراف بأتعــاب إدارة التخطيــط المالــي وخدمــات الحفــظ التــي يتــم تقديمهــا
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 .

(ي) اضمحالل األصول المالية
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ي 1/األصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة
يقــوم البنــك فــي تاريــخ كل مركــز مالــى بتقديــر مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى اضمحــال أحــد االســتثمارات الماليــة أو مجموعــة مــن االســتثمارات
الماليــة  ،ويعــد االســتثمار المالــي أو المجموعــة مــن االســتثمارات الماليــة مضمحلــة ويتــم تحميــل خســائر االضمحــال عندمــا يكــون هنــاك دليــل موضوعــي
علــى االضمحــال نتيجــة لحــدث أو أكثــر مــن األحــداث التــي وقعــت بعــد االعتــراف األولــى لالســتثمار (حــدث الخســارة  )Loss eventوكان حــدث الخســارة يؤثــر
علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية لالســتثمار المالــي أو لمجموعــة االســتثمارات الماليــة التــي يمكــن تقديرهــا بدرجــة يعتمــد عليهــا .
وتتضمن المؤشرات التي يستخدمها البنك لتحديد وجود دليل موضوعي على خسائر االضمحالل أيا مما 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 .
قيــام البنــك ألســباب اقتصاديــة أو قانونيــة بالصعوبــات الماليــة للمقتــرض بمنحــه امتيــازات أو تنــازالت قــد ال يوافــق البنــك علــى منحهــا فــي الظــروف
العاديــة .
اضمحالل قيمة الضمان .
تدهور الحالة االئتمانية .
ومــن األدلــة الموضوعيــة علــى خســائر اضمحــال مجموعــة مــن األصــول الماليــة وجــود بيانــات واضحــة تشــير إلــى انخفــاض يمكــن قياســه فــي التدفقــات
النقديــة المســتقبلية المتوقعــة مــن هــذه المجموعــة منــذ االعتــراف األولــى علــى الرغــم مــن عــدم إمكانيــة تحديــد هــذا االنخفــاض لــكل أصــل علــى حــدة ،
ومثــال زيــادة عــدد حــاالت اإلخفــاق فــي الســداد بالنســبة ألحــد المنتجــات المصرفيــة .
ويقــوم البنــك بتقديــر الســنة مــا بيــن وقــوع الخســارة والتعــرف عليهــا لــكل محفظــة محــددة وتتــراوح هــذه الســنة بصفــة عامــة بيــن ثالثــة إلــى اثنــي عشــر
شــهراً .
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كمــا يقــوم البنــك أوال بتقديــر مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى االضمحــال لــكل أصــل مالــي علــى حــده إذا كان ذو أهميــة منفــرداً  ،ويتــم التقديــر علــى
مســتوى إجمالــي أو فــردي لألصــول الماليــة التــي ليــس لهــا أهميــة منفــردة  ،وفــي هــذا المجــال يراعــى مــا يلــي :
إذا حــدد البنــك أنــه ال يوجــد دليــل موضوعــي علــى اضمحــال أصــل مالــي تــم دراســته منفــرداً  ،ســواء كان هامــاً بذاتــه أم ال  ،عندهــا يتــم إضافــة هــذا
األصــل مــع األصــول الماليــة التــي لهــا خصائــص خطــر ائتمانــي مشــابهة ثــم يتــم تقييمهــا معــاً لتقديــر االضمحــال وفقــاً لمعــدالت اإلخفــاق التاريخيــة .
إذا حــدد البنــك أنــه يوجــد دليــل موضوعــي علــى اضمحــال أصــل مالــي  ،عندهــا يتــم دراســته منفــرداً لتقديــر االضمحــال  ،وإذا نتــج عــن الدراســة وجــود
خســائر اضمحــال  ،ال يتــم ضــم األصــل إلــى المجموعــة التــي يتــم حســاب خســائر اضمحــال لهــا علــى أســاس مجمــع .
إذا نتج عن الدراسة السابقة عدم وجود خسائر اضمحالل يتم عندئذ ضم األصل إلى المجموعة .
ويتــم قيــاس مبلــغ مخصــص خســائر االضمحــال بالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لألصــل وبيــن القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة  ،وال
يدخــل فــي ذلــك خســائر االئتمــان المســتقبلية التــي لــم يتــم تحملهــا بعــد  ،مخصومــة باســتخدام معــدل العائــد الفعلــي األصلــي لألصــل المالــي  .ويتــم
تخفيــض القيمــة الدفتريــة لألصــل باســتخدام حســاب مخصــص خســائر االضمحــال ويتــم االعتــراف بعــبء االضمحــال عــن خســائر االئتمــان فــي قائمــة الدخــل .
وإذا كانــت المرابحــة أوالمشــاركة أو المضاربــة أو االســتثمار المحتفــظ بــه حتــى تاريــخ االســتحقاق يحمــل معــدل عائــد متغيــر  ،عندهــا يكــون ســعر الخصــم
المســتخدم لقيــاس أيــة خســائر اضمحــال هــو معــدل العائــد الفعلــي وفقــاً للعقــد عنــد تحديــد وجــود دليــل موضوعــي علــى اضمحــال األصــل  .ولألغــراض
العمليــة  ،قــد يقــوم البنــك بقيــاس خســائر اضمحــال القيمــة علــى أســاس القيمــة العادلــة لــأداة باســتخدام أســعار ســوق معلنــة  ،وبالنســبة لألصــول الماليــة
المضمونــة  ،يراعــى إضافــة القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة مــن األصــل المالــي  ،وتلــك التدفقــات التــي قــد تنتــج مــن التنفيــذ علــى
وبيــع الضمــان بعــد خصــم المصاريــف المتعلقــة بذلــك .
وألغــراض تقديــر االضمحــال علــى مســتوى إجمالــي  ،يتــم تجميــع األصــول الماليــة فــي مجموعــات متشــابهة مــن ناحيــة خصائــص الخطــر االئتمانــي  ،أي علــى
أســاس عمليــة التصنيــف التــي يجريهــا البنــك أخــذاً فــي االعتبــار نــوع األصــل والصناعــة والموقــع الجغرافــي ونــوع الضمــان وموقــف المتأخــرات والعوامــل
األخــرى ذات الصلــة  .وترتبــط تلــك الخصائــص بتقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية للمجموعــات مــن تلــك األصــول لكونهــا مؤشــراً لقــدرة المدينيــن علــى
دفــع المبالــغ المســتحقة وفقــاً للشــروط التعاقديــة لألصــول محــل الدراســة .
وعنــد تقديــر االضمحــال لمجموعــة مــن األصــول الماليــة علــى أســاس معــدالت اإلخفــاق التاريخيــة  ،يتــم تقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية للمجموعــة
علــى أســاس التدفقــات النقديــة التعاقديــة لألصــول فــي البنــك ومقــدار الخســائر التاريخيــة لألصــول ذات خصائــص خطــر االئتمــان المشــابهة لألصــول التــي
يحوزهــا البنــك ويتــم تعديــل مقــدار الخســائر التاريخيــة علــى أســاس البيانــات المعلنــة الحاليــة بحيــث تعكــس أثــر األحــوال الحاليــة التــي لــم تتوافــر فــي الســنة
التــي تــم خاللهــا تحديــد مقــدار الخســائر التاريخيــة وكذلــك إللغــاء آثــار األحــوال التــي كانــت موجــودة فــي الفتــرات التاريخيــة ولــم تعــد موجــودة حاليــاً .
ويعمــل البنــك علــى أن تعكــس توقعــات التغيــرات فــي التدفقــات النقديــة لمجموعــة مــن األصــول الماليــة مــع التغيــرات في البيانــات الموثوق بهــا ذات العالقة
مــن فتــرة الــى أخــرى  ،مثــال لذلــك التغيــرات فــي معــدالت البطالــة  ،وأســعار العقــارات  ،وموقــف التســديدات وأيــة عوامــل أخــرى تشــير الــى التغيــرات فــي
احتمــاالت الخســارة فــي المجموعــة ومقدارهــا  ،ويقــوم البنــك بإجــراء مراجعــة دوريــة للطريقــة واالفتراضــات المســتخدمة لتقديــر التدفقــات المســتقبلية .
ي 2/االستثمارات المالية المتاحة للبيع
يقــوم البنــك فــي تاريــخ كل ميزانيــة بتقديــر مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى اضمحــال أحــد أو مجموعــة مــن األصــول الماليــة المبوبــة ضمــن اســتثمارات
ماليــة متاحــة للبيــع  ،وفــى حالــة االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة المبوبــة متاحــة للبيــع  ،يؤخــذ فــي االعتبــار االنخفــاض الكبيــر أو الممتــد فــي القيمــة
العادلــة لــأداة ألقــل مــن قيمتهــا الدفتريــة  ،وذلــك عنــد تقديــر مــا إذا كان هنــاك اضمحــال فــي األصــل .
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خــال الفتــرات التــي تبــدأ مــن أول ينايــر  ، 2009فيعــد االنخفــاض كبيــراً إذا بلــغ  %10مــن تكلفــة القيمــة الدفتريــة  ،ويعــد االنخفــاض ممتــداً إذا اســتمر لفتــرة
تزيــد عــن تســعة أشــهر  ،وإذا توافــرت األدلــة المشــار إليهــا يتــم ترحيــل الخســارة المتراكمــة مــن حقــوق الملكيــة ويعتــرف بهــا فــي قائمــة الدخــل ،وال يتــم رد
اضمحــال القيمــة الــذي يعتــرف بــه بقائمــة الدخــل فيمــا يتعلــق بــأدوات حقــوق الملكيــة إذا حــدث ارتفــاع فــي القيمــة العادلــة الحقــاً أمــا إذا ارتفعــت القيمــة
العادلــة ألدوات الديــن المبوبــة متاحــة للبيــع  ،وكان مــن الممكــن ربــط ذلــك االرتفــاع بموضوعيــة بحــدث وقــع بعــد االعتــراف باالضمحــال فــي قائمــة الدخــل ،
يتــم رد االضمحــال مــن خــال قائمــة الدخــل .

(ك) االستثمارات العقارية

تتمثــل االســتثمارات العقاريــة فــي األراضــي والمبانــي المملوكــة للبنــك مــن أجــل الحصــول علــى عوائــد إيجاريــة أو زيــادة رأســمالية وبالتالــي ال تشــمل األصــول
ـاء لديــون  ,ويتــم المحاســبة عــن االســتثمارات العقاريــة بــذات الطريقــة المحاســبية
العقاريــة التــي يمــارس البنــك أعمالــه مــن خاللهــا أو تلــك التــي آلــت إليــه وفـ ً
المطبقة بالنسبة لألصول الثابتة .

(ل) األصول الغير ملموسة
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ل 1/الشهرة
تمثــل الشــهرة الزيــادة فــي تكلفــة االقتنــاء عــن القيمــة العادلــة لحصــة البنــك فــي صافــي األصــول بمــا فــي ذلــك االلتزامــات المحتملــة المقتنــاة القابلــة
للتحديــد للشــركة التابعــة أو الشــقيقة فــي تاريــخ االقتنــاء فــي القوائــم الماليــة المســتقلة للبنــك  .ويتــم اختبــار مــدى اضمحــال الشــهرة ســنوياً علــى أن يتــم
الخصــم علــى قائمــة الدخــل بقيمــة اســتهالك الشــهرة بواقــع  %20ســنوياً أو بقيمــة االضمحــال فــي قيمتهــا أيهمــا أكبــر  ,وتدخــل الشــهرة المتعلقــة بشــركات
تابعــة وشــقيقة فــي تحديــد أربــاح وخســائر بيــع تلــك الشــركات (إيضــاح -2ب) .
ويتم توزيع الشهرة على وحدات توليد النقد ألغراض اختبار االضمحالل  .وتتمثل وحدات توليد النقد في القطاعات الرئيسية للبنك (إيضاح -2ج) .
ل 2/برامج الحاسب اآللي
يتــم االعتــراف بالمصروفــات المرتبطــة بتطويــر أو صيانــة برامــج الحاســب اآللــي كمصــروف فــي قائمــة الدخــل عنــد تكبدهــا  .ويتــم االعتــراف كأصــل غيــر
ملمــوس بالمصروفــات المرتبطــة مباشــرة ببرامــج محــددة وتحــت ســيطرة البنــك ومــن المتوقــع أن يتولــد عنهــا منافــع اقتصاديــة تتجــاوز تكلفتهــا ألكثــر مــن ســنة .
وتتضمــن المصروفــات المباشــرة تكلفــة العامليــن فــي فريــق البرامــج باإلضافــة الــى نصيــب مناســب مــن المصروفــات العامــة ذات العالقــة .
ويتــم االعتــراف كتكلفــة تطويــر بالمصروفــات التــي تــؤدي الــى الزيــادة أو التوســع فــي أداء برامــج الحاســب اآللــي عــن المواصفــات األصليــة لهــا ،وتضــاف الــى
تكلفــة البرامــج األصليــة.
ويتم استهالك تكلفة برامج الحساب اآللي المعترف بها كأصل على مدار السنة المتوقع االستفادة منها فيما ال يزيد عن ثالثة سنوات .
ل 3/األصول الغير ملموسة األخرى
وتتمثــل فــي األصــول غيــر الملموســة بخــاف الشــهرة وبرامــج الحاســب اآللــي (علــى ســبيل المثــال ال الحصــر العالمــات التجاريــة  ,التراخيــص  ,منافــع عقــود
إيجاريــة).
وتثبــت األصــول غيــر الملموســة األخــرى بتكلفــة اقتنائهــا ويتــم اســتهالكها بطريقــة القســط الثابــت أو علــى أســاس المنافــع االقتصاديــة المتوقــع تحققهــا
منهــا .وذلــك علــى مــدار األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة لهــا  .وبالنســبة لألصــول التــي ليــس لهــا عمــر إنتاجــي محــدد  .فــا يتــم اســتهالكها  .إال أنــه يتــم اختبــار
االضمحــال فــي قيمتهــا ســنوية وتحمــل قيمــة االضمحــال (إن وجــد) علــى قائمــة الدخــل .

