القوائـــم الماليـة واإليضاحات المتممــة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017
رأس المال المصرح به  1000مليون جنيه مصرى

ملخص القوائم المالية لبنك اإلسكندرية
المستخرجة من القوائم المالية للبنك
فى  31ديسمبر 2017
ملخص قائمة الميزانية في  31ديسمبر 2017
ألف جنيه مصري

2017/12/31

2016/12/31

إيضاح رقم

4 137 615
23 795 746
14 885 831
32 148 661
5 388

2 146 767
15 424 789
11 845 036
30 000 028
6 430

1 244 791
31 885
58 122
929 528
459 331
77 696 898

2 134 901
26 565
43 584
813 298
370 789
62 812 187

404 737
63 537 024
718 578
2 049 291
564 728
515 376
133 050
798 000
68 720 784

318 947
51 620 592
756 397
2 100 442
510 687
154 152
155 142
705 629
56 321 988

800 000
1 896 198
6 279 916
8 976 114
77 696 898

800 000
1 609 248
4 080 951
6 490 199
62 812 187

األصــــــول
نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى المصرى
أرصدة لدي البنوك
أذون خزانة واوراق حكومية أخرى
قروض وتسهيالت للعمالء
أصول مالية مبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من
خالل األرباح والخسائر
إستثمارات مالية:
متاحة للبيع
محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
إستثمارات في شركات شقيقة
أصول غير ملموسة وأصول أخرى
أصول ثابتة
إجمالي األصول
اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات
أرصدة مستحقة للبنوك
ودائع العمالء
قروض أخرى
إلتزامات أخرى
مخصصات أخرى
إلتزامات ضرائب الدخل الجارية
إلتزامات ضريبية مؤجلة
إلتزامات مزايا التقاعد
إجمالي اإللتزامات
حقوق الملكية
رأس المال المصدر والمدفوع
إحتياطيات
أرباح محتجزة
إجمالي حقوق الملكية
إجمالي اإللتزامات وحقوق الملكية

محمد رائف
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دانتي كمبيوني

الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب

رئيس القطاع المالى

قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017
ألف جنيه مصري
عن السنة المالية
المنتهية فى
2017/12/31

إيضاح
رقم

)(5
)(5

عائد القروض واإليرادات المشابهة
تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة
صافي الدخل من العـائد
إيراد األتعاب والعموالت
مصروف األتعاب والعموالت
صافي الدخل من األتعاب والعموالت
صافي الدخل
توزيعات أرباح
صافي الدخل من األدوات المالية
المبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة
من خالل األرباح والخسائر
صافي دخل المتاجرة
أرباح إستثمارات مالية
حصة البنك في أرباح غير موزعة
للشركات الشقيقة
(عبء) اإلضمحالل عن خسائر اإلئتمان
مصروفات إدارية
إيرادات (مصروفات) تشغيل أخرى
صافى الربح قبل الضرائب
مصروفات ضرائب الدخل
صافى أرباح العام
ربحية السهم ( جنيه  /سهم)
 -األساسي

)(6

)(7

)(8
)(9

عن السنة المالية
المنتهية فى
2016/12/31

9 268 731
)( 4 407 137
4 861 594
705 256
)( 142 443
562 813
5 424 407
31 705

5 423 714
)( 2 094 690
3 329 024
547 446
)( 111 687
435 759
3 764 783
26 362

1 651
87 351
226 324

2 926
97 578
23 130

18 020
)( 234 222
)( 1 822 402
)( 67 532
3 665 302
)( 882 557
2 782 745

4 337
)( 97 667
)( 1 702 299
)( 249 905
1 869 245
)( 355 279
1 513 966

6.26

3.41

ملخص قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017
ألف جنيه مصري
عن السنة المالية
المنتهية فى
2016/12/31

عن السنة المالية
المنتهية فى
2017/12/31

صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

13 856 467

9 607 696

صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة اإلستثمار
صافى التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة من
أنشطة التمويل
صافى التغير فى النقدية وما فى حكمها خالل العام
رصيد النقدية ومافى حكمها في أول العام
رصيد النقدية ومافى حكمها فى آخر العام

1 095 399

1 071 785

)( 584 162
14 367 704
19 435 926
33 803 630

237 443
10 916 924
8 519 002
19 435 926

وتتمثل النقدية وما فى حكمها فيما يلى :
نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى
أرصدة لدى البنوك
أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى
أرصدة لدى البنك المركزى في إطار نسبة اإلحتياطي اإللزامي
أرصدة لدى البنوك ذات أجل أكثر من ثالثة أشهر
أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى ذات أجل أكثر من ثالثة أشهر
النقدية وما فى حكمها

4 137 615
23 795 746
14 885 831
)( 2 660 156
)( 29 000
)( 6 326 406
33 803 630

2 146 767
15 424 789
11 845 036
)( 718 953
)( 4 500 000
)( 4 761 713
19 435 926

قائمة التغير فى حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017
ألف جنيه مصري
إيضاح
رقم

الرصيد فى  31ديسمبر 2015
المحول إلى اإلحتياطى القانونى
توزيعات أرباح عام 2015
صافى التغير فى القيمة العادلة
لإلستثمارات المالية المتاحة للبيع
صافى التغير في احتياطى
المخاطر البنكية العام
صافى ربح السنة المالية المنتهية
فى  31ديسمبر 2016
الرصيد فى  31ديسمبر 2016
الرصيد فى  31ديسمبر 2016
المحول إلى اإلحتياطى الرأسمالى
الخاص
توزيعات أرباح عام 2016
صافى التغير فى القيمة العادلة
لإلستثمارات المالية المتاحة للبيع )(19
صافى التغير في احتياطى
المخاطر البنكية العام
صافى ربح السنة المالية المنتهية
فى  31ديسمبر 2017
المحول إلى احتياطى مخاطر
)(23
معيار IFRS 9
الرصيد فى  31ديسمبر 2017
)(19

األرباح
المحتجزة

اإلجمالى

800 000
-

1 401 949
19 856
-

3 281 374
)( 19 856
)( 695 577

5 483 323
)( 695 577

رأس المال
المدفوع

اإلحتياطيات

-

188 487

-

188 487

-

)( 1 044

1 044

-

800 000

1 609 248

1 513 966
4 080 951

1 513 966
6 490 199

800 000

1 609 248

4 080 951

6 490 199

-

799
-

)(799
)(191 421

)(191 421

-

)( 105 409

-

)(105 409

-

25

)(25

-

-

-

2 782 745

2 782 745

800 000

391 535
1 896 198

)(391 535
6 279 916

8 976 114

قائمة توزيع األرباح (المقترحة) عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2017
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أهم االيضاحات المتممة للقوائم المالية
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2017
 - 1معلومات عامة
يقدم بنك األسكندرية خدمات المؤسسات والتجزئة المصرفية واإلستثمار فى جمهورية مصر العربية من خالل مركزه الرئيسى
بمدينة القاهرة ( 49ش قصر النيل) وعدد  210فرعا ووحدة مصرفية ويوظف  4 707موظفًا فى  31ديسمبر . 2017
تأسس بنك األسكندرية» شركة مساهمة مصرية « بتاريخ  17إبريل  1957كبنك تجارى مملوك للدولة ملكية كاملة وذلك حتى تاريخ 31
أكتوبر  2006حيث قام بنك سان باولو إيمى (بنك إيطالى) باألستحواذ على نسبة  % 80من أسهم رأس المال المصدر  ،وفى  1يناير 2007
تم اإلندماج بين سان باولو إيمى وبنك إنتيسا أس  .بى  .أيه ،.وقد تم تعديل أسم المساهم ليصبح أنتسا سان باولو أس  .بى  .أيه
 ،ويمارس بنك األسكندرية نشاطه حاليًا فى ظل أحكام قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى والنقد رقم  88لسنة .2003
قامت مؤسسة التمويل الدولية  I.F.Cبتاريخ  22مارس  2009بشراء نسبة  %9.75من أسهم البنك وبذلك تصبح حصة أنتسا سان
باولو أس  .بى  .أيه نسبة  .%70.25وتم إعتماد القوائم المالية لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة في  31يناير .2018

 - 2ملخص السياسات المحاسبية
فيما يلى أهم السياسات المحاسبية المتبعة فى إعداد هذه القوائم المالية  .وقد تم إتباع هذه السياسات بثبات للفترات
المعروضة إال إذا تم اإلفصاح عن غير ذلك .
2أ  -أسس إعداد القوائم المالية
يتم إعداد هذه القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة خالل عام  2006وتعديالتها ووفقًا لتعليمات البنك المركزى
المصرى المعتمدة من مجلس إدارته بتاريخ  16ديسمبر  2008المتفقة مع المعاييرالمشار إليها  ،وعلى أساس التكلفة التاريخية
معدلة بإعادة تقييم األصول واإللتزامات المالية بغرض المتاجرة  ،واألصول واإللتزامات المالية المبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة
من خالل األرباح والخسائر واإلستثمارات المالية المتاحة للبيع  ،وجميع عقود المشتقات المالية.
وقد تم إعداد هذه القوائم المالية للبنك طبقًا ألحكام القوانين المحلية ذات الصلة .
2ب  -ترجمة العمالت االجنبية
2ب  1 /عملة التعامل والعرض
يتم عرض القوائم المالية للبنك بالجنيه مصري ألقرب ألف جنيه وهو عملة التعامل والعرض للبنك.
2ب  2/المعامالت واألرصدة بالعمالت االجنبية
تمسك حسابات البنك بالجنيه المصرى وتثبت المعامالت بالعمالت األخرى خالل السنه المالية على أساس أسعار الصرف السارية
فى تاريخ تنفيذ المعاملة  ،ويتم إعادة تقييم أرصدة األصول واإللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األخرى فى نهاية السنة
المالية على أساس أسعار الصرف السارية فى ذلك التاريخ  ،ويتم اإلعتراف فى قائمة الدخل باألرباح والخسائر الناتجة عن تسوية تلك
المعامالت وبالفروق الناتجة عن التقييم ضمن البنود التالية :
صافى دخل المتاجرة أو صافى الدخل من األدوات المالية المبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر لألصول/
اإللتزامات بغرض المتاجرة أو تلك المبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر بحسب النوع .
حقوق الملكية للمشتقات المالية بصفة تغطية مؤهلة للتدفقات أو بصفة تغطية مؤهلة لصافى اإلستثمار.
إيرادات ( مصروفات ) تشغيل أخرى بالنسبة لباقى البنود.
يتم تحليل التغيرات فى القيمة العادلة لألدوات المالية ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية المصنفة إستثمارات متاحة
للبيع ( أدوات دين ) ما بين فروق تقييم نتجت عن التغيرات فى التكلفة المستهلكة لألداة وفروق نتجت عن تغير أسعار الصرف
السارية وفروق نتجت عن تغير القيمـة العادلــة لألداة ،ويتم اإلعتراف فى قائمة الدخل بفروق التقييم المتعلقة بالتغيرات فى
التكلفة المستهلكة ضمن عائد القروض واإليرادات المشابهة وبالفروق المتعلقة بتغير أسعار الصرف فى بند إيرادات (مصروفات
) تشغيل أخرى  ،ويتم اإلعتراف ضمن حقوق الملكية بفروق التغيير فى القيمة العادلة ( إحتياطى القيمة العادلة /إستثمارات
مالية متاحة للبيع ) .
تتضمن فروق التقييم الناتجة عن البنود غير ذات الطبيعة النقدية األرباح والخسائر الناتجة عن تغير القيمة العادلة مثل أدوات
حقوق الملكية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ويتم اإلعتراف بفروق التقييم الناتجة عن أدوات حقوق
الملكية المصنفة إستثمارات مالية متاحة للبيع ضمن إحتياطى القيمة العادلة فى حقوق الملكية.
2ج  -األصول المالية
يقوم البنك بتبويب األصول المالية بين المجموعات التالية  :أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وقروض
ومديونيات وإستثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق وإستثمارات مالية متاحة للبيع  ،وتقوم األدارة بتحديد تصنيف
إستثماراتها عند اإلعتراف األولى.
2ج  1 /األصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
تشمل هذه المجموعة أصول مالية بغرض المتاجرة  ،واألصول التى تم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.
2ج  2 /القروض والمديونيات
2ج  3 /اإلستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
2ج  4 /اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع
تمثل اإلستثمارات المتاحة للبيع أصوالً مالية غير مشتقة تكون هناك النية لألحتفاظ بها لمدة غير محددة  ،وقد يتم بيعها إستجابة للحاجة
إلى السيولة أو التغيرات فى أسعار العائد أو الصرف أو األسهم .
ويتبع مايلى بالنسبة لألصول المالية - :
يتم اإلعتراف بعمليات الشراء والبيع بالطريقة المعتادة لألصول المالية فى تاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذى يلتزم فيه البنك بشراء
أو بيع األصل وذلك بالنسبة لألصول المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  ،واإلستثمارات المالية المحتفظ بها حتى
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رأس المال المصدر والمكتتب فيه  800مليون جنيه مصرى