التقرير السنوي 2012

(م) األصول الثابتة

تتمثــل األراضــي والمبانــي بصفــة أساســية فــي مقــار المركــز الرئيســي والفــروع والمكاتــب  .وتظهــر جميــع األصــول الثابتــة بالتكلفــة التاريخيــة ناقصــاً اإلهــاك
وخسائر االضمحالل  .وتتضمن التكلفة التاريخية النفقات المرتبطة مباشرة باقتناء بنود األصول الثابتة .
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ويتــم االعتــراف بالنفقــات الالحقــة ضمــن القيمــة الدفتريــة لألصــل القائــم أو باعتبارهــا أصـ ً
منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مرتبطــة باألصــل إلــى البنــك وكان مــن الممكــن تحديــد هــذه التكلفــة بدرجــة موثــوق بهــا  .ويتــم تحميــل مصروفــات الصيانــة واإلصــاح
في السنة التي يتم تحملها ضمن مصروفات التشغيل األخرى .
ال يتــم إهــاك األراضــي  ،ويتــم حســاب اإلهــاك لألصــول الثابتــة باســتخدام طريقــة القســط الثابــت لتوزيــع التكلفــة بحيــث تصــل إلــى القيمــة التخريديــة علــى مــدار
األعمال اإلنتاجية  ،كالتالي :
المباني واإلنشاءات
تحسينات عقارات مستأجرة
أثاث مكتبي وخزائن
وسائل نقل
أجهزة الحاسب اآللي  /نظم آلية متكاملة
تجهيزات وتركيبات

 20سنة
حسب نوع األصل ( 20-4سنة)
 4سنوات
 4سنوات
سنتان
 20سنة

ويتــم مراجعــة القيمــة التخريديــة واألعمــار اإلنتاجيــة لألصــول الثابتــة فــي تاريــخ كل ميزانيــة  ،وتعــدل كلمــا كان ذلــك ضروريــاً  .ويتــم مراجعــة األصــول التــي يتــم
إهالكهــا بغــرض تحديــد االضمحــال عنــد وقــوع أحــداث أو تغيــرات فــي الظــروف تشــير إلــى أن القيمــة الدفتريــة قــد ال تكــون قابلــة لالســترداد  .ويتــم تخفيــض
القيمة الدفترية لألصل على الفور إلى القيمة االستردادية إذا زادت القيمة الدفترية عن القيمة االستردادية .
وتمثــل القيمــة االســتردادية صافــي القيمــة البيعيــة لألصــل أو القيمــة االســتخدامية لألصــل أيهمــا أعلــى  ،ويتــم تحديــد أربــاح وخســائر االســتبعادات مــن األصــول
الثابتة بمقارنة صافي المتحصالت بالقيمة الدفترية  .ويتم إدراج األرباح (الخسائر) ضمن إيرادات (مصروفات) تشغيل أخرى في قائمة الدخل .

(ن) اضمحالل األصول غير المالية

ال يتــم اســتهالك األصــول التــي ليــس لهــا عمــر إنتاجــي – باســتثناء الشــهرة – ويتــم اختبــار اضمحاللهــا ســنوياً  .ويتــم دراســة اضمحــال األصــول التــي يتــم
اســتهالكها كلمــا كان هنــاك أحــداث أو تغيــرات فــي الظــروف تشــير إلــى أن القيمــة الدفتريــة قــد ال تكــون قابلــة لالســترداد .
ويتــم االعتــراف بخســارة االضمحــال وتخفيــض قيمــة األصــل بالمبلــغ الــذي تزيــد بــه القيمــة الدفتريــة لألصــل عــن القيمــة االســتردادية  .وتمثــل القيمــة االســتردادية
صافــي القيمــة البيعيــة لألصــل أو القيمــة االســتخدامية لألصــل  ،أيهمــا أعلــى  .ولغــرض تقديــر االضمحــال  ،يتــم إلحــاق األصــل بأصغــر وحــدة توليــد نقــد ممكنــة.
ويتــم مراجعــة األصــول غيــر الماليــة التــي وجــد فيهــا اضمحــال لبحــث مــا إذا كان هنــاك رد لالضمحــال إلــى قائمــة الدخــل وذلــك فــي تاريــخ إعــداد كل القوائــم
الماليــة ويتــم رد االنخفــاض فــي قيمــة األصــول للمــدى الــذي تكــون فيــه القيمــة الدفتريــة لألصــل ال تزيــد عــن القيمــة االســتردادية التــي ســوف يتــم تحديدهــا بعــد
خصم االهالك ما لم يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في قيمة األصول .

(س) االيجارات

يتــم المحاســبة عــن اإليجــار التمويلــي طبقــاً للقانــون  95لســنة  1995بشــأن التأجيــر التمويلــي  ،وذلــك إذا كان العقــد يمنــح الحــق للمســتأجر فــي شــراء األصــل فــي
تاريــخ محــدد وبقيمــة محــددة  ،وكانــت فتــرة العقــد تمثــل مــا ال يقــل عــن  %75مــن العمــر اإلنتاجــي المتوقــع لألصــل علــى األقــل أو كانــت القيمــة الحاليــة إلجمالــي
مدفوعات اإليجار تمثل ما ال يقل عن  %90من قيمة األصل  .وتعد عقود اإليجار األخرى عقود إيجار تشغيلي .
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س 1/االستئجار
بالنســبة لعقــود اإليجــار التمويلــي يعتــرف بتكلفــة اإليجــار  ،بمــا فــي ذلــك تكلفــة الصيانــة لألصــول المســتأجرة  ،ضمــن المصروفــات فــي قائمــة الدخــل عــن
ـا ضمــن األصــول الثابتــة
الســنة التــي حدثــت فيهــا  .وإذا قــرر البنــك ممارســة حــق الشــراء لألصــول المســتأجرة يتــم رســملة تكلفــة حــق الشــراء باعتبارهــا أصـ ً
ويهلــك علــى مــدار العمــر اإلنتاجــي المتبقــي مــن عمــر األصــل المتوقــع بــذات الطريقــة المتبعــة لألصــول المماثلــة .
ويتــم االعتــراف بالمدفوعــات تحــت حســاب اإليجــار التشــغيلي ناقصــاً أيــة خصومــات تــم الحصــول عليهــا مــن المؤجــر ضمــن المصروفــات فــي قائمــة الدخــل
بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدار فتــرة العقــد.
س 2/التأجير
بالنســبة لألصــول المؤجــرة تأجيــراً تمويليــا  ،يتــم تســجيل األصــول ضمــن االصــول الثابتــة فــي الميزانيــة وتهلــك علــى مــدار العمــر اإلنتاجــي المتوقــع لهــذا
األصــل بــذات الطريقــة المتبعــة لألصــول المماثلــة .ويتــم االعتــراف بإيــرادات اإليجــار علــى أســاس معــدل العائــد علــى عقــد اإليجــار باإلضافــة الــى مبلــغ يماثــل
تكلفــة اإلهــاك عــن الســنة  .ويرحــل فــي الميزانيــة الفــرق بيــن إيــراد اإليجــار المعتــرف بــه فــي قائمــة الدخــل وبيــن إجمالــي حســابات عمــاء اإليجــار التمويلــي
وذلــك لحيــن انتهــاء عقــد اإليجــار حيــث يتــم اســتخدامه إلجــراء مقاصــة مــع صافــي القيمــة الدفتريــة لألصــل المؤجــر  .ويتــم تحميــل مصروفــات الصيانــة والتأميــن
علــى قائمــة الدخــل عنــد تحملهــا الــى المــدى الــذي ال يتــم تحميلــه علــى المســتأجر.
وعندما توجد أدلة موضوعية على أن البنك لن يستطيع تحصيل كل أرصدة مديني اإليجار التمويلي  ،يتم تخفيضها الى القيمة المتوقع استردادها .
وبالنســبة لألصــول المؤجــرة إيجــاراً تشــغيلياً تظهــر ضمــن األصــول الثابتــة فــي الميزانيــة وتهلــك علــى مــدار العمــر اإلنتاجــي المتوقــع لألصــل بــذات الطريقــة
المطبقــة علــى األصــول المماثلــة  ،ويثبــت إيــراد اإليجــار ناقصــاً أيــة خصومــات تمنــح للمســتأجر بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدار فتــرة العقــد .
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(ع) النقدية وما في حكمها

ألغــراض إعــداد قائمــة التدفقــات النقديــة يتضمــن بنــد النقديــة ومــا فــي حكمهــا األرصــدة التــي ال تتجــاوز اســتحقاقاتها ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ االقتنــاء  ،وتتضمــن
النقدية  ،واألرصدة لدى البنك المركزي خارج إطار نسب االحتياطي اإللزامي واألرصدة لدى البنوك واألوراق الحكومية.

(ف) المخصصات األخرى

يتــم االعتــراف بمخصــص تكاليــف إعــادة الهيكلــة والمطالبــات القانونيــة عندمــا يكــون هنــاك التــزام قانونــي أو اســتداللي حالــي نتيجــة ألحــداث ســابقة ويكــون مــن
المرجح أن يتطلب ذلك استخدام موارد البنك لتسوية هذه االلتزامات  ،مع إمكانية إجراء تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا االلتزام .
وعندمــا يكــون هنــاك التزامــات متشــابهة فإنــه يتــم تحديــد التدفــق النقــدي الخــارج الــذي يمكــن اســتخدامه للتســوية باألخــذ فــي االعتبــار هــذه المجموعــة مــن
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 كلياً أو جزئياً ضمن بند إيرادات (مصروفات) تشغيل أخرى .
ويتــم قيــاس القيمــة الحاليــة للمدفوعــات المقــدر الوفــاء بهــا لســداد االلتزامــات المحــدد لســدادها أجــل بعــد ســنة مــن تاريــخ الميزانيــة باســتخدام معــدل مناســب
لــذات أجــل ســداد االلتــزام – دون تأثــره بمعــدل الضرائــب الســاري – الــذي يعكــس القيمــة الزمنيــة للنقــود  ،وإذا كان األجــل أقــل مــن ســنة تحســب القيمــة المقــدرة
لاللتزام ما لم يكن أثرها جوهرياً فتحسب بالقيمة الحالية .

(ص) عقود الضمانات المالية

عقــود الضمانــات الماليــة هــي تلــك العقــود التــي يصدرهــا البنــك ضمانــاً للمرابحــات والمشــاركات والمضاربــات أو حســابات جاريــة مدينــة مقــدم لعمالئــه مــن جهــات
أخــرى  ،وهــي تتطلــب مــن البنــك أن يقــوم بتســديدات معينــة لتعويــض المســتفيد منهــا عــن خســارة تحملهــا بســبب عــدم وفــاء مديــن عندمــا يســتحق الســداد
وفقاً لشروط أداة الدين  .ويتم تقديم تلك الضمانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية وجهات أخرى نيابة عن عمالء البنك .

التقرير السنوي 2012

ويتــم االعتــراف األولــي فــي القوائــم الماليــة بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ منــح الضمــان التــي قــد تعكــس أتعــاب الضمــان  ،الحقــاً لذلــك  ،يتــم قيــاس التــزام البنــك
بموجــب الضمــان علــى أســاس مبلــغ القيــاس األول  ،ناقصــاً االســتهالك المحســوب لالعتــراف بأتعــاب الضمــان فــي قائمــة الدخــل بطريقــة القســط الثابــت علــى
مــدار عمــر الضمــان  ،أو أفضــل تقديــر للمدفوعــات المطلوبــة لتســوية أي التــزام مالــي ناتــج عــن الضمانــة الماليــة فــي تاريــخ الميزانيــة أيهمــا أعلــى  .ويتــم تحديــد
تلك التقديرات وفقاً 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

تتضمــن ضريبــة الدخــل علــى ربــح أو خســارة الســنة كل مــن ضريبــة الســنة والضريبــة المؤجلــة  ،ويتــم االعتــراف بهــا بقائمــة الدخــل باســتثناء ضريبــة الدخــل المتعلقــة
ببنود حقوق الملكية التي يتم االعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية .
ويتــم االعتــراف بضريبــة الدخــل علــى أســاس صافــي الربــح الخاضــع للضريبــة باســتخدام أســعار الضريبــة الســارية فــي تاريــخ إعــداد الميزانيــة باإلضافــة إلــى التســويات
الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة .
ويتــم االعتــراف بالضرائــب المؤجلــة الناشــئة عــن فــروق زمنيــة مؤقتــة بيــن القيمــة الدفتريــة لألصــول وااللتزامــات طبقــاً ألســس المحاســبية وقيمتهــا طبقــاً
لألســس الضريبيــة  ،هــذا ويتــم تحديــد قيمــة الضريبــة المؤجلــة بنــاء علــى الطريقــة المتوقعــة لتحقــق أو تســوية قيــم األصــول وااللتزامــات باســتخدام أســعار
الضريبة السارية في تاريخ إعداد الميزانية .
ويتــم االعتــراف باألصــول الضريبيــة المؤجلــة للبنــك عندمــا يكــون هنــاك احتمــال مرجــح بإمكانيــة تحقيــق أربــاح تخضــع للضريبــة فــي المســتقبل يمكــن مــن خاللهــا
االنتفــاع بهــذا األصــل  ،ويتــم تخفيــض قيمــة األصــول الضريبيــة المؤجلــة بقيمــة الجــزء الــذي لــن يتحقــق منــه المنفعــة الضريبيــة المتوقعــة خــال الســنوات التاليــة ،
على أنه في حالة ارتفاع المنفعة الضريبية المتوقعة يتم زيادة األصول الضريبية المؤجلة وذلك في حدود ما سبق تخفيضه .

(ر) االقتراض

أوال بالقيمــة العادلــة ناقصــاً تكلفــة الحصــول علــى التســهيالت  .وتقــاس التســهيالت الحقــاً بالتكلفــة
يتــم االعتــراف بالتســهيالت التــي يحصــل عليهــا البنــك ً
المســتهلكة  ،ويتــم تحميــل قائمــة الدخــل بالفــرق بيــن صافــي المتحصــات وبيــن القيمــة التــي ســيتم الوفــاء بهــا علــى مــدار فتــرة االقتــراض باســتخدام طريقــة
العائد الفعلي.