تاريخ اإلستحقاق  ،واإلستثمارات المالية المتاحة للبيع .
يتم اإلعتراف أوالً باألصول المالية التى ال يتم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر بالقيمة العادلة مضافًا
إليها تكاليف المعاملة ويتم اإلعتراف باألصول المالية التى يتم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وذلك
بالقيمة العادلة فقط مع تحميل تكاليف المعاملة على قائمة الدخل بند صافى دخل المتاجرة .
يتم إستبعاد األصول المالية عندما تنتهى فترة سريان الحق التعاقدي فى الحصول على تدفقات نقدية من األصل المالى أو
عندما يحول البنك معظم المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية إلى طرف أخر ويتم إستبعاد اإللتزامات عندما تنتهى أما بالتخلص
منها أو إلغائها أو إنتهاء مدتها التعاقدية .
يتم القياس الحقًا بالقيمة العادلة لكل من اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع واألصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خالل
األرباح والخسائر وبالتكلفة المستهلكة للقروض والمديونيات واإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق.
يتم اإلعتراف فى قائمة الدخل باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات فى القيمة العادلة لألصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من
خالل األرباح والخسائر وذلك فى الفترة التى تحدث فيها  ،بينما يتم اإلعتراف مباشرة فى حقوق الملكية باألرباح والخسائر الناتجة
عن التغيرات فى القيمة العادلة لإلستثمارات المالية المتاحة للبيع وذلك إلى أن يتم إستبعاد األصل أوإضمحالل قيمته  ،عندها يتم
اإلعتراف فى قائمة الدخل باألرباح والخسائر المتراكمة التى سبق اإلعتراف بها ضمن حقوق الملكية .
تم اإلعتراف فى قائمة الدخل بالعائد المحسوب بطريقة التكلفة المستهلكة وأرباح وخسائر العمالت األجنبية الخاصة باألصول
ذات الطبيعة النقدية المبوبة متاحة للبيع  ،وكذلك يتم اإلعتراف فى قائمة الدخل بتوزيعات األرباح الناتجة عن أدوات حقوق الملكية
المبوبة متاحة للبيع عندما ينشأ الحق للبنك فى تحصيلها .
2د  -المقاصة بين األدوات المالية
يتم إجراء المقاصة بين األصول واإللتزامات المالية إذا كان هناك حق قانونى قابل للنفاذ إلجراء المقاصة بين المبالغ المعترف بها
وكانت هناك النية إلجراء التسوية على أساس صافى المبالغ  ،أو إلستالم األصل وتسوية اإللتزام فى أن واحد .
وتعرض بنود إتفاقيات شراء أذون خزانة مع إلتزام بإعادة البيع وأتفاقيات بيع أذون خزانة مع إلتزام بإعادة الشراء على أساس
الصافى بالمركز المالى ضمن بند أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى .
2هـ  -أدوات المشتقات المالية
يتم اإلعتراف بالمشتقات بالقيمة العادلة فى تاريخ الدخول فى عقد المشتقة  ،ويتم إعادة قياسها الحقًا بقيمتها العادلة .ويتم
الحصول على القيمة العادلة من أسعارها السوقية المعلنة فى األسواق النشطة ،أو المعامالت السوقية الحديثة ،أو أساليب
التقييم مثل نماذج التدفقات النقدية المخصومة ونماذج تسعير الخيارات ،بحسب األحوال .وتظهر جميع المشتقات ضمن األصول
إذا كانت قيمتها العادلة موجبة  ،أو ضمن اإللتزامات إذا كانت قيمتها العادلة سالبة.
2و  -إيراد ومصروف العائد
يتم اإلعتراف فى قائمة الدخل ضمن بند « عائد القروض واإليرادات المشابهة « أو « تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة « بإيراد
ومصروف العائد بإستخدام طريقة العائد الفعلى لجميع األدوات المالية التى تحمل بعائد فيما عدا تلك المبوبة بغرض المتاجرة أو
التى تم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.
وطريقة العائد الفعلى هى طريقة حساب التكلفة المستهلكة ألصل أو إلتزام مالى وتوزيع إيرادات العائد أو مصاريف العائد على
مدار عمر األداة المتعلقة بها  .ومعدل العائد الفعلى هو المعدل الذى يستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع
سدادها أو تحصيلها خالل العمر المتوقع لألداة المالية أو فترة زمنيـة أقـل إذا كان ذلك مناسبًا وذلك للوصول بدقة إلى القيمة
الدفترية ألصل أو إلتزام مالى  .وعند حساب معدل العائد الفعلى  ،يقوم البنك بتقدير التدفقات النقدية باألخذ فى اإلعتبار جميع
شروط عقد األداة المالية (مثل خيارات السداد المبكر) ولكن ال يؤخذ فى اإلعتبار خسائر االئتمان المستقبلية وتتضمن طريقة
الحساب كافة األتعاب المدفوعة أو المقبوضة بين أطراف العقد التى تعتبر جزءًا من معدل العائد الفعلى  ،كما تتضمن تكلفة
المعاملة أية عالوات أو خصومات.
وعند تصنيف القروض أو المديونيات بأنها غير منتظمة أو مضمحلة بحسب الحالة ال يتم اإلعتراف بإيرادات العائد الخاص بها ويتم
قيدها فى سجالت هامشية خارج القوائم المالية  ،ويتم اإلعتراف بها ضمن اإليرادات وفقا لألساس النقدى وذلك وفقًا لما يلى -:
2و  1 -عندما يتم تحصيلها وذلك بعد إسترداد كامل المتأخرات بالنسبة للقروض األستهالكية والعقارية لالسكان الشخصى
والقروض الصغيرة لألنشطة اإلقتصادية .
2و  2 -بالنسبة للقروض الممنوحة للمؤسسات يتبع األساس النقدى أيضا حيث يعلى العائد المحسوب الحقًا وفقًا لشروط عقد
الجدولة على القروض لحين سداد  %25من أقساط الجدولة وبحد أدنى انتظام لمدة سنة وفى حالة إستمرار العميل فى األنتظام
يتم أدراج العائد المحسوب على رصيد القرض القائم باإليرادات ( العائد على رصيد الجدولة المنتظمة ) دون العائد المهمش قبل
الجدولة الذى ال يدرج باإليرادات إال بعد سداد كامل رصيد القرض فى الميزانية قبل الجدولة .
2ز  -إيراد األتعاب والعموالت
يتم اإلعتراف باألتعاب المستحقة عن خدمة قرض أو تسهيل ضمن اإليرادات عند تأدية الخدمة ويتم إيقاف اإلعتراف بإيراد األتعاب
والعموالت المتعلقة بالقروض أو المديونيات غير المنتظمة أو المضمحلة حيث يتم قيدها فى سجالت هامشية خارج القوائم
المالية  ،ويتم اإلعتراف بها ضمن اإليرادات وفقا لألساس النقدى عندما يتم اإلعتراف بإيرادات العائد وفقًا لما ورد ببند (2و)2-
ال للعائد الفعلى لألصل المالى بصفة عامة يتم معالجتها بإعتبارها تعدي ً
بالنسبة لألتعاب التى تمثل جزءًا مكم ً
ال لمعدل العائد
الفعلى .
ويتم تأجيل أتعاب األرتباط على القروض إذا كان هناك أحتمال مرجح بأنه سوف يتم سحب هذه القروض وذلك على إعتبار أن
أتعاب األرتباط التى يحصل عليها البنك تعتبر تعويضًا عن التدخل المستمر إلقتناء األداة المالية  ،ثم اإلعتراف بها بتعديل معدل
العائد الفعلى على القرض  ،وفى حالة إنتهاء فترة األرتباط دون إصدار البنك للقرض يتم اإلعتراف باألتعاب ضمن اإليرادات عند
إنتهاء فترة سريان األرتباط .
ويتم اإلعتراف باألتعاب المتعلقة بأدوات الدين التى يتم قياسها بقيمتها العادلة ضمن اإليراد عند اإلعتراف األولى ويتم اإلعتراف
بأتعاب ترويج القروض المشتركة ضمن اإليرادات عند إستكمال عملية الترويج وعدم أحتفاظ البنك بأى جزء من القرض أو كان البنك
يحتفظ بجزء له ذات معدل العائد الفعلى المتاح للمشاركين األخرين.
ويتم اإلعتراف فى قائمة الدخل باألتعاب والعموالت الناتجة عن التفاوض أو المشاركة فى التفاوض على معاملة لصالح طرف أخر
 مثل ترتيب شراء أسهم أو أدوات مالية أخرى أو إقتناء أو بيع المنشآت  -وذلك عند إستكمال المعاملة المعنية  .ويتم اإلعترافبأتعاب األستشارات اإلدارية والخدمات األخرى عادة على أساس التوزيع الزمنى النسبى على مدار أداء الخدمة  .ويتم اإلعتراف بأتعاب
إدارة التخطيط المالى وخدمات الحفظ التى يتم تقديمها على فترات طويلة من الزمن على مدار الفترة التى يتم أداء الخدمة فيها.
2ح  -إيراد توزيعات األرباح
يتم اإلعتراف فى قائمة الدخل بتوزيعات األرباح عند صدور الحق فى تحصيلها.
2ط  -أتفاقيات الشراء وإعادة البيع وأتفاقيات البيع وإعادة الشراء
يتم عرض األدوات المالية المباعة بموجب أتفاقيات إلعادة شرائها ضمن األصول مضافة إلى أرصدة أذون الخزانة وأوراق حكومية
أخرى بالمركز المالى ويتم عرض اإللتزام (أتفاقيات الشراء وإعادة البيع) مخصومًا من أرصدة أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى
بالمركز المالى .ويتم اإلعتراف بالفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء على أنه عائد يستحق على مدار مدة االتفاقيات بإستخدام
طريقة معدل العائد الفعلى.
2ى  -إضمحالل األصول المالية
2ى  1 /األصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة
يقوم البنك فى تاريخ كل ميزانية بتقدير ما إذا هناك دليل موضوعى على إضمحالل أحد األصول المالية أو مجموعة من األصول
المالية.
ويقوم البنك بتقدير الفترة ما بين وقوع الخسارة والتعرف عليها لكل محفظة محددة وتتراوح هذه الفترة بصفة عامة بين
ثالثة إلى أثنى عشر شهرًا.
كما يقوم البنك أوالً بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعى على اإلضمحالل لكل أصل مالى على حده إذا كان ذو أهمية منفردًا
 ،ويتم التقدير على مستوى إجمالى أو فردى لألصول المالية التى ليس لها أهمية منفردة  ،وفى هذا المجال يراعى مايلى :
إذا حدد البنك أنه ال يوجد دليل موضوعى على إضمحالل أصل مالى تم دراسته منفردًا سواء كان هاما بذاته أم ال  ،عندها
يتم أضافة هذا األصل مع األصول المالية التى لها خصائص خطر إئتمانى مشابهة ثم يتم تقييمها معًا لتقدير اإلضمحالل وفقا
لمعدالت األخفاق التاريخية .
إذا حدد البنك أنه يوجد دليل موضوعى على إضمحالل أصل مالى  ،عندها يتم دراسته منفردًا لتقدير اإلضمحالل  ،وإذا نتج
عن الدراسة وجود خسائر إضمحالل ال يتم ضم األصل الى المجموعة التى يتم حساب خسائر إضمحالل لها على أساس مجمع .
إذا نتج عن الدراسة السابقة عدم وجود خسائر إضمحالل يتم عندئذ ضم األصل إلى المجموعة .
ويتم قياس مبلغ مخصص خسائر اإلضمحالل بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل وبين القيمة الحالية للتدفقات النقدية
المستقبيلة المتوقعة  ،وال يدخل فى ذلك خسائر اإلئتمان المستقبلية التى يتم تحملها بعد مخصومة بإستخدام معدل العائد
الفعلى األصلى لألصل المالى  ،ويتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل بإستخدام حساب مخصص خسائر اإلضمحالل ويتم اإلعتراف
بعبء اإلضمحالل عن خسائر اإلئتمان فى قائمة الدخل.
وإذا كان القرض أو اإلستثمار المحتفظ به حتى تاريخ اإلستحقاق يحمل معدل عائد متغير  ،عندها يكون سعر الخصم المستخدم
لقياس أية خسائر إضمحالل هو معدل العائد الفعلى وفقًا للعقد عند تحديد وجود دليل موضوعى على إضمحالل األصل .