(ش) رأس المال

ش 1/تكلفة رأس المال
يتــم عــرض مصاريــف اإلصــدار التــي ترتبــط بصــورة مباشــرة بإصــدار أســهم جديــدة أو أســهم مقابــل اقتنــاء كيــان أو إصــدار خيــارات خصمــاً مــن حقــوق الملكيــة
وبصافــي المتحصــات بعــد الضرائــب .
ش 2/توزيعات األرباح
تثبــت توزيعــات األربــاح خصمــاً علــى حقــوق الملكيــة فــي الســنة التــي تقــر فيهــا الجمعيــة العامــة للمســاهمين هــذه التوزيعــات  .وتشــمل تلــك التوزيعــات حصــة
العامليــن فــي األربــاح ومكافــأة مجلــس اإلدارة المقــررة بالنظــام األساســي والقانــون .
ش 3/أسهم الخزينة
فــي حالــة قيــام البنــك بشــراء أســهم رأس المــال  ،يتــم خصــم مبلــغ الشــراء مــن إجمالــي حقــوق الملكيــة حيــث يمثــل تكلفــة أســهم خزينــة وذلــك حتــى يتــم
إلغاؤهــا  ،وفــي حالــة بيــع تلــك األســهم أو إعــادة إصدارهــا فــي فتــرة الحقــة يتــم إضافــة كل المبالــغ المحصلــة الــى حقــوق الملكيــة .
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(ت) أنشطة األمانة

ال يقــوم البنــك بمزاولــة أنشــطة األمانــة وفــي حالــة قيامــه بمزاولــة ذلــك النشــاط ممــا قــد ينتــج عنــه امتــاك أو إدارة أصــول خاصــة بالغيــر  ,فســيتم اســتبعاد
أصوال للبنك .
األصول واألرباح الناتجة عنها من القوائم المالية للبنك حيث أنها ليست
ً

(ث) أرقام المقارنة

يعاد تبويب أرقام المقارنة كلما كان ذلك ضرورياً لتتوافق مع التغيرات في العرض المستخدم في السنة الحالية .

( )3إدارة المخاطر المالية
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يتعــرض البنــك نتيجــة لألنشــطة التــي يزاولهــا إلــى مخاطــر ماليــة متنوعــة  ،وقبــول المخاطــر هــو أســاس النشــاط المالــي  ،ويتــم تحليــل وتقييــم وإدارة بعــض
المخاطــر أو مجموعــة مــن المخاطــر مجتمعــة معــاً  ،ولذلــك يهــدف البنــك إلــى تحقيــق التــوازن المالئــم بيــن الخطــر والعائــد والــى تقليــل اآلثــار الســلبية المحتملــة
علــى األداء المالــي للبنــك  ،ويعــد أهــم أنــواع المخاطــر خطــر االئتمــان وخطــر الســوق وخطــر الســيولة واألخطــار التشــغيلية األخــرى  .ويتضمــن خطــر الســوق
خطر أسعار صرف العمالت األجنبية وخطر سعر العائد ومخاطر السعر األخرى .
وقــد تــم وضــع سياســات إدارة المخاطــر لتحديــد المخاطــر وتحليلهــا ولوضــع حــدود للخطــر والرقابــة عليــه ،ولمراقبــة المخاطــر وااللتــزام بالحــدود مــن خــال أســاليب
أوال بــأول  .ويقــوم البنــك بمراجعــة دوريــة لسياســات ونظــم إدارة المخاطــر وتعديلهــا بحيــث تعكــس التغيــرات فــي
يعتمــد عليهــا ونظــم معلومــات محدثــة ً
األســواق والمنتجــات والخدمــات وأفضــل التطبيقــات الحديثــة .
وتتــم إدارة المخاطــر عــن طريــق قطــاع المخاطــر المصرفيــة فــي ضــوء السياســات المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة  .ويقــوم قطــاع المخاطــر المصرفيــة بتحديــد
وتقييــم وتغطيــة المخاطــر الماليــة بالتعــاون الوثيــق مــع الوحــدات التشــغيلية المختلفــة بالبنــك  ،ويوفــر مجلــس اإلدارة مبــادئ مكتوبــة إلدارة المخاطــر ككل ،
باإلضافــة إلــى سياســات مكتوبــة تغطــي مناطــق خطــر محــددة مثــل خطــر االئتمــان وخطــر أســعار صــرف العمــات األجنبيــة  ،وخطــر أســعار العائــد ،واســتخدام
أدوات المشــتقات وغيــر المشــتقات الماليــة  .باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن قطــاع المخاطــر المصرفيــة يعــد مســئول عــن المراجعــة الدوريــة إلدارة المخاطــر وبيئــة
الرقابة بشكل مستقل .
		

(أ) خطر االئتمان

يتعــرض البنــك لخطــر االئتمــان وهــو الخطــر الناتــج عــن قيــام أحــد األطــراف بعــدم الوفــاء بتعهداتــه  ،ويعــد خطــر االئتمــان أهــم األخطــار بالنســبة للبنــك  ،لذلــك
تقــوم اإلدارة بحــرص بــإدارة التعــرض لذلــك الخطــر  .ويتمثــل خطــر االئتمــان بصفــة أساســية فــي أنشــطة اإلقــراض التــي ينشــأ عنهــا مرابحــات ومشــاركات
ومضاربــات وأنشــطة االســتثمار التــي يترتــب عليهــا أن تشــتمل أصــول البنــك علــى أدوات الديــن  .كمــا يوجــد خطــر االئتمــان أيضــاً فــي األدوات الماليــة خــارج
الميزانيــة مثــل ارتباطــات المرابحــات والمشــاركات والمضاربــات .وتتركــز عمليــات اإلدارة والرقابــة علــى خطــر االئتمــان لــدى فريــق إدارة خطــر االئتمــان بقطــاع
المخاطر المصرفية الذي يرفع تقاريره إلى مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ورؤساء وحدات النشاط بصفة دورية .
أ 1/قياس خطر االئتمان
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 defaultمن قبل العميل أو الغير في الوفاء بالتزاماته التعاقدية .
المركز الحالي والتطور المســتقبلي المرجح له الذي يســتنتج منه البنك الرصيد المعرض لإلخفاق (. )Exposure at default
خطر اإلخفاق االفتراضي (. )Loss given default
وتنطــوي أعمــال اإلدارة اليوميــة لنشــاط البنــك علــى تلــك المقاييــس لخطــر االئتمــان التــي تعكــس الخســارة المتوقعــة (نمــوذج الخســارة المتوقعــة
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 )The Expected Loss Modelالمطلوبــة مــن لجنــة بــازل للرقابــة المصرفيــة ويمكــن أن تتعــارض المقاييــس التشــغيلية مــع عــبء االضمحــال وفقــاً لمعيــار
المحاســبة المصــري رقــم  ، 26الــذي يعتمــد علــى الخســائر التــي تحققــت فــي تاريــخ الميزانيــة (نمــوذج الخســائر المحققــة) وليــس الخســائر المتوقعــة (إيضــاح
أ. )3/
يقــوم البنــك بتقييــم احتمــال التأخــر علــى مســتوى كل عميــل باســتخدام أســاليب تقييــم داخليــة لتصنيــف الجــدارة مفصلــة لمختلــف فئــات العمــاء  .وقــد
تــم تطويــر تلــك األســاليب للتقييــم داخليــاً وتراعــى التحليــات اإلحصائيــة مــع الحكــم الشــخصي لمســئولي االئتمــان للوصــول إلــى تصنيــف الجــدارة المالئــم.
وقــد تــم تقســيم عمــاء البنــك إلــى أربــع فئــات للجــدارة  .ويعكــس هيــكل الجــدارة المســتخدم بالبنــك كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول التالــي مــدى احتمــال التأخــر
لــكل فئــة مــن فئــات الجــدارة  ،ممــا يعنــي بصفــة أساســية أن المراكــز االئتمانيــة تنتقــل بيــن فئــات الجــدارة تبعــاً للتغيــر فــي تقييــم مــدى احتمــال التأخــر  .ويتــم
مراجعــة وتطويــر أســاليب التقييــم كلمــا كان ذلــك ضروريــاً  .ويقــوم البنــك دوريــاً بتقييــم أداء أســاليب تصنيــف الجــدارة ومــدى قدرتهــا علــى التنبــؤ بحــاالت
التأخــر .
		
فئات التصنيف الداخلي للبنك
مدلول التصنيف
التصنيف
		
ديون جيدة
1
		
المتابعة العادية
2
		
المتابعة الخاصة
3
		
ديون غير منتظمة
4
		
يعتمــد المركــز المعــرض لإلخفــاق علــى المبالــغ التــي يتوقــع البنــك أن تكــون قائمــة عنــد وقــوع التأخــر .علــى ســبيل المثــال  ،بالنســبة للمرابحــات والمشــاركات
ـا باإلضافــة إلــى المبالــغ األخــرى
والمضاربــات  ،يكــون هــذا المركــز هــو القيمــة االســمية  .وبالنســبة لالرتباطــات  ،يــدرج البنــك كافــة المبالــغ المســحوبة فعـ ً
التــي يتوقــع أن تكــون قــد ســحبت حتــى تاريــخ التأخــر  ،إن حــدث .
وتمثــل الخســارة االفتراضيــة أو الخســارة الحــادة توقعــات البنــك لمــدى الخســارة عنــد المطالبــة بالديــن إن حــدث التأخــر  .ويتــم التعبيــر عــن ذلــك بنســبة الخســارة
للديــن وبالتأكــد يختلــف ذلــك بحســب نــوع المديــن  ،وأولويــة المطالبــة  ،ومــدى توافــر الضمانــات أو وســائل تغطيــة االئتمــان األخــرى .
أدوات الدين وأذون الخزانة واألذون األخرى
بالنســبة ألدوات الديــن واألذون  ،يقــوم البنــك باســتخدام التصنيفــات الخارجيــة مثــل تصنيــف ســتاندرد أنــد بــور أو مــا يعادلــه إلدارة خطــر االئتمــان  ،وإن لــم تكــن
مثــل هــذه التقييمــات متاحــة  ،يتــم اســتخدام طــرق مماثلــة لتلــك المطبقــة علــى عمــاء االئتمــان  .ويتــم النظــر إلــى تلــك االســتثمارات فــي األوراق الماليــة
واالوراق الحكوميــة علــى أنهــا طريقــة للحصــول علــى جــودة ائتمانيــة أفضــل وفــي نفــس الوقــت توفــر مصــدر متــاح لمقابلــة متطلبــات التمويــل.
أ 2/سياسات الحد من وتجنب المخاطر
يقوم البنك بإدارة والحد والتحكم في تركز خطر االئتمان على مستوى المدين والمجموعات والصناعات والدول .
ويقــوم بتنظيــم مســتويات خطــر االئتمــان الــذي يقبلــه وذلــك بوضــع حــدود لمقــدار الخطــر التــي ســيتم قبولــه علــى مســتوى كل مقتــرض  ،أو مجموعــة
مقترضيــن  ،وعلــى مســتوى األنشــطة االقتصاديــة والقطاعــات الجغرافيــة  .ويتــم مراقبــة تلــك المخاطــر بصفــة مســتمرة وتكــون خاضعــة للمراجعــة الســنوية
أو بصــورة متكــررة إذا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك  .ويتــم اعتمــاد الحــدود للخطــر االئتمانــي علــى مســتوى المقتــرض  /المجموعــة والمنتــج والقطــاع والدولــة مــن
قبــل مجلــس اإلدارة بصفــة ربــع ســنوية.
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ويتــم تقســيم حــدود االئتمــان ألي مقتــرض بمــا فــي ذلــك البنــوك وذلــك بحــدود فرعيــة تشــمل المبالــغ داخــل وخــارج الميزانيــة  ،وحــد المخاطــر اليومــي
المتعلــق ببنــود المتاجــرة مثــل عقــود الصــرف األجنبــي اآلجلــة  .ويتــم مقارنــة المبالــغ الفعليــة مــع الحــدود يوميــاً .
يتــم أيضــاً إدارة مخاطــر التعــرض لخطــر االئتمــان عــن طريــق التحليــل الــدوري لقــدرة المقترضيــن والمقترضيــن المحتمليــن علــى مقابلــة ســداد التزاماتهــم
وكذلــك بتعديــل حــدود اإلقــراض كلمــا كان ذلــك مناســباً .
وفيما يلي بعض وسائل الحد من الخطر :
الضمانات
يضــع البنــك العديــد مــن السياســات والضوابــط للحــد مــن خطــر االئتمــان  .ومــن هــذه الوســائل الحصــول علــى ضمانــات مقابــل األمــوال المقدمــة  .ويقــوم
البنــك بوضــع قواعــد استرشــادية لفئــات محــددة مــن الضمانــات المقبولــة  .ومــن األنــواع الرئيســية لضمانــات مرابحــات ومشــاركات ومضاربــات :
الرهن العقاري .
رهن أصول النشاط مثل اآلالت والبضائع .
رهن أدوات مالية مثل أدوات الدين وحقوق الملكية .
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وغالبــاً مــا يكــون التمويــل علــى المــدى األطــول واإلقــراض للشــركات مضمونــاً بينمــا تكــون التســهيالت االئتمانيــة لألفــراد بــدون ضمــان  .ولتخفيــض خســارة
االئتمــان إلــى الحــد األدنــى  ،يســعى البنــك للحصــول علــى ضمانــات إضافيــة مــن األطــراف المعنيــة بمجــرد ظهــور مؤشــرات االضمحــال ألحــد المرابحــات
والمشــاركات والمضاربــات أو التســهيالت.
يتــم تحديــد الضمانــات المتخــذة ضمانــاً ألصــول أخــرى بخــاف مرابحــات ومشــاركات ومضاربــات بحســب طبيعــة األداة وعــادة مــا تكــون أدوات الديــن و أذون
الخزانــة بــدون ضمــان فيمــا عــدا مجموعــات األدوات الماليــة المغطــاة بأصــول  Asset-Backed Securitiesواألدوات المثيلــة التــي تكــون مضمونــة بمحفظــة
مــن األدوات الماليــة .
وينشــأ خطــر التســوية فــي المواقــف التــي يكــون فيهــا الســداد عــن طريــق النقديــة أو أدوات حقــوق ملكيــة أو أوراق ماليــة أخــرى أو مقابــل توقــع الحصــول
علــى نقديــة أو أدوات حقــوق ملكيــة أو أوراق ماليــة أخــرى ويتــم وضــع حــدود تســوية يوميــة لــكل مــن األطــراف األخــرى لتغطيــة مخاطــر التســوية المجمعــة
الناتجــة عــن تعامــات البنــك فــي أي يــوم .
ترتيبات المقاصة الرئيسية Master Netting Arrangements
يقــوم البنــك بالحــد مــن مخاطــر االئتمــان عــن طريــق الدخــول فــي اتفاقيــات تصفيــة رئيســية مــع األطــراف التــي تمثــل حجــم هــام مــن المعامــات  .وال ينتــج
بصفــة عامــة عــن اتفاقيــات التصفيــة الرئيســية أن يتــم إجــراء مقاصــة بيــن األصــول وااللتزامــات الظاهــرة بالميزانيــة وذلــك ألن التســوية عــادة مــا تتــم علــى
أســاس إجمالــي  ،إال أنــه يتــم تخفيــض خطــر االئتمــان المصاحــب للعقــود التــي فــي صالــح البنــك عــن طريــق اتفاقيــات التصفيــة الرئيســية وذلــك ألنــه إذا مــا
حــدث تعثــر  ،يتــم إنهــاء وتســوية جميــع المبالــغ مــع الطــرف األخــر بإجــراء المقاصــة  .ومــن الممكــن أن يتغيــر مقــدار تعــرض البنــك للخطــر االئتمانــي الناتــج عــن
أدوات المشــتقات الخاضعــة التفاقيــات التصفيــة الرئيســية وذلــك خــال فتــرة قصيــرة نظــراً ألنــه يتأثــر بــكل معاملــة تخضــع لتلــك االتفاقيــات .
االرتباطات المتعلقة باالئتمان
يتمثــل الغــرض الرئيســي مــن االرتباطــات المتعلقــة باالئتمــان فــي التأكــد مــن إتاحــة األمــوال للعميــل عنــد الطلــب  .وتحمــل عقــود الضمانــات الماليــة
 Guarantees and stand by letters of creditذات خطــر االئتمــان المتعلــق بالمرابحــات والمشــاركات والمضاربــات .وتكــون االعتمــادات المســتندية
والتجاريــة Documentary and Commercial Letters of Creditالتــي يصدرهــا البنــك بالنيابــة عــن العميــل لمنــح طــرف ثالــث حــق الســحب مــن البنــك فــي
حــدود مبالــغ معينــة وبموجــب أحــكام وشــروط محــددة غالبــاً مضمونــة بموجــب البضائــع التــي يتــم شــحنها وبالتالــي تحمــل درجــة مخاطــر أقــل مــن المرابحــات
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والمشاركات والمضاربات المباشرة 							 .
وتمثــل ارتباطــات منــح االئتمــان الجــزء غيــر المســتخدم مــن المصــرح بــه لمنــح المرابحــات والمشــاركات والمضاربــات  ،أو الضمانــات  ،أو االعتمــادات المســتندية
 .ويتعــرض البنــك لخســارة محتملــة بمبلــغ يســاوي إجمالــي االرتباطــات غيــر المســتخدمة وذلــك بالنســبة لخطــر االئتمــان الناتــج عــن ارتباطــات منــح االئتمــان
 .إال أن مبلــغ الخســارة المرجــح حدوثهــا فــي الواقــع يقــل عــن االرتباطــات غيــر المســتخدمة وذلــك نظــراً ألن أغلــب االرتباطــات المتعلقــة بمنــح االئتمــان
تمثــل التزامــات محتملــة لعمــاء يتمتعــون بمواصفــات ائتمانيــة محــددة  .ويراقــب البنــك المــدة حتــى تاريــخ االســتحقاق الخاصــة بارتباطــات االئتمــان حيــث أن
					
االرتباطات طويلة األجل عادة ما تحمل درجة أعلى من خطر االئتمان بالمقارنة باالرتباطات قصيرة األجل .
		
أ 3/سياسات االضمحالل والمخصصات
تركــز النظــم الداخليــة للتقييــم الســابق ذكرهــا (إيضــاح أ )1/بدرجــة كبيــرة علــى تخطيــط الجــودة االئتمانيــة وذلــك مــن بدايــة إثبات أنشــطة اإلقراض واالســتثمار.
وبخــاف ذلــك  ،يتــم االعتــراف فقــط بخســائر االضمحــال التــي وقعــت فــي تاريــخ الميزانيــة ألغــراض التقاريــر الماليــة بنــاء علــى أدلــة موضوعيــة تشــير إلــى
االضمحــال وفقــاً لمــا ســيرد ذكــره بهــذا اإليضــاح ونظــراً الختــاف الطــرق المطبقــة  ،تقــل عــادة خســائر االئتمــان المحملــة علــى القوائــم الماليــة عــن مبلــغ
الخســارة المقــدر باســتخدام نمــوذج الخســارة المتوقعــة المســتخدم فــي تاريــخ الميزانيــة وألغــراض قواعــد البنــك المركــزي المصــري (إيضــاح أ. )4/
مخصــص خســائر االضمحــال الــوارد فــي الميزانيــة فــي نهايــة الســنة مســتمد مــن درجــات التقييــم الداخليــة األربعــة  ،ويبيــن الجــدول التالــي النســبة للبنــود
داخــل الميزانيــة المتعلقــة بمرابحــات ومشــاركات ومضاربــات واالضمحــال المرتبــط بهــا كذلــك مــن فئــات التقييــم الداخلــي للبنــك :
بالجنيه المصرى
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تساعد أدوات التقييم الداخلية اإلدارة على تحديد ما إذا كانت هناك أدلة موضوعية تشير إلى وجود اضمحالل طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم ، 26
واستناداً 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 سنوياً 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 				.
ويتم تكوين مخصص خسائر االضمحالل على أساس المجموعة من األصول المتجانسة باستخدام الخبرة التاريخية المتاحة والحكم الشخصي واألساليب
اإلحصائية.
				
					
أ 4/نموذج قياس المخاطر البنكية العام
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ـا بحيــث تتفــق مــع
باإلضافــة إلــى فئــات تصنيــف الجــدارة األربعــة المبينــة فــي إيضــاح أ ، 1/تقــوم اإلدارة بتصنيفــات فــي شــكل مجموعــات فرعيــة أكثــر تفصيـ ً
متطلبــات البنــك المركــزي المصــري  .ويتــم تصنيــف األصــول المعرضــة لخطــر االئتمــان فــي هــذه المجموعــات وفقــاً لقواعــد وشــروط تفصيليــة تعتمــد بشــكل
كبير على المعلومات المتعلقة بالعميل ونشاطه ووضعه المالي ومدى انتظامه في السداد 				 .
ويقــوم البنــك بحســاب المخصصــات المطلوبــة الضمحــال األصــول المعرضــة لخطــر االئتمــان  ،بمــا فــي ذلــك االرتباطــات المتعلقــة باالئتمــان  ،علــى أســاس
نســب محــددة مــن قبــل البنــك المركــزي المصــري  .وفــي حالــة زيــادة مخصــص خســائر االضمحــال المطلــوب وفقــاً لقواعــد البنــك المركــزي المصــري عــن ذلــك
المطلــوب ألغــراض إعــداد القوائــم الماليــة وفقــاً لمعاييــر المحاســبة المصريــة  ،يتــم تجنيــب احتياطــي المخاطــر البنكيــة العــام ضمــن حقــوق الملكيــة خصمــاً علــى
األربــاح المحتجــزة بمقــدار تلــك الزيــادة  .ويتــم تعديــل ذلــك االحتياطــي بصفــة دوريــة بالزيــادة والنقــص بحيــث يعــادل دائمــاً مبلــغ الزيــادة بيــن المخصصيــن  .ويعــد
هــذا االحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع ويبيــن إيضــاح (/33أ) الحركــة علــى حســاب احتياطــي المخاطــر البنكيــة العــام خــال الســنة الماليــة .
وفيمــا يلــي بيــان فئــات الجــدارة للمؤسســات وفقــاً ألســس التقييــم الداخلــي مقارنــة بأســس تقييــم البنــك المركــزي المصــري ونســب المخصصــات المطلوبــة
الضمحالل األصول المعرضة لخطر االئتمان				 :
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أ 5/الحد األقصى لخطر االئتمان قبل الضمانات
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يمثــل الجــدول الســابق أقصــى حــد يمكــن التعــرض لــه فــي تاريــخ القوائــم الماليــة وذلــك بــدون األخــذ فــي االعتبــار أيــة ضمانــات  .بالنســبة لبنــود الميزانيــة  ،تعتمــد المبالــغ المدرجــة
على صافي القيمة الدفترية التي تم عرضها في الميزانية 			 .
وكمــا هــو مبيــن بالجــدول الســابق  ،فــإن  %47مــن الحــد األقصــى المعــرض لخطــر االئتمــان ناتــج عــن (المرابحــات والمشــاركات والمضاربــات) للعمــاء مقابــل  % 47فــى  31ديســمبر ، 2011
بينما تمثل االستثمارات في أدوات دين  %19مقابل  %20في  31ديسمبر 			 . 2011
وتثــق اإلدارة فــي قدرتهــا علــى االســتمرار فــي الســيطرة واإلبقــاء علــى الحــد األدنــى لخطــر االئتمــان الناتــج عــن كل مــن محفظــة مرابحــات ومشــاركات ومضاربــات وأدوات الديــن بنــاء
على ما يلي 			:
نسبة  %90من محفظة (المرابحات والمشاركات والمضاربات) مصنفة في أعلى درجتين من درجات التقييم الداخلي مقابل  %90فى  31ديسمبر .2011
		
نسبة  %91من محفظة (المرابحات والمشاركات والمضاربات) ال يوجد عليها متأخرات أو مؤشرات اضمحالل مقابل  %87فى  31ديسمبر . 2011
المرابحات والمشاركات والمضاربات التي تم تقييمها على أساس منفرد تبلغ  674,393,203جنيه مصري مقابل  652,910,637جنيه مصرى في  31ديسمبر  ، 2011وجد
اضمحالل أقل من  %92منها مقابل  %80في  31ديسمبر . 2011
أكثر من  %99من االستثمارات في أدوات دين وأوراق حكومية تمثل أدوات دين على الحكومة المصرية مقابل  %99فى  31ديسمبر 		. 2011

			

أ 6/مرابحات ومضاربات ومشاركات
فيما يلي موقف المرابحات والمضاربات والمشاركات من حيث الجدارة االئتمانية:
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بلــغ إجمالــي عــبء اضمحــال (المرابحــات والمشــاركات والمضاربــات)  651,941,870جنيــه مصــري مقابــل  548,817,751جنيــه مصــرى فــى  31ديســمبر  2011منهــا  621,282,816جنيــه
مصــري مقابــل  517,296,395جنيــه مصــرى فــى  31ديســمبر  2011يمثــل اضمحــال (المرابحــات والمشــاركات والمضاربــات) منفــردة والباقــي البالــغ  30,659,054جنيــه مصــري يمثــل
عبء اضمحالل على أساس المجموعة لمحفظة االئتمان 			 .
تــم خــال الفتــرة زيــادة محفظــة البنــك فــي (المرابحــات والمشــاركات والمضاربــات) بنســبة  %15,6نتيجــة للتوســع فــي أنشــطة اإلقــراض  ،يقــوم البنــك بالتركيــز علــى التعامــل مــع
المؤسسات الكبيرة أو بنوك أو أفراد ذوي مالءة ائتمانية 			 .

			
المرابحات والمشاركات والمضاربات التي ال يوجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل
ويتــم تقييــم الجــودة االئتمانيــة لمحفظــة مرابحــات ومشــاركات ومضاربــات التــي ال يوجــد عليهــا متأخــرات وليســت محــل اضمحــال وذلــك بالرجــوع إلــى التقييــم الداخلــي المســتخدم
بواسطة البنك 			.
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تابع أ6/
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 .

55

							
تابع أ6/
						
المرابحات والمضاربات والمشاركات التي توجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل
هــي المرابحــات والمضاربــات والمشــاركات التــي توجــد عليهــا متأخــرات حتــى  90يومــاً ولكنهــا ليســت محــل اضمحــال  ،إال إذا توافــرت معلومــات أخــرى تفيــد عكــس
ذلــك  .وتتمثــل المرابحــات للعمــاء التــي يوجــد عليهــا متأخــرات وليســت محــل اضمحــال والقيمــة العادلــة للضمانــات المتعلقــة بهــا فيمــا يلــي :
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عنــد اإلثبــات األولــي للمرابحــات والمشــاركات والمضاربــات  ،يتــم تقييــم القيمــة العادلــة للضمانــات بنــاء علــى أســاليب التقييــم المســتخدمة عــادة فــي
األصــول المماثلــة  .وفــي الفتــرات الالحقــة ،يتــم تحديــث القيمــة العادلــة بأســعار الســوق أو بأســعار األصــول المماثلــة.

التقرير السنوي 2012

							
تابع أ6/
							
مرابحات ومشاركات ومضاربات للعمالء محل اضمحالل بصفة منفردة

بلــغ رصيــد (المرابحــات والمشــاركات والمضاربــات) محــل اضمحــال بصفــة منفــردة قبــل األخــذ فــي االعتبــار التدفقــات النقديــة مــن الضمانــات  674,393,203جنيــه
مصري مقابل  652.910.637جنيه مصري فى  31ديسمبر 							 . 2011
وفيمــا يلــي تحليــل بالقيمــة اإلجماليــة للمرابحــات وللمشــاركات وللمضاربــات محــل اضمحــال بصفــة منفــردة متضمنــاً القيمــة العادلــة للضمانــات التــي حصــل عليهــا
البنك في مقابل تلك المرابحات والمشاركات والمضاربات							 :
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أ 7/أدوات دين واألوراق الحكومية األخرى

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

								
أ 8/االستحواذ على الضمانات
قام البنك خالل العام الحالي 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 عملياً .
										