ولألغراض العملية  ،قد يقوم البنك بقياس خسائر إضمحالل القيمة على أساس القيمة العادلة لألداة بإستخدام أسعار سوق معلنة
 ،وبالنسبة لألصول المالية المضمونة  ،يراعى أضافة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من األصل المالى ،
وتلك التدفقات التى قد تنتج من التنفيذ على وبيع الضمان بعد خصم المصاريف المتعلقة بذلك .
وألغراض تقدير اإلضمحالل على مستوى إجمالى يتم تجميع األصول المالية فى مجموعات متشابهة من ناحية خصائص الخطر
اإلئتمانى أى على أساس عملية التصنيف التى يجريها البنك أخذًا فى األعتبار نوع األصل والصناعة والموقع الجغرافي ونوع الضمان
وموقف المتأخرات والعوامل األخرى ذات الصلة  .وترتبط تلك الخصائص بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية للمجموعات من تلك
األصول لكونها مؤشرًا لقدرة المدينين على دفع المبالغ المستحقة وفقًا للشروط التعاقدية لألصول محل الدراسة.
وعند تقدير اإلضمحالل لمجموعة من األصول المالية على أساس معدالت األخفاق التاريخية  ،يتم تقدير التدفقات النقدية
المستقبلية للمجموعة على أساس التدفقات التعاقدية لألصول فى البنك ومقدار الخسائر التاريخية لألصول ذات خصائص خطر
اإلئتمان المشابهة لألصول التى يحوزها البنك ويتم تعديل مقدار الخسائر التاريخية على أساس البيانات المعلنة الحالية بحيث
تعكس أثر األحوال الحالية التى لم تتوافر فى الفترة التى يتم خاللها تحديد مقدار الخسائر التاريخية وكذلك أللغاء أثار األحوال التى
كانت موجودة فى الفترات التاريخية ولم تعد موجودة حاليًا.
ويقوم البنك بإجراء مراجعة دورية للطريقة واإلفتراضات المستخدمة لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية.
2ى  2 /اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع
يقوم البنك فى تاريخ كل ميزانية بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعى على إضمحالل أحد أو مجموعة من األصول المالية المبوبة
ضمن إستثمارات مالية متاحة للبيع أو إستثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق  ،وفى حالة اإلستثمارات فى أدوات حقوق
الملكية المبوبة متاحة للبيع ،يؤخذ فى األعتبار اإلنخفاض الكبير أو الممتد فى القيمة العادلة لألداة ألقل من قيمتها الدفترية ،
وذلك عند تقدير ما إذا كان هناك إضمحالل فى األصل.
يعد االنخفاض كبيرًا إذا بلغ  % 10من تكلفة القيمة الدفترية  ،ويعد األنخفاض ممتدًا إذا أستمر لفترة تزيد عن تسعة أشهر  ،وإذا
توافرت األدلة المشار إليها يتم ترحيل الخسارة المتراكمة من حقوق الملكية ويعترف بها فى قائمة الدخل  ،واليتم رد إضمحالل
القيمة الذى يعترف به بقائمة الدخل فيما يتعلق بأدوات حقوق الملكية إذا حدث إرتفاع فى القيمة العادلة الحقًا أما إذا أرتفعت
القيمة العادلة ألدوات الدين المبوبة متاحة للبيع  ،وكان من الممكن ربط ذلك األرتفاع بموضوعية بحدث وقع بعد اإلعتراف
باإلضمحالل فى قائمة الدخل  ،يتم رد اإلضمحالل من خالل قائمة الدخل.
2ك  -اإلستثمارات العقارية
تتمثل اإلستثمارات العقارية فى األراضى والمبانى المملوكة للبنك من أجل الحصول على عوائد إيجارية أو زيادة رأسمالية وبالتالى
ال تشمل األصول العقارية التى يمارس البنك أعماله من خاللها أو تلك التى آلت إليه وفاء لديون  ،ويتم المحاسبة عن اإلستثمارات
العقارية بذات الطريقة المحاسبية المطبقة بالنسبة لألصول الثابتة.
2ل  -األصول الثابتة
تتمثل األراضى والمبانى بصفة أساسية فى مقر المركز الرئيسى والفروع والمكاتب  .وتظهر جميع األصول الثابتة بالتكلفة
التاريخية ناقصًا األهالك وخسائر اإلضمحالل  .وتتضمن التكلفة التاريخية النفقات المرتبطة مباشرة بإقتناء بنود األصول الثابتة .
ال مستق ً
ويتم اإلعتراف بالنفقات الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل القائم أو بإعتبارها أص ً
ال حسبما ،يكون مالئمًا  ،وذلك عندما
يكون محتم ً
ال تدفق منافع إقتصادية مستقبلية مرتبطة باألصل إلى البنك وكان من الممكن تحديد هذه التكلفة بدرجة موثوق
بها  .ويتم تحميل مصروفات الصيانة واإلصالح في الفترة التى يتم تحملها ضمن مصروفات التشغيل األخرى .
ال يتم إهالك األراضى  ،ويتم حساب اإلهالك لألصول الثابتة األخرى بإستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع التكلفة بحيث تصل إلى
القيمة التخريدية على مدار األعمار اإلنتاجية
ويتم مراجعة القيمة التخريدية واألعمار اإلنتاجية لألصول الثابتة فى تاريخ كل ميزانية  ،وتعدل كلما كان ذلك ضروريًا .ويتم مراجعة
األصول التى يتم إهالكها بغرض تحديد اإلضمحالل عند وقوع أحداث أو تغيرات فى الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد
ال تكون قابلة لألسترداد  .ويتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل على الفور إلى القيمة اإلستردادية إذا زادت القيمة الدفترية عن
القيمة اإلستردادية .
وتمثل القيمة اإلستردادية صافى القيمة البيعية لألصل أو القيمة اإلستخدامية لألصل أيهما أعلى  ،ويتم تحديد أرباح وخسائر
األستبعادات من األصول الثابتة بمقارنة صافى المتحصالت بالقيمة الدفترية ويتم إدراج األرباح ( الخسائر) ضمن إيرادات (مصرفات)