أ 9/تركز مخاطر األصول المالية المعرضة لخطر االئتمان
				
													
القطاعات الجغرافية
يمثــل الجــدول التالــي تحليــل بأهــم حــدود خطــر االئتمــان للبنــك بالقيمــة الدفتريــة ،موزعــة حســب القطــاع الجغرافــي فــي أخــر العــام الحالــي .عنــد إعــداد هــذا
						
الجدول ،تم توزيع المخاطر على القطاعات الجغرافية وفقاً للمناطق المرتبطة بعمالء البنك:
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تابع أ9/
قطاعات النشاط
يمثل الجدول التالي تحليل بأهم حدود خطر االئتمان للبنك بالقيمة الدفترية ،موزعة حسب النشاط الذي يزاوله عمالء البنك:
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(ب) خطر السوق

يتعــرض البنــك لخطــر الســوق المتمثــل فــي تقلبــات القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية الناتجــة عــن التغيــر فــي أســعار الســوق  .وينتــج خطــر
الســوق عــن المراكــز المفتوحــة لمعــدل العائــد والعملــة ومنتجــات حقــوق الملكيــة  ،حيــث أن كل منهــا معــرض للتحــركات العامــة والخاصــة فــي الســوق والتغيــرات
فــي مســتوى الحساســية لمعــدالت الســوق أو لألســعار مثــل معــدالت العائــد ومعــدالت أســعار الصــرف وأســعار أدوات حقــوق الملكيــة  .ويفصــل البنــك مــدى
تعرضه لخطر السوق الى محافظ للمتاجرة أو لغير غرض المتاجرة.
وتتضمــن محافــظ المتاجــرة تلــك المراكــز الناتجــة عــن تعامــل البنــك مباشــرة مــع العمــاء أو مــع الســوق  ،أمــا المحافــظ لغيــر المتاجــرة فتنشــأ بصفــة أساســية مــن
إدارة ســعر العائــد لألصــول وااللتزامــات المتعلقــة بمعامــات التجزئــة  .وتتضمــن هــذه المحافــظ مخاطــر العمــات األجنبيــة وأدوات حقــوق الملكيــة الناتجــة عــن
االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق واالستثمارات المتاحة للبيع .
ب 1/قياس خطر األئتمان
فيما يلي أهم وسائل القياس المستخدمة للسيطرة على خطر السوق :
القيمة المعرضة للخطر Value at Risk
يقــوم البنــك بتطبيــق أســلوب « القيمــة المعرضــة للخطــر « للمحافــظ بغــرض المتاجــرة ولغيــر غــرض المتاجــرة  ،وذلــك لتقديــر خطــر الســوق للمراكــز القائمــة
وأقصــى حــد للخســارة المتوقعــة وذلــك بنــاء علــى عــدد مــن االفتراضــات للتغيــرات المتنوعــة لظــروف الســوق  .ويقــوم مجلــس اإلدارة بوضــع حــدود للقيمــة
المعرضــة للخطــر التــي يمكــن تقبلهــا مــن قبــل البنــك للمتاجــرة وغيــر المتاجــرة بصــورة منفصلــة.
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القيمــة المعرضــة للخطــر هــي توقــع إحصائــي للخســارة المحتملــة للمحفظــة الحاليــة الناتجــة عــن التحــركات العكســية للســوق  .وهــي تعبــر عــن أقصــى
قيمــة يمكــن أن يخســرها البنــك  ،ولكــن باســتخدام معامــل ثقــة محــدد ( . )%98وبالتالــي هنــاك احتمــال إحصائــي بنســبة ( )%2أن تكــون الخســارة الفعليــة
أكبــر مــن القيمــة المعرضــة للخطــر المتوقعــة  .ويفتــرض نمــوذج القيمــة المعرضــة للخطــر فتــرة احتفــاظ محــددة (عشــرة أيــام) قبــل أن يمكــن إقفــال المراكــز
المفتوحــة  .ويفتــرض أن حركــة الســوق خــال فتــرة االحتفــاظ ســتتبع ذات نمــط الحركــة التــي حدثــت خــال العشــرة أيــام الســابقة  .ويقــوم البنــك بتقديــر
الحركــة الســابقة بنــاء علــى بيانــات عــن الخمــس ســنوات الســابقة  .ويقــوم البنــك بتطبيــق تلــك التغيــرات التاريخيــة فــي المعــدالت واألســعار والمؤشــرات،
بطريقــة مباشــرة علــى المراكــز الحاليــة – وهــذه الطريقــة تعــرف بالمحــاكاة التاريخيــة  .ويتــم مراقبــة المخرجــات الفعليــة بصــورة منتظمــة لقيــاس ســامة
االفتراضــات والعوامــل المســتخدمة لحســاب القيمــة المعرضــة للخطــر.
		
وال يمنع استخدام تلك الطريقة تجاوز الخسارة لتلك الحدود وذلك في حالة وجود تحركات أكبر بالسوق .
وحيــث أن القيمــة المعرضــة للخطــر تعتبــر جــزء أساســي مــن نظــام البنــك فــي رقابــة خطــر الســوق  ،يقــوم مجلــس اإلدارة ســنوياً بوضــع الحــدود الخاصــة
بالقيمــة المعرضــة للخطــر لــكل مــن عمليــات المتاجــرة وغيــر المتاجــرة ويتــم تقســيمها علــى وحــدات النشــاط  .ويتــم مقارنــة القيــم الفعليــة المعرضــة للخطــر
بالحــدود الموضوعــة مــن قبــل البنــك .
		
ويتــم مراقبــة جــودة نمــوذج القيمــة المعرضــة للخطــر بصــورة مســتمرة مــن خــال اختبــارات تعزيزيــه لنتائــج القيمــة المعرضــة للخطــر لمحفظــة المتاجــرة ويتــم
رفــع نتائــج االختبــارات إلــى اإلدارة العليــا ومجلــس اإلدارة .
		
اختبارات الضغوط Stress Testing
تعطــي اختبــارات الضغــوط مؤشــراً عــن حجــم الخســارة المتوقعــة التــي قــد تنشــأ عــن ظــروف معاكســة بشــكل حــاد  .ويتــم تصميــم اختبــارات الضغــوط
بمــا يــاءم النشــاط باســتخدام تحليــات نمطيــة لســيناريوهات محــددة  .وتتضمــن اختبــارات الضغــوط التــي تقــوم بهــا إدارة المخاطــر بالبنــك  ،اختبــار ضغــط
عوامــل الخطــر  ،حيــث يتــم تطبيــق مجموعــة مــن التحــركات الحــادة علــى كل فئــة خطــر واختبــار ضغــوط األســواق الناميــة  ،حيــث تخضــع األســواق الناميــة
لتحــركات حــادة واختبــار ضغــوط خاصــة  ،تتضمــن أحــداث محتملــة مؤثــرة علــى مراكــز أو مناطــق معينــة  ،مثــل مــا قــد ينتــج فــي منطقــة مــا بســبب تحريــر
القيــود علــى إحــدى العمــات  .وتقــوم اإلدارة العليــا ومجلــس اإلدارة بمراجعــة نتائــج اختبــارات الضغــوط .
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ب 2/ملخص القيمة المعرضة للخطر
		
اجمالي القيمة المعرضة للخطر طبقاً لنوع الخطر
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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 نظراً لالرتباط بين أنواع الخطر وأنواع المحافظ وما يتبعه من تأثير متنوع .

										

										
ب 3/خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية

يتعــرض البنــك لخطــر التقلبــات فــي أســعار صــرف العمــات األجنبيــة علــى المركــز المالــي والتدفقــات النقديــة  .وقــد قــام مجلــس اإلدارة بوضــع حــدود للعمــات
األجنبيــة وذلــك بالقيمــة اإلجماليــة لــكل مــن المراكــز فــي نهايــة اليــوم وكذلــك خــال اليــوم التــي يتــم مراقبتهــا لحظيــاً  .ويلخــص الجــدول التالــي مــدى تعــرض البنــك

لخطــر تقلبــات ســعر صــرف العمــات األجنبيــة فــي نهايــة العــام المالــي  .ويتضمــن الجــدول التالــي القيمــة الدفتريــة لــأدوات الماليــة موزعــة بالعمــات المكونــة
لها 											 :
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ب 4/خطر سعر العائد

													

يتعــرض البنــك آلثــار التقلبــات فــي مســتويات أســعار العائــد الســائدة فــي الســوق وهــو خطــر التدفقــات النقديــة لســعر العائــد المتمثــل فــي تذبــذب التدفقــات
النقديــة المســتقبلية ألداة ماليــة بســبب التغيــرات فــي ســعر عائــد األداة  ،وخطــر القيمــة العادلــة لســعر العائــد وهــو خطــر تقلبــات قيمــة األداة الماليــة نتيجــة
للتغيــر فــي أســعار العائــد فــي الســوق  ،وقــد يزيــد هامــش العائــد نتيجــة لتلــك التغيــرات ولكــن قــد تنخفــض األربــاح فــي حالــة حــدوث تحــركات غيــر متوقعــة  .ويقــوم
					
مجلس إدارة البنك بوضع حدود لمستوى االختالف في إعادة تسعير العائد الذي يمكن أن يحتفظ به البنك .
								
ويلخــص الجــدول التالــي مــدى تعــرض البنــك لخطــر تقلبــات ســعر العائــد الــذي يتضمــن القيمــة الدفتريــة لــأدوات الماليــة موزعــة علــى أســاس ســعر تواريــخ إعــادة
										
التسعير أو تواريخ االستحقاق أيهما أقرب:
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(ج) خطر السيولة

خطــر الســيولة هــو خطــر تعــرض البنــك لصعوبــات فــي الوفــاء بتعهداتــه المرتبطــة بالتزاماتــه الماليــة عنــد االســتحقاق واســتبدال المبالــغ التــي يتــم ســحبها .
					
ويمكن أن ينتج عن ذلك اإلخفاق في الوفاء بااللتزامات الخاصة بالسداد للمودعين والوفاء بارتباطات اإلقراض .
							
إدارة مخاطر السيولة
					
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 .
•االحتفاظ بمحفظة من األصول عالية التسويق التي من الممكن تسييلها بسهولة لمقابلة أية اضطرابات غير متوقعة في التدفقات النقدية .
					
•مراقبة نسب السيولة بالمقارنة بالمتطلبات الداخلية للبنك ومتطلبات البنك المركزي المصري .
										
•إدارة التركز وبيان استحقاقات التسهيالت .
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وألغــراض الرقابــة وإعــداد التقاريــر يتــم قيــاس وتوقــع التدفقــات النقديــة لليــوم واألســبوع والشــهر التالــي  ،وهــي الفتــرات الرئيســية إلدارة الســيولة  .وتتمثــل
			
نقطة البداية لتلك التوقعات في تحليل االستحقاقات التعاقدية لاللتزامات المالية وتواريخ التحصيالت المتوقعة لألصول المالية .
وتقــوم إدارة مخاطــر الســيولة أيضــاً بمراقبــة عــدم التطابــق بيــن األصــول متوســطة األجــل  ،ومســتوى ونــوع الجــزء غيــر المســتخدم مــن ارتباطــات المرابحــات
والمشاركات والمضاربات  ،ومدى استخدام تسهيالت الحسابات الجارية المدينة وأثر االلتزامات العرضية مثل خطابات الضمان واالعتمادات المستندية .
										
منهج التمويل
يتــم مراجعــة مصــادر الســيولة عــن طريــق فريــق منفصــل بــإدارة مخاطــر الســيولة بالبنــك بهــدف توفيــر تنــوع واســع فــي العمــات  ،والمناطــق الجغرافيــة ،
والمصادر  ،والمنتجات واآلجال 											.
التدفقات النقدية غير المشتقة
يمثــل الجــدول التالــي التدفقــات النقديــة المدفوعــة مــن قبــل البنــك بطريقــة االلتزامــات الماليــة غيــر المشــتقة موزعــة علــى أســاس المــدة المتبقيــة مــن
االســتحقاقات التعاقديــة فــي تاريــخ الميزانيــة  .وتمثــل المبالــغ المدرجــة بالجــدول التدفقــات النقديــة التعاقديــة غيــر المخصومــة  ،بينمــا يديــر البنــك خطــر الســيولة
								
على أساس التدفقات النقدية غير المخصومة المتوقعة وليست التعاقدية :
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تتضمــن األصــول المتاحــة لمقابلــة جميــع االلتزامــات ولتغطيــة االرتباطــات المتعلقــة بالمرابحــات والمشــاركات والمضاربــات كل مــن النقديــة  ،واألرصــدة لــدى
البنــوك المركزيــة  ،واألرصــدة لــدى البنــوك  ،وأوراق حكوميــة  ،ومرابحــات ومشــاركات ومضاربــات للبنــوك والعمــاء .ويتــم مــد أجــل نســبة مــن مرابحــات ومشــاركات
ومضاربــات للعمــاء التــي تســتحق الســداد خــال ســنة وذلــك خــال النشــاط العــادي للبنــك .باإلضافــة إلــى ذلــك  ،هنــاك رهــن لبعــض أدوات الديــن واألوراق
الحكومية لضمان االلتزامات .وللبنك القدرة على مقابلة صافي التدفقات النقدية غير المتوقعة عن طريق بيع أوراق مالية وإيجاد مصادر تمويل أخرى .
						

بنود خارج الميزانية (باالجمالي)
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(د) القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية

د 1/أدوات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة باستخدام وسائل التقييم
لم يتم تقييم أي من بنود األصول وااللتزامات المالية باستخدام وسائل التقييم خالل الفترة المالية المنتهية في تاريخ إعداد القوائم المالية.
						