تشغيل أخرى فى قائمة الدخل.
2م  -إضمحالل األصول غير المالية
ال يتم إستهالك األصول التى ليس لها عمر إنتاجى محدد  -بإستثناء الشهرة  -ويتم إختبار إضمحاللها سنويًا .ويتم دراسة
إضمحالل األصول التى يتم إستهالكها كلما كان هناك أحداث أو تغيرات فى الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون
قابلة لإلسترداد.
ويتم اإلعتراف بخسارة اإلضمحالل وتخفيض قيمة األصل بالمبلغ الذى تزيد به القيمة الدفترية لألصل عن القيمة اإلستردادية .
وتمثل القيمة اإلستردادية صافى القيمة البيعية لألصل أو القيمة اإلستخدامية لألصل  ،أيهما أعلى  .ولغرض تقدير اإلضمحالل  ،يتم
إلحاق األصل بأصغر وحدة توليد نقد ممكنة  .ويتم مراجعة األصول غير المالية التى وجد فيها إضمحالل لبحث ما إذا كان هناك رد
لإلضمحالل إلى قائمة الدخل وذلك فى تاريخ إعداد كل قوائم مالية.
ن  -اإليجار التمويلى
يتم المحاسبة عن اإليجار التمويلى طبقًا للقانون  95لسنة  1995بشأن التأجير التمويلى  ،وذلك إذا كان العقد يمنح الحق للمستأجر فى
شراء األصل فى تاريخ محدد وبقيمة محددة  ،وكانت فترة العقد تمثل ما ال يقل عن  % 75من العمر اإلنتاجى المتوقع لألصل على األقل ،
أو كانت القيمة الحالية إلجمالى مدفوعات اإليجار تمثل ما ال يقل عن  % 90من قيمة األصل  .وتعد عقود اإليجار األخرى عقود إيجار تشغيلى.
2ن  1 /اإلستئجار
بالنسبة لعقود اإليجار التمويلى يعترف بتكلفة اإليجار  ،بما فى ذلك تكلفة الصيانة لألصول المستأجرة  ،ضمن المصروفات فى
قائمة الدخل عن الفترة التى حدثت فيها  .وإذا قرر البنك ممارسة حق الشراء لألصول المستأجرة يتم رسملة تكلفة حق الشراء
بإعتبارها أص ً
ال ضمن األصول الثابتة ويهلك على مدار العمر اإلنتاجى المتبقى من عمر األصل المتوقع بذات الطريقة المتبعة
لألصول المماثلة .
ويتم اإلعتراف بالمدفوعات تحت حساب اإليجار التشغيلى ناقصًا أية خصومات تم الحصول عليها من المؤجر ضمن المصروفات فى
قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت على مدار فترة العقد .
2س  -النقدية وما فى حكمها
ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية  ،تتضمن النقدية وما فى حكمها األرصدة التى ال تتجاوز إستحقاقاتها ثالثة أشهر من تاريخ
اإلقتناء  ،وتتضمن النقدية  ،واألرصدة لدى البنوك المركزية خارج إطار نسب اإلحتياطى اإللزامى  ،واألرصدة لدى البنوك  ،وأذون
الخزانة وأوراق حكومية أخرى .
2ع  -المخصصات األخرى
يتم اإلعتراف بمخصص تكاليف إعادة الهيكلة والمطالبات القانونية عندما يكون هناك إلتزام قانونى أو إستداللى حالى نتيجة
ألحداث سابقة ويكون من المرجح أن يتطلب ذلك إستخدام موارد البنك لتسوية هذه اإللتزامات  ،مع إمكانية إجراء تقدير قابل
لألعتماد عليه لقيمة هذا اإللتزام.
وعندما يكون هناك إلتزامات متشابهة فإنه يتم تحديد التدفق النقدى الخارج الذى يمـــكن إستخدامه للتسوية باألخذ فى األعتبار
هذه المجموعة من اإللتزامات  .ويتم اإلعتراف بالمخصص حتى إذا كان هناك أحتمال ضئيل فى وجود تدفق نقدى خارج بالنسبة
لبند من داخل هذه المجموعة.
ويتم رد المخصصات التى أنتفى الغرض منها كليًا أو جزئيًا ضمن بند إيرادات (مصروفات) تشغيل أخرى.
2ف  -مزايا العاملين
2ف  1 /إلتزامات المعاشات
يقوم البنك بإدارة نظم معاشات متنوعة غالبًا ما تكون تلك النظم ممولة عن طريق دفعات يتم تحديدها بناء على حسابات
أكتوارية دورية يتم سدادها لشركات التأمين أو صناديق متخصصة أخرى  .ويوجد لدى البنك نظم مزايا محددة ونظم اشتراكات
محددة .
نظم المزايا المحددة  :هى لوائح معاشات تحدد مقدار مزايا المعاش الذى سيتقاضاه العامل عند أنتهاء مدة الخدمة  ،وعادة ما
تعتمد على عامل أو أكثر مثل السن  ،وعدد سنوات الخدمة  ،والدخل .
ويتمثل اإللتزام الذى تم اإلعتراف به فى المركز المالى فيما يتعلق بنظم المزايا المحددة فى القيمة الحالية إللتزامات المزايا المحددة
فى تاريخ الميزانية بعد خصم القيمة العادلة ألصول الالئحة وخصم (أضافة) تسويات األرباح (الخسائر) األكتوارية غير المحققة
وتكلفة المزايا األضافية المتعلقة بمدد الخدمة السابقة .
ويتم حساب إلتزام نظم المزايا المحددة سنويًا (التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع دفعها) عن طريق خبير أكتواري مستقل
بإستخدام طريقة الوحدة األضافية المقدرة ( ،)Projected Unit Credit Methodويتم تحديد القيمة الحالية إللتزام نظم المزايا
المحددة عن طريق خصم هذه التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع دفعها وذلك بإستخدام سعر عائد سندات شركات ذات
جودة عالية أو سعر العائد على سندات حكومية بذات عملة سداد المزايا ولها ذات أجل إستحقاق إلتزام مزايا المعاش المتعلق
بها تقريبًا .
ويتم حساب األرباح (الخسائر) الناجمة عن التعديالت والتغيرات فى التقديرات واألفتراضات األكتوارية وتخصم تلك األرباح (وتضاف
الخسائر) على قائمة الدخل إذا لم تزد عن  %10من قيمة أصول الالئحة أو  %10من إلتزامات المزايا المحددة  ،أيهما أعلى  ،وفى
حالة زيادة األرباح (الخسائر) عن هذه النسبة يتم خصم (أضافة ) الزيادة وذلك فى قوائم الدخل على مدار متوسط المتبقى
من سنوات العمل .