د 2/أدوات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة
		
يلخص الجدول التالي القيمة الحالية والقيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية التي لم يتم عرضها في ميزانية البنك بالقيمة العادلة :

أرصدة لدى البنوك
تمثــل القيمــة لإليداعــات والودائــع لليلــة واحــدة ذات العائــد المتغيــر القيمــة الحاليــة لهــا  .ويتــم تقديــر القيمــة العادلــة المتوقعــة للودائــع التــي تحمــل عائــد متغيــر
بنــاء علــى التدفقــات النقديــة المخصومــة باســتخدام ســعر العائــد الســائد فــي األســواق الماليــة للديــون ذات خطــر ائتمانــي وتاريــخ اســتحقاق مشــابه.
عمليات إستثمار مع البنوك
تتمثــل عمليــات إســتثمار مــع البنــوك فــي تســهيالت غيــر الودائــع لــدى البنــوك  .وتمثــل القيمــة العادلــة المتوقعــة لعمليــات إســتثمار مــع البنــوك القيمــة
المخصومــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقــع تحصيلهــا  .ويتــم خصــم التدفقــات النقديــة باســتخدام معــدل العائــد الحالــي فــي الســوق لتحديــد القيمــة
العادلــة.
مرابحات ومشاركات ومضاربات للعمالء
تتمثــل مرابحــات ومشــاركات ومضاربــات بالصافــي بعــد خصــم مخصــص خســائر االضمحــال  .وتمثــل القيمــة العادلــة المتوقعــة للمرابحــات والمشــاركات والمضاربات
للعمــاء القيمــة المخصومــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقــع تحصيلهــا  .ويتــم خصــم التدفقــات النقديــة باســتخدام معــدل العائــد الحالــي فــي الســوق
لتحديــد القيمــة العادلــة.
استثمارات في أوراق مالية
االســتثمارات فــي أوراق ماليــة فــي الجــدول الســابق تتضمــن فقــط األصــول التــي تحمــل عائــد المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق  ،حيــث يتــم تقييــم األصــول
المتاحــة للبيــع بالقيمــة العادلــة فيمــا عــدا أدوات حقــوق الملكيــة التــي لــم يتمكــن البنــك مــن تقديــر قيمتهــا العادلــة بدرجــة موثــوق بهــا  .ويتــم تحديــد القيمــة
العادلــة لألصــول الماليــة المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق بنــاء علــى أســعار الســوق أو األســعار التــي تــم الحصــول عليهــا مــن السماســرة  .وإذا لــم تتوفــر هــذه
البيانــات  ،يتــم تقديــر القيمــة العادلــة باســتخدام أســعار األســواق الماليــة لــأوراق الماليــة المتداولــة ذات خصائــص ائتمــان وتاريــخ اســتحقاق ومعــدالت مشــابهه.
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المستحق لبنوك أخرى وللعمالء
تمثل القيمة العادلة المقدرة للودائع ذات تاريخ استحقاق غير محدد  ،التي تتضمن ودائع ال تحمل عائد  ،المبلغ الذي سيتم دفعه عند الطلب.
ويتــم تحديــد القيمــة العادلــة للودائــع التــي تحمــل عائــد ثابــت والتمويــات األخــرى غيــر المتداولــة فــي ســوق نشــطة بنــاء علــى التدفقــات النقديــة المخصومــة
باســتخدام ســعر العائــد علــى الديــون الجديــدة ذات تاريــخ اســتحقاق مشــابهه.

(هـ) إدارة رأس المال

تتمثل أهداف البنك عند إدارة رأس المال  ،الذي يشمل عناصر أخرى باإلضافة الى حقوق الملكية الظاهرة بالميزانية فيما يلي :
•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 التي تتعامل مع البنك.
•الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو في النشاط .
يتــم مراجعــة كفايــة رأس المــال واســتخدامات رأس المــال وفقــاً لمتطلبــات الجهــة الرقابيــة (البنــك المركــزي المصــري فــي جمهوريــة مصــر العربيــة) يوميــاً بواســطة
إدارة البنــك  ،مــن خــال نمــاذج تعتمــد علــى إرشــادات لجنــة بــازل للرقابــة المصرفيــة ويتــم تقديــم البيانــات المطلوبــة وإيداعــات لــدى البنــك المركــزي المصــري علــى
أساس ربع سنوي .
ويطلب البنك المركزي المصري أن يقوم البنك بما يلي -:
•االحتفاظ بمبلغ  500مليون جنيه مصري حداً 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 :
الشــريحة األولــى  :وهــي رأس المــال األساســي  ،ويتكــون مــن رأس المــال المدفــوع (بعــد خصــم القيمــة الدفتريــة ألســهم الخزينــة)  ،واألربــاح المحتجــزة
		
واالحتياطيات الناتجة عن توزيع األرباح فيما عدا احتياطي المخاطر البنكية العام  ،ويخصم منه أية شهرة سبق االعتراف بها وأية خسائر مرحلة .
		
الشــريحة الثانيــة  :وهــي رأس المــال المســاند  ،ويتكــون ممــا يعــادل مخصــص المخاطــر العــام وفقــاً ألســس الجــدارة االئتمانيــة الصــادرة عــن البنــك المركــزي
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المصــري بمــا ال يزيــد عــن  %1.25مــن إجمالــي األصــول وااللتزامــات العرضيــة المرجحــة بــأوزان المخاطــر التمويــات  /الودائــع المســاندة التــي تزيــد آجالهــا عــن خمــس
ســنوات (مــع اســتهالك  %20مــن قيمتهــا فــي كل ســنة مــن الســنوات الخمــس األخيــرة مــن آجالهــا) و  %45مــن الزيــادة بيــن القيمــة العادلــة والقيمــة الدفتريــة لــكل
من االستثمارات المالية المتاحة للبيع والمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق وفي شركات تابعة وشقيقة 				.
وعنــد حســاب إجمالــي بســط معيــار كفايــة رأس المــال  ،يراعــى أال يزيــد رأس المــال المســاند عــن رأس المــال األساســي وأال تزيــد التمويــات (الودائــع) المســاندة
عن نصف رأس المال األساسي 				 .
ويتــم ترجيــح األصــول بــأوزان مخاطــر تتــراوح مــن صفــر إلــى  %100مبوبــة بحســب طبيعــة الطــرف المديــن بــكل أصــل بمــا يعكــس مخاطــر االئتمــان المرتبطــة بــه  ،ومــع
أخــذ الضمانــات النقديــة فــي االعتبــار  .ويتــم اســتخدام ذات المعالجــة للمبالــغ خــارج الميزانيــة بعــد إجــراء التعديــات لتعكــس الطبيعــة العرضيــة والخســائر المحتملــة
لتلك المبالغ 				.
وقــد التــزم البنــك بكافــة متطلبــات رأس المــال المحليــة وفــي الــدول التــي تعمــل بهــا فروعــه الخارجيــة خــال الســنتين الماضيتيــن  .ويلخــص الجــدول التالــي مكونات
المعد عنها القوائم المالية 				 :
رأس المال األساسي والمساند ونسب معيار كفاية رأس المال في نهاية الفترة ُ
باأللف جنية مصرى
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( )4التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يقــوم البنــك باســتخدام تقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى مبالــغ األصــول وااللتزامــات التــي يتــم اإلفصــاح عنهــا خــال األعــوام الماليــة التاليــة  ،ويتــم تقديــر
التقديــرات واالفتراضــات باســتمرار علــى أســاس الخبــرة التاريخيــة وغيرهــا مــن العوامــل  ،بمــا فــي ذلــك التوقعــات لألحــداث المســتقبلية التــي يعتقــد أنهــا معقولــة
في ظل الظروف والمعلومات المتاحة .
		
(أ) خسائر االضمحالل في المرابحات والمشاركات والمضاربات

68

يراجــع البنــك محفظــة (المرابحــات والمشــاركات والمضاربــات) لتقييــم االضمحــال علــى أســاس ربــع ســنوي علــى األقــل  .ويقــوم باســتخدام الحكــم الشــخصي
عنــد تحديــد مــا إذا كان ينبغــي تســجيل عــبء االضمحــال فــي قائمــة الدخــل  ،وذلــك لمعرفــة مــا إذا كان هنــاك أيــة بيانــات موثــوق بهــا تشــير إلــى أنــه يوجــد انخفــاض
يمكــن قياســه فــي التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة مــن محفظــة المرابحــات والمشــاركات والمضاربــات وذلــك قبــل التعــرف علــى االنخفــاض علــى
مســتوى المرابحــة او المشــاركة او المضاربــه الواحــدة فــي تلــك المحفظــة  .وقــد تشــمل هــذه األدلــة وجــود بيانــات تشــير إلــى حــدوث تغييــر ســلبي فــي قــدرة
محفظــة مــن المقترضيــن علــى الســداد للبنــك  ،أو ظــروف محليــة أو اقتصاديــة ترتبــط بالتعثــر فــي أصــول البنــك  .عنــد جدولــة التدفقــات النقديــة المســتقبلية،
تقــوم اإلدارة باســتخدام تقديــرات بنــاء علــى الخبــرة الســابقة لخســائر أصــول ذات خصائــص مخاطــر ائتمانيــة فــي وجــود أدلــة موضوعيــة تشــير إلــى االضمحــال
مماثلــة لتلــك الــواردة فــي المحفظــة  .ويتــم مراجعــة الطريقــة واالفتراضــات المســتخدمة فــي تقديــر كل مــن مبلــغ وتوقيــت التدفقــات النقديــة المســتقبلية
بصــورة منتظمــة للحــد مــن أيــة اختالفــات بيــن الخســارة المقــدرة والخســارة الفعليــة بنــاء علــى الخبــرة  .وإذا اختلــف صافــي القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة
المقــدرة بنســبة  ، %5 -/+فــإن مخصــص خســائر االضمحــال المقــدر ســيكون أعلــى بمبلــغ  956,956جنيــه مصــري أو أقــل بمبلــغ  956,956جنيــه مصــري مــن
المخصصات المكونة .
		
(ب) اضمحالل االستثمارات في أدوات حقوق ملكية متاحة للبيع
يحــدد البنــك اضمحــال االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة المتاحــة للبيــع عندمــا يكــون هنــاك انخفــاض هــام أو ممتــد فــي قيمتهــا العادلــة عــن التكلفــة
ويحتــاج تحديــداً مــا إذا كان االنخفــاض هامــاً أو ممتــداً إلــى حكــم شــخصي  ،والتخــاذ هــذا الحكــم يقــوم البنــك بتقييــم ضمــن عوامــل أخــرى – التذبذبــات ()Volatility
المعتــادة لســعر الســهم باإلضافــة إلــى ذلــك قــد يكــون هنــاك اضمحــال عندمــا يكــون هنــاك دليــل علــى وجــود تدهــور فــي الحالــة الماليــة للشــركة المســتثمر
فيها أو تدفقاتها النقدية التشغيلية والتمويلية أو أداء الصناعة أو القطاع أو التغيرات في التكنولوجيا .
وإذا تــم اعتبــار كل زيــادة فــي القيمــة العادلــة إلــى اكثــر مــن التكلفــة هــام أو ممتــد فــإن البنــك ســوف يحقــق أربــاح إضافيــة بمقــدار  521.463جنيــه مصــري تمثــل
تحويال اجمالياً لالرباح الخاصة باحتياطى القيمة العادلة إلى قائمة الدخل.
ً
		
(ج) استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
يتــم تبويــب األصــول الماليــة غيــر المشــتقة ذات دفعــات وتواريــخ اســتحقاق ثابتــة أو قابلــة للتحديــد علــى أنهــا اســتثمارات محتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق
ويتطلــب ذلــك التبويــب اســتخدام الحكــم الشــخصي بدرجــة عاليــة والتخــاذ هــذا القــرار يقــوم البنــك بتقييــم النيــة والقــدرة علــى االحتفــاظ بتلــك االســتثمارات حتــى
تاريــخ االســتحقاق  ،وإذا أخفــق البنــك فــي االحتفــاظ بتلــك االســتثمارات حتــى تاريــخ االســتحقاق فيمــا عــدا فــي بعــض الظــروف الخاصــة مثــل بيــع كميــة غيــر هامــة
قــرب ميعــاد االســتحقاق عندهــا يتــم إعــادة تبويــب كل االســتثمارات المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق إلــى االســتثمارات المتاحــة للبيــع  ،وبالتالــي ســوف يتــم
قياس تلك االستثمارات بالقيمة العادلة وليس بالتكلفة المستهلكة إضافة إلى تعليق تبويب أية استثمارات بذلك البند .
إذا تــم تعليــق اســتخدام تبويــب االســتثمارات علــى أنهــا محتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق  ،ســوف يتــم زيــادة القيمــة الدفتريــة بمبلــغ  27.198.060جنيــه مصــري
لتصل للقيمة العادلة وذلك بتسجيل قيد مقابل في احتياطى القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية .
		
(د) ضرائب الدخل
بمناســبة صــدور قانــون الضرائــب علــى الدخــل رقــم  91لســنة  2005والئحتــه التنفيذيــة يتــم احتســاب الضريبــة علــى الدخــل علــى صافــي األربــاح الخاضعــة للضريبــة
مــن واقــع اإلقــرار الضريبــي الصــادر وفقــاً للقانــون وذلــك باســتخدام أســعار الضريبــة الســارية فــي تاريــخ إعــداد القوائــم الماليــة علــى أن يتــم تحميــل قائمــة الدخــل
بها .

التقرير السنوي 2012

( )5التقارير القطاعية

(أ) التحليل القطاعي لألنشطة
يتضمــن النشــاط القطاعــي العمليــات التشــغيلية واألصــول المســتخدمة فــي تقديــم الخدمــات المصرفيــة وإدارة المخاطــر المحيطــة بهــا والعائــد المرتبــط بهــذا
النشــاط التــي قــد تختلــف عــن باقــي األنشــطة األخــرى  .ويتضمــن التحليــل القطاعــي للعمليــات وفقــاً لألعمــال المصرفيــة الــواردة فيمــا يلــي :
			
المركز الرئيسى للبنك  -فروع محافظة القاهرة  -فروع محافظة الجيزة  -فروع محافظة األسكندرية  -فروع بمحافظات أخرى
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(ب) تحليل القطاعات الجغرافية
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( )6صافى الدخل من العائد
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يحتفظ البنك بأدوات دين لتغطية نسبة السيولة من أرصدة العمالء وفقاً لمتطلبات الجهات المعنية ونوصي المودعين بمراعاة ذلك فيما يخص عوائد تلك األدوات.

( )7صافى الدخل من االتعاب والعموالت

( )8توزيعات أرباح

( )9صافى دخل المتاجرة

( )10مصروفات إدارية
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( )11ايرادات (مصروفات) تشغيل أخرى
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( )12رد (عبء) االضمحالل عن خسائر االئتمان

( )13مصروفات ضرائب الدخل

( )14نصيب السهم فى األرباح
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( )15نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى المصرى

( )16أرصدة لدى البنوك
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75

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

									
مخصص خسائر االضمحالل
		
تحليل حركة مخصص خسائر االضمحالل مرابحات ومشاركات ومضاربات للعمالء وفقاً لألنواع :

76
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77

يحتفظ البنك بأدوات دين لتغطية نسبة السيولة من أرصدة العمالء وفقاً لمتطلبات الجهات المعنية ونوصي المودعين بمراعاة ذلك فيما يخص

عوائد تلك األدوات.
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( )21استثمارات فى شركات تابعة وشقيقة
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( )22أصول أخرى

					
( )23ضرائب الدخل المؤجلة

					
تم حساب ضرائب الدخل المؤجلة بالكامل على الفروق الضريبية المؤجلة وفقاً 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 وأيضاً عندما تكون ضرائب الدخل المؤجلة تابعة لذات الدائرة الضريبية .
						
					
أرصدة األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة
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( )24أصول ثابتة
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هناك أصول مستأجرة بموجب القانون رقم  95لسنة  1995تتمثل في بعض عقار فروع البنك بنظام التأجير التمويلي حيث :
قامــت إدارة البنــك فــي  29يونيــو  2008بإبــرام عقــد بيــع كامــل أرض ومبنــى المركــز الرئيســي للبنــك بالدقــي مــع شــركة انكوليــس ( إحــدى شــركات التأجيــر
التمويلــي ) بقيمــة  100مليــون جنيــه  ,كمــا قامــت إدارة البنــك بإبــرام عقــد تأجيــر تمويلــي مــع الشــركة المذكــورة فــي  29يونيــو  2008إلعــادة اســتئجار العقــار بنظــام
التأجيــر التمويلــي نظيــر قيمــة إجماليــة قدرهــا  153.602.500جنيــه مصــري تســدد بموجــب تحويــل بنكــي علــى  20قســط نصــف ســنوية اعتبــاراً مــن  29ديســمبر
			.2008
قامــت إدارة البنــك فــي  29يوليــو  2008بإبــرام عقــد بيــع لفرعــي البنــك بمدينــة  6أكتوبــر وبالمهندســين باإلضافــة إلــى النــادي االجتماعــي بمدينــة الســادس مــن
أكتوبــر مــع شــركة رايــة للتأجيــر التمويلــي بقيمــه قدرهــا  31مليــون جنيــه  ,كمــا قامــت إدارة البنــك بإبــرام عقــد تأجيــر تمويلــي مــع الشــركة المذكــورة فــي  29يوليــو
 2008إلعــادة اســتئجار العقــارات المذكــورة ســلفا بنظــام التأجيــر التمويلــي نظيــر قيمــة إجماليــة قدرهــا  47.616.775جنيــه مصــري تســدد بموجــب تحويــل بنكــي
على  20قسط نصف سنوية اعتباراً من  31يناير 			 .2009
كمــا قامــت إدارة البنــك فــي  25ديســمبر  2008بإبــرام عقــد بيــع لعــدد  4فــروع مــن فــروع البنــك وهــي (اإلســكندرية  ,ســموحة  ,بــرج العــرب  ,المنصــورة) مــع شــركة
الصعيــد للتأجيــر التمويلــي بقيمــه قدرهــا  35مليــون جنيــه  ,كمــا قامــت إدارة البنــك بإبــرام عقــد تأجيــر تمويلــي مــع الشــركة المذكــورة فــي  25ديســمبر 2008
إلعــادة اســتئجار العقــارات المذكــورة ســلفا بنظــام التأجيــر التمويلــي نظيــر قيمــة إجماليــة قدرهــا  53.760.875جنيــه مصــري تســدد بموجــب تحويــل بنكــي علــى
 20قسط نصف سنوية اعتباراً من  25يونيو .2009
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هــذا وقــد قامــت إدارة البنــك فــي  2ينايــر  2012بإعــادة شــراء كامــل أرض ومبنــى المركــز الرئيســي الســابق بيعهــا لشــركة انكوليــس للتأجيــر التمويلــي نظيــر ثمــن
اجمالــي قــدره  65مليــون جنيــه مصــري  ,كمــا قامــت بتاريــخ  29ينايــر  2012بإعــادة شــراء فرعــي البنــك بمدينــة  6أكتوبــر وبمنطقــة المهندســين باالضافــة إلــى النــادي
االجتماعــي بمدينــة الســادس مــن اكتوبــر نظيــر ثمــن اجمالــي قــدره  20,15مليــون جنيــه مصــري وبتاريــخ  25يونيــو  2012قامــت ادارة البنــك باعــادة شــراء فــروع البنك
ا(إلسكندرية  ,سموحة  ,برج العرب  ,المنصورة) نظير ثمن اجمالي قدره  22,75مليون جنيه 			 .

( )25أرصدة مستحقة للبنوك
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( )26ودائع العمالء
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( )27تمويالت أخرى

			
(أ) تمويالت مقيدة طويلة األجل
تتمثــل فــي التمويــل الممنــوح للبنــك مــن الصنــدوق األجتماعــى للتنميــة بقيمــة إجماليــة  30.85مليــون جنيــه مصــري كتمويــل مقيــد يعــاد إقراضــه بهــدف تنميــة
المشروعات الصغيرة (الجديدة والقائمة) تم منحها كما يلي 			 :
العقــد األصلــي بمبلــغ  28مليــون جنيــه تــم إبرامهــا بيــن البنــك والصنــدوق فــي  6ســبتمبر 2004وتــم منــح المبلــغ علــى دفعتيــن كل دفعــة تمثــل  %50مــن قيمــة
التعاقــد وتــم دفــع الدفعــة الثانيــة بعــد أن قــدم البنــك إلــى الصنــدوق مــا يثبــت أن  %80مــن مبلــغ الدفعــة األولــى تــم صرفهــا فــي األغــراض المحــددة لهــا وتبلــغ
مــدة هــذا التمويــل 7ســنوات شــاملة فتــرة ســماح مدتهــا ســنتين تبــدأ مــن تاريــخ بدايــة المنــح ويســدد التمويــل علــى  21قســط ربــع ســنوي قيمــة كل قســط مــن
األقساط العشرين األولى  1.3مليون جنيه مصري ويكون القسط الحادي والعشرون قيمته  2مليون جنيه وتم سداد كل االقساط في تاريخ الميزانية.
		
ملحــق العقــد األصلــي بمبلــغ  3.5مليــون جنيــه تــم إبرامهــا بتاريــخ  29إبريــل  – 2007ثــم تــم تعديــل العقــد ليصبــح مبلــغ الملحــق  2.85مليــون جنيــه – تســترد علــى
مــدة  6ســنوات شــاملة فتــرة ســماح وقدرهــا عــام واحــد ويكــون الســداد علــى  21قســط (ربــع ســنوي) قيمــة كل قســط مــن العشــرين األولــى  135ألــف جنيــه
مصري وقيمة القسط األخير 150ألف جنيه مصري وتم سداد تسعة عشرقسطاً  .لتنخفض قيمة تلك الدفعة من التمويل بمبلغ  2565ألف جنيه .

		
			
وليصبح بذلك الرصيد في تاريخ الميزانية مبلغ  285,000جنيه مصري .
يســدد البنــك عائــداً بنســبة  %8للصنــدوق االجتماعــي للتنميــة – ربــع ســنوياً – وذلــك عــن األرصــدة الغيــر مســتخدمة فــي تمويــل المشــروعات مــن التمويــل
الممنوح .

			
(ب) تمويل مساند من المستثمر الرئيسي

بتاريــخ  16مــارس  2008تــم إبــرام اتفــاق ( عقــد وديعــة مضاربــة اســتثمارية ) مــع مجموعــة البركــة المصرفيــة – المســاهم الرئيســي بالبنــك – لدعــم رأس المــال
المســاند لمصرفنــا بمبلــغ  20مليــون دوالر أمريكــي ويســتحق ســداد تلــك الوديعــة بعــد خمــس ســنوات مــن تاريــخ اإليــداع المحــدد  25مــارس  2008وتحتســب أربــاح

الوديعــة بنفــس الطريقــة التــي يتــم بهــا احتســاب أربــاح أصحــاب األســهم لــدى البنــك وتســتحق الوديعــة أرباحــاً فــي حالــة قيــام البنــك بتوزيــع أربــاح فعليــة علــى
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أصحاب األسهم  .وال يجوز لمجموعة البركة المصرفية سحب هذه الوديعة إال بموافقة البنك المركزي المصري .

( )28التزامات أخرى
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( )29مخصصات أخرى

تمثــل المخصصــات األخــرى أرصــدة المخصصــات التــي كونهــا البنــك لمواجهــة المطالبــات القضائيــة والضريبيــة المحتملــة بإالضافــة إلــى المخصصــات
المرتبطة بااللتزمات العرضية 			 .

					
( )30رأس المال

يبلــغ رأس المــال المصــرح بــه مليــار جنيــه مصــري والمصــدر والمدفــوع  707,537,495جنيــه مصــري فــي  31ديســمبر  2012بقيمــة اســمية  7جنيــه مصــري للســهم
وجميع األسهم المصدرة مسددة بالكامل 					 .

بتاريخ  21أبريل  2012قررت الجمعية العامة للبنك اعتماد زيادة راس المال بمبلغ  92,287,503جنيه مصري من خالل توزيع أسهم مجانية على المساهمين

بتاريخ  22مارس  2011قررت الجمعية العامة للبنك اعتماد زيادة راس المال بمبلغ  80,249,995جنيه مصري من خالل توزيع أسهم مجانية على المساهمين
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( )31فروق القيمة االسمية عن القيمة الحالية للتمويل المساند من المستثمر الرئيسي

يمثــل الفــرق بيــن القيمــة الحاليــة للتمويــل  -المســاند مــن المســتثمر الرئيســي -مخصومــة باســتخدام معــدل خصــم يعــادل ســعر العائــد على ســندات حكومية ذات
أجل التمويل في تاريخ بدء سريان عقد التمويل – والقيمة الدفترية للتمويل المساند من المستثمر الرئيسي في  1يناير 		 .2009

( )32االحتياطيات
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(هـ) احتياطي القيمة العادلة  -استثمارات مالية متاحة للبيع

تطبيقــاً لقواعــد تصويــر القوائــم الماليــة للبنــوك وأســس االعتــراف والقيــاس المعتمــدة مــن مجلــس إدارة البنــك المركــزي المصري بجلســته بتاريخ
 16ديســمبر  . 2008بأنــه تــم االعتــراف مباشــرةً فــي حقــوق الملكيــة باألربــاح والخســائر الناتجــة عــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات
الماليــة المتاحــة للبيــع بهــذا البنــد  ,وذلــك إلــى أن يتــم اســتبعاد األصــل أو اضمحــال قيمتــه  ,عندهــا يتــم االعتــراف فــي قائمــة الدخــل باألربــاح
		
والخسائر التي سبق االعتراف بها ضمن حقوق الملكية .
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( )33االرباح المحتجزة
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()34النقدية وما في حكمها

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

			
()35التزامات عرضية وارتباطات
				

			
(أ) مطالبات قضائية
يوجــد عــدد مــن القضايــا القائمــة المرفوعــة ضــد البنــك وتــم تكويــن مخصــص لتلــك القضايــا فــي  31ديســمبر  2012بمبلــغ  2,783,505جنيــه مصــرى مقابــل
 1,392,480جنيه مصري في  31ديسمبر 			 . 2011
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()36المعامالت مع أطراف ذوي عالقة

تمتلــك مجموعــة البركــة المصرفيــة (البحريــن) -المســاهم الرئيســي بالبنــك  %73 -مــن األســهم العاديــة  .أمــا باقــي النســبة  %27فهــي مملوكــة لمســاهمين
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:
(أ) ودائع من أطراف ذوي عالقة
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(ب) تمويالت أخرى  -تمويل مساند من المستثمر الرئيسي

بتاريــخ  16مــارس  2008تــم إبــرام اتفــاق ( عقــد وديعــة مضاربــة اســتثمارية ) مــع مجموعــة البركــة المصرفيــة – المســاهم الرئيســي بالبنــك – لدعــم رأس المــال
المســاند لمصرفنــا بمبلــغ  20مليــون دوالر أمريكــي ويســتحق ســداد تلــك الوديعــة بعــد خمــس ســنوات مــن تاريــخ اإليــداع المحــدد  25مــارس  2008وتحتســب أربــاح
الوديعــة بنفــس الطريقــة التــي يتــم بهــا احتســاب أربــاح أصحــاب األســهم لــدى البنــك وتســتحق الوديعــة أرباحــاً فــي حالــة قيــام البنــك بتوزيــع أربــاح فعليــة علــى
					
أصحاب األسهم  .وال يجوز لمجموعة البركة المصرفية سحب هذه الوديعة إال بموافقة البنك المركزي المصري .

التقرير السنوي 2012

( )37صناديق اإلستثمار
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صندوق الزكاة والخيرات لبنك البركة مصر
القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية

فى  31ديسمبر  2012وتقرير مراقبا الحسابات عليها
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تقرير مراقبي الحسابات
إلى السادة  /مساهمي بنك البركة مصر
تقرير عن القوائم المالية
راجعنــا القوائــم الماليــة المرفقــة لصنــدوق الــزكاة ببنــك البركــة مصــر والمتمثلــة فــي الميزانيــة فــي  31ديســمبر  ، 2012وكــذا حســاب المــوارد والمصــارف عــن الســنة المنتهيــة فــي
ذلــك التاريــخ  ،وملخــص السياســات للسياســات المحاســبية الهامــة وغيرهــا مــن اإليضاحــات .

مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية

هــذه القوائــم الماليــة مســئولية إدارة الصنــدوق  ،فــاإلدارة مســئولة عــن إعــداد وعــرض القوائــم الماليــة عرضــا عــادال وواضحــا وفقــا لمعاييــر المحاســبة المصريــة وفــي ضــوء القوانيــن
المصريــة الســارية  ,وتتضمــن مســئولية اإلدارة تصميــم وتنفيــذ والحفــاظ علــى رقابــة داخليــة ذات صلــة بإعــداد وعــرض قوائــم ماليــة عرضــا عــادال وواضحــا خاليــة مــن أيــة تحريفــات هامــة
ومؤثــرة ســواء ناتجــة عــن الغــش أو الخطــأ  ,كمــا تتضمــن هــذه المســئولية اختيــار السياســات المحاســبية المالئمــة وتطبيقهــا وعمــل التقديــرات المحاســبية المالئمــة للظــروف.

مسئولية مراقب الحسابات

تنحصــر مســئوليتنا فــي إبــداء الــرأي علــى هــذه القوائــم الماليــة فــي ضــوء مراجعتنــا لهــا وقــد تمــت مراجعتنــا وفقــاً لمعاييــر المراجعــة المصريــة وفــى ضــوء القوانيــن المصريــة الســارية ،
وتتطلــب هــذه المعاييــر منــا اإللتــزام بمتطلبــات الســلوك المهنــي وتخطيــط وأداء المراجعــة للحصــول علــى تأكــد مناســب بــأن القوائــم الماليــة خاليــة مــن أيــة أخطــاء هامــة ومؤثــرة .