ويتم اإلعتراف بتكاليف الخدمة السابقة مباشرة فى قائمة الدخل ببند المصروفات اإلدارية  ،ما لم تكن التغييرات التى أدخلت على
الئحة المعاشات مشروطة ببقاء العاملين فى الخدمة لفترة زمنية محددة (فترة اإلستحقاق  . )Vesting Periodوفى هذه الحالة يتم
أستهالك تكاليف الخدمة السابقة بإستخدام طريقة القسط الثابت على مدار فترة اإلستحقاق .
ونظم األشتراك المحدد :هى لوائح معاشات يقوم البنك بموجبها بدفع أشتراكات ثابتة لمنشأة منفصلة  .وال يكون على
البنك إلتزام قانونى أو حكمى لدفع مزيد من األشتراكات إذا لم تكن تلك المنشأة تحتفظ بأصول كافية لدفع كافة مزايا العاملين
المتعلقة بخدمتهم فى الفترات الحالية والسابقة .
يقوم البنك بالنسبة لنظم األشتراك المحدد بسداد أشتراكات إلى لوائح تأمينية للمعاشات فى القطاع العام أو الخاص على
أساس تعاقد أجبارى أو تطوعى  ،وال يوجد على البنك أية التزامات أضافية تلى سداد اإلشتراكات  .ويتم اإلعتراف باإلشتراكات ضمن
مصروفات مزايا العاملين عند إستحقاقها  .ويتم اإلعتراف باإلشتراكات المدفوعة مقدمًا ضمن األصول إلى الحد الذى تؤدى به
الدفعة المقدمة إلى تخفيض الدفعات المستقبلية أو إلى إسترداد نقدى.
2ف  2 /إلتزامات مزايا ما بعد إنتهاء الخدمة األخرى
يقوم البنك بتقديم مزايا رعاية صحية للمتقاعدين فيما بعد إنتهاء الخدمة وعادة ما يكون إستحقاق هذه المزايا مشروطًا ببقاء
العامل فى الخدمة حتى سن التقاعد وإستكمال حد أدنى من فترة الخدمة  .ويتم إستحقاق التكاليف المتوقعة لهذه المزايا على
مدار فترة التوظيف بإستخدام طريقة محاسبية مماثلة لتلك المستخدمة فى نظم المزايا المحددة .
2ص  -ضرائب الدخل
تتضمن ضريبة الدخل على ربح أو خسارة السنة كل من ضريبة السنة والضريبة المؤجلــة  ،ويتـم اإلعتراف بها بقائمة الدخل
بإسثناء ضريبة الدخل المتعلقة ببنود حقوق الملكية التى يتم اإلعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية .
ويتم اإلعتراف بضريبة الدخل على أساس صافى الربح الخاضع للضريبة بإستخدام أسعار الضريبة السارية فى تاريخ إعداد المركز
المالى باألضافة إلى التسويات الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة .
ويتم اإلعتراف بالضرائب المؤجلة الناشئة عن فروق زمنية مؤقتة بين القيمة الدفترية لألصول واإللتزامات طبقا لألسس المحاسبية
وقيمتها طبقًا لألسس الضريبية  ،هذا ويتم تحديد قيمة الضريبة المؤجلة بناء على الطريقة المتوقعة لتحقق أو تسوية قيم
األصول واإللتزامات بإستخدام أسعار الضريبة السارية فى تاريخ إعداد الميزانية .
ويتم اإلعتراف باألصول الضريبية المؤجلة للبنك عندما يكون هناك إحتمال مرجح بإمكانية تحقيق أرباح تخضع للضريبة فى
المستقبل يمكن من خاللها األنتفاع بهذا األصل  ،ويتم تخفيض قيمة األصول الضريبية المؤجلة بقيمة الجزء الذى لن يتحقق منه
المنفعة الضريبية المتوقعة خالل السنوات التالية  ،على أنه فى حالة إرتفاع المنفعة الضريبية المتوقعة يتم زيادة األصول الضريبية
المؤجلة وذلك فى حدود ماسبق تخفيضه.
2ق  -اإلقتـراض
يتم اإلعتراف بالقروض التى يحصل عليها البنك أوالً بالقيمة العادلة ناقصًا تكلفة الحصول على القرض .ويقاس القرض الحقًا
بالتكلفة المستهلكة  ،ويتم تحميل قائمة الدخل بالفرق بين صافى المتحصالت وبين القيمة التى سيتم الوفاء بها على مدار
فترة اإلقتراض بإستخدام طريقة العائد الفعلى .
ويتم تحديد القيمة العادلة للجزء الذى يمثل إلتزامًا بالنسبة للسندات القابلة للتحويل إلى أسهم بإستخدام سعر العائد المعادل
بالسوق للسندات غير القابلة للتحويل  ،ويتم اإلعتراف بهذا اإللتزام بطريقة التكلفة المستهلكة حتى يتم تحويل أو إستحقاق
السندات  ،ويتم تحميل باقى المتحصالت على خيار التحويل الذى يتم إدراجه ضمن حقوق الملكية بالصافى بعد خصم تأثير
ضرائب الدخل .
ويتم تبويب األسهم الممتازة التى تحمل كوبون إجبارى أو التى يتم إستردادها فى تاريخ محدد أو طبقًا لخيار المساهمين ضمن
اإللتزامات المالية ويتم عرضها ضمن بند « قروض أخرى « ويتم اإلعتراف بتوزيعات تلك األسهم الممتازة بقائمة الدخل ضمن بند «
تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة « وذلك بإتباع طريقة التكلفة المستهلكة وبإستخدام معدل العائد الفعلى .
2ر  -رأس المــال
2ر  1 /تكلفة رأس المــال
يتم عرض مصاريف اإلصدار التى ترتبط بصورة مباشرة بإصدار أسهم جديدة أو أسهم مقابل إقتناء كيان أو إصدار خيارات خصمًا
من حقوق الملكية وبصافى المتحصالت بعد الضرائب .
2ر  2 /توزيعات األرباح
تثبت توزيعات األرباح خصمًا على حقوق الملكية فى الفترة التى تقر فيها الجمعية العامة للمساهمين هذه التوزيعات .وتشمل
تلك التوزيعات حصة العاملين فى األرباح ومكافأة مجلس اإلدارة المقررة بالنظام األساسى والقانون.
2ش  -أنشطة األمانة
يقوم البنك بمزاولة أنشطة األمانة مما ينتج عنه أمتالك أو إدارة أصول خاصة بأفراد أو أمانات أو صناديق مزايا ما بعد إنتهاء الخدمة
ويتم إستبعاد هذه األصول واألرباح الناتجة عنها من القوائم المالية للبنك حيث أنها ليست أصوالً للبنك.
2ظ  -أرقام المقارنة
يعاد تبويب أرقام المقارنة كلما كان ذلك ضروريًا لتتوافق مع التغيرات فى العرض المستخدم فى السنة الحالية.