وتتضمــن أعمــال المراجعــة أداء إجــراءات للحصــول علــى أدلــة مراجعــة بشــأن القيــم واإلفصاحــات فــي القوائــم الماليــة  ،وتعتمــد اإلجــراءات التــي تــم إختيارهــا علــى الحكــم الشــخصي
للمراقــب ويشــمل ذلــك تقييــم مخاطــر التحريــف الهــام والمؤثــر فــي القوائــم الماليــة ســواء الناتــج عــن الغــش أو الخطــأ  ،ولــدى تقييــم هــذه المخاطــر يضــع المراقــب فــي إعتبــاره
الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بقيــام البنــك بإعــداد القوائــم الماليــة والعــرض العــادل والواضــح لهــا وذلــك لتصميــم إجــراءات مراجعــة مناســبة للظــروف ولكــن ليــس بغــرض إبــداء راي علــى
كفــاءة الرقابــة الداخليــة فــي البنــك  ،وتشــمل عمليــة المراجعــة أيضــاً تقييــم مــدى مالئمــة السياســات المحاســبية والتقديــرات المحاســبية الهامــة التــي أعــدت بمعرفــة اإلدارة وكــذا
ســامة العــرض الــذي قدمــت بــه القوائــم الماليــة .
وأننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً إلبداء رأينا على القوائم المالية

الرأي

ومــن رأينــا أن القوائــم الماليــة المشــار إليهــا أعــاه تعبــر بعدالــة ووضــوح  ,فــي جميــع جوانبهــا الهامــة  ,عــن المركــز المالــي لصنــدوق الــزكاة ببنــك البركــة مصــر فــي  31ديســمبر ، 2012
وعــن مــوارده ومصارفــه عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وذلــك طبقــاً لمعاييــر المحاســبة المصريــة وفــي ضــوء القوانيــن واللوائــح المصريــة ذات العالقــة بإعــداد هــذه
القوائــم الماليــة.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

يمســك الصنــدوق حســابات ماليــة منتظمــة تتضمــن كل مــا نصــت الالئحــة الخاصــة بالصنــدوق علــى وجــوب إثباتــه فيهــا وأرقــام الميزانيــة وحســاب المــوارد والمصــارف متفقــة مــع مــا
هــو وارد بتلــك الحســابات .

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

حسام زكي نصر

طارق صالح

المتضامنون للمحاسبة والمراجعة E & Y
محاسبون قانونيون ومستشارون

وحيد عبد الغفار وشركاه BT
محاسبون قانونيون ومستشارون

القاهرة فى  20 :يناير 2013
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الميزانية
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 اإليضاحات المرفقة جزء ال يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها . -تقرير مراقبا الحسابات مرفق .
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الموارد والمصارف
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اإليضاحات المتممة للقوائم المالية فى  31ديسمبر 2012
- 1تم إنشاء صندوق الزكاة والخيرات لبنك البركة مصر (بنك التمويل المصرى السعودى سابقاً ) طبقاً لقرار مجلس اإلدارة المنعقد بجلسته
بتاريخ  29إبريل  . 1994مقر الصندوق المركز الرئيسى للبنك وأموال الصندوق وحساباته مستقلة عن أموال البنك وحساباته وتتكون مصادر
الصندوق من المصادر اآلتية :
الزكاة المفروضة شرعاً على أموال البنك .التبرعات والهبات النقدية أو العينية التى يقدمها المودعون أو غيرهم من األفراد أو الهيئات التى توافق عليها لجنة إدارة الصندوق .- 2يلتزم الصندوق فى جميع األحوال بصرف الزكاة فى مصارفها الشرعية .
- 3يتم إتباع األساس النقدى عند إثبات موارد ومصارف الصندوق .
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- 4يتمثل بند «مقابل االستثمار الخيرى» فى  31ديسمبر  2012فيما يلى :
 1,622,850جنيه مصرى قيمة الودائع الخيرية المتبرع بها من الغير للصندوق والتى ال يجوز المساس بأصلها على أن يصرف عائدها وفقاًلنظام البنك كصدقة جارية بمعرفة صندوق الزكاة والخيرات بالبنك .
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العناوين
المركز الرئيسي
العنوان60 :شارع محي الدين أبو العز – الدقي – الجيزة – مصر
ص .ب 455 : .الدقي – جيزة – مصر
الرقم البريدي  12311 :الدقي
هاتف  10( )02( 37481777-37481222 :خطوط)
فاكس)02( 37611453-37611437-37611436 :
السويفت ABRKEGCA :
بريد الكتروني centeral@albaraka-bank.com.eg :
انترنت www.albaraka-bank.com.eg :
فرع محي الدين أبو العز
العنوان  :عنوان المركز الرئيسي اعاله
فاكس)02( 37611438 - 37617305 :
السويفت ABRKEGCAEZZ :
بريد الكتروني mohyeldin@albaraka-bank.com.eg :
فرع القاهرة
العنوان 12 :شارع اتحاد المحامين العرب -جاردن سيتي  -القاهرة –
مصر
ص .ب 75 : .مجلس الشعب  -القاهرة – مصر
الرقم البريدي 11516 :
هاتف )02( 27950673-27947112 :
فاكس)02( 27949641 :
السويفت ABRKEGCACAI :
بريد الكتروني cairo@albaraka-bank.com.eg :
فرع االلفي
العنوان 14 :شارع االلفي – عمارة الثورة  -القاهرة – مصر
ص .ب 1994 : .العتبة  -القاهرة – مصر
الرقم البريدي 11511 :
هاتف )02( 25901907 - 25902646 :
فاكس)02( 25937950 :
السويفت ABRKEGCAALF :
بريد الكتروني alfy@albaraka-bank.com.eg :
إدارة الزكاة
العنوان :عنوان فرع األلفي أعاله

فرع مصر الجديدة
العنوان 76 :شارع السيد الميرغني-مصر الجديدة  -القاهرة – مصر
ص .ب 5986 : .هيليوبوليس غرب -القاهرة – مصر
الرقم البريدي 11757 :
هاتف )02( 24140019 - 24140017 - 24140018 :
فاكس)02( 24140013 :
السويفت ABRKEGCAMRG :
بريد الكتروني heliopolis@albaraka-bank.com.eg :
فرع المهندسين
العنوان 45 :شارع محمد حسن حلمي –المهندسين-الجيزة– مصر
ص .ب 409 : .امبابة  -الجيزة – مصر
الرقم البريدي 12411 :
هاتف )02( 33037842-33037840 :
فاكس)02( 33037841 :
السويفت ABRKEGCAMOH :
بريد الكتروني mohandessien@albaraka-bank.com.eg :
فرع العقاد
العنوان :مركز العقاد التجاري-مدينة النور-مدينة نصر-القاهرة–
مصر
ص .ب 9017 : .مدينة نصر -القاهرة – مصر
الرقم البريدي 11765 :
هاتف )02( 24146518-24146517 :
فاكس)02( 24146519 :
السويفت ABRKEGCAAKD :
بريد الكتروني akkad@albaraka-bank.com.eg :
فرع المعادي
العنوان 3 :شارع وهيب دوس-ميدان المحطة-المعادي  -القاهرة –
مصر
ص .ب - 1259 : .المعادي
الرقم البريدي 11728 :
هاتف )02( 27509881-27509879 :
فاكس)02( 27509885 :
السويفت ABRKEGCAMAD :
بريد الكتروني maadi@albaraka-bank.com.eg :
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فرع  6اكتوبر
العنوان :قطعة رقم /1أ مركز خدمات الخامس والسادس-امام
فودافون – السادس من اكتوبر – مصر
ص .ب – 649 : .السادس من اكتوبر – مصر
الرقم البريدي 12566 :
هاتف )02( 38313965-38313964 :
فاكس)02( 38313963 :
السويفت ABRKEGCAOCT :
بريد الكتروني sixoctober@albaraka-bank.com.eg :
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 )02( 37800329-37800328-37800327 :
فاكس)02( 37800309 :
السويفت ABRKEGCAFSL :
بريد الكتروني faisal@albaraka-bank.com.eg :
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فرع مدينة نصر
العنوان18 :شارع احمد فخري-مدينة نصر  -القاهرة – مصر
ص .ب 43 : .األندلس  -مصر
الرقم البريدي 11718 :
هاتف )02( 26712948-26712947 :
فاكس)02( 26712928 :
السويفت ABRKEGCANSR :
بريد الكتروني nasrcity@albaraka-bank.com.eg :
فرع الدقي
العنوان 33 :شارع المساحة -الدقي-الجيزة – مصر
ص .ب 112 : .الدقي
الرقم البريدي  12311 :الدقي
هاتف )02( 33366129-33366176 :
فاكس)02( 33366078 :
السويفت ABRKEGCADOK :
بريد الكتروني dokki@albaraka-bank.com.eg :
فرع احمد عرابي  -بالصحفيين
العنوان 13 :ناصية شارعي الهادي واالمين – متفرع من شارع احمد
عرابي – مدينة الصحفيين – العجوزة -الجيزة – مصر
ص .ب 20 : .امبابة
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الرقم البريدي  12411 :امبابة
هاتف )02( 33028544-33028543 :
فاكس)02( 33028535 :
السويفت ABRKEGCAORA :
بريد الكتروني orabi@albaraka-bank.com.eg :
فرع االزهر
العنوان 391 :شارع بورسعيد – مول االزهر  -القاهرة– مصر
ص .ب 100 : .الغورية
الرقم البريدي 11639 :
هاتف )02( 25106192-25106191 :
فاكس)02( 25106194 :
السويفت ABRKEGCAZHR :
بريد الكتروني azhar@albaraka-bank.com.eg :
فرع سموحة
العنوان 5 :شارع د.سيد فهمي-قطعة رقم  5بلوك  – 27سموحة
–اإلسكندرية – مصر
ص .ب 182 : .سيدي جابر -اإلسكندرية  -مصر
الرقم البريدي 21311 :
هاتف )03( 4259147-4259146-4259145-4259142 :
فاكس)03( 4259316 :
السويفت ABRKEGCASOM :
بريد الكتروني semuha@albaraka-bank.com.eg :
فرع االسكندرية
العنوان 8 :شارع بني العباسي -االزاريطة – اإلسكندرية – مصر
ص .ب 279 : .المنشية -اإلسكندرية  -مصر
الرقم البريدي 2111 :
هاتف )03( 4875631-4875672 :
فاكس)03( 4869930 :
السويفت ABRKEGCAAZA :
بريد الكتروني alexandria@albaraka-bank.com.eg :
فرع ستانلي
العنوان 46 :ش عبد العزيز فهمي باشا – ستانلي – قسم الرمل –
اإلسكندرية – مصر
ص .ب 211 : .سيدي جابر
الرقم البريدي 21311 :
هاتف )03( 5413897 -5413893-5413892 :
فاكس)03( 5413895 :
السويفت ABRKEGCASTN :
بريد الكتروني stanley@albaraka-bank.com.eg :

مندوبية برج العرب
العنوان :المنطقة الخامسة-منطقة البنوك-أمام جهاز المدينة-مدينة
برج العرب الجديدة – اإلسكندرية – مصر
هاتف )03( 4595114-4595116 :
فاكس)03( 4595115 :
السويفت ABRKEGCABRG :
بريد الكتروني borgelarab@albaraka-bank.com.eg :
فرع المنصورة
العنوان :ناصية شارعي قناة السويس والفلكي-حي توريل-
المنصورة– مصر
ص .ب 90 : .المنصورة  -مصر
الرقم البريدي 35511 :
هاتف )050( 2334503-2334504-2334505 :
فاكس)050( 2334501 :
السويفت ABRKEGCAMAN :
بريد الكتروني mansoura@albaraka-bank.com.eg :
فرع العاشر من رمضان
العنوان :قطعة رقم /4أ مركز المدينة الرئيسي – العاشر من رمضان
– مصر
ص .ب 1038 : .العاشر من رمضان  -مصر
الرقم البريدي 44635 :
هاتف )015( 389035-389034 :
فاكس)015( 389033 :
السويفت ABRKEGCAASH :
بريد الكتروني tenthramadan@albaraka-bank.com.eg :
فرع شرم الشيخ
العنوان:شارع السالم-منطقة جنوب السنترال–مدينة شرم الشيخ
– مصر
ص .ب 408 : .شرم الشيخ
الرقم البريدي  46619 :شرم الشيخ
هاتف )069( 3602675- 3602674 :
فاكس)069( 3602676 :
السويفت ABRKEGCASHM :
بريد الكتروني sharmsheikh@albaraka-bank.com.eg :
فرع الرحاب
العنوان :المبني اإلداري رقم  6منطقة البنوك – مدينة الرحاب –
القاهرة -مصر
ص .ب 110 : .مدينة الرحاب

الرقم البريدي 11841 :
هاتف )02( 26928758 – 26928757 :
فاكس)02( 26928759 :
السويفت ABRKEGCARHB :
بريد الكتروني rehab@albaraka-bank.com.eg :
فرع شبرا
العنوان 72 :شارع روض الفرج – شبرا  -القاهرة -مصر
ص .ب 2 : .دوران شبرا  -مصر
الرقم البريدي 11689 :
هاتف )02( 24330833 – 24330832 -24330840 :
فاكس)02( 24330834 :
السويفت ABRKEGCASHB :
بريد الكتروني shobra@albaraka-bank.com.eg :
فرع طنطا
العنوان 32 :شارع الجيش – طنطا – محافظة الغربية  -مصر
ص .ب 285 : .طنطا  -مصر
الرقم البريدي  31111 :منطقة بريد الغربية
هاتف )040( 3405976 - 3405977 :
فاكس)040( 3405998 :
السويفت ABRKEGCATAN :
بريد الكتروني tanta@albaraka-bank.com.eg :
فروع تحت االنشاء:
مركز رئيسى – القاهرة الجديدة
فرع سانت فاتيما – مصر الجديدة
فرع الزمالك – الزمالك
فرع المنيل – المنيل
فرع العباسية – العباسية
بدال من فرع االلفي – بوسط المدينة)
فرع عدلي (
ً
فرع الحديقة الدولية – مدينة نصر
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