اإلحتفاظ بمبلغ  500مليون جنيه حدا أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع.
اإلحتفاظ بنسبة بين عناصر رأس المال وبين عناصر األصول واإللتزامات العرضية المرجحه بأوزان المخاطر تعادل أو تزيد عن . % 10
وتخضع فروع البنك التى تعمل خارج جمهورية مصر العربية لقواعد اإلشراف المنظمة لألعمال المصرفية فى البلدان التى تعمل بها .
ووفقًا لمتطلبات بازل  ، 2يتكون بسط معيار كفاية رأس المال من الشريحتين التاليتين:
الشريحة األولى :
أ  -رأس المال األساسى المستمر:
ويتكون من رأس المال المصدر والمدفوع واإلحتياطي القانوني والنظامي والرأسمالي واألرباح المحتجزة (الخسائر المرحلة) مستبعدا
منه ما يلي -:
أسهم الخزينة.
الشهرة.
إستثمارات البنك في الشركات المالية (بنوك وشركات) وشركات التأمين ( ما يزيد عن  %10أو أكثر من رأس المال المصدر للشركة).
الزيادة فى كافة استثمارات البنك التى يقل فيها كل استثمار على حده عن  %10من رأس المال المصدر للشركة عن قيمة  %10من رأس
المال األساسى المستمر بعد التعديالت الرقابية (رأس المال األساسي قبل إستبعاد اإلستثمارات في شركات مالية وشركات التأمين).
كما اليعتد بالعناصر التالية -:
رصيد إحتياطى القيمة العادلة لإلستثمارات المالية المتاحة للبيع (إذا كان سالبا).
إحتياطى فروق ترجمة العمالت األجنبية (إذا كان سالبا).
حيث تخصم البنود سالفة الذكر من رأس المال األساسي إذا كان الرصيد سالبا بينما اليعتد بها إذا كانت موجبة.
ب  -رأس المال األساسي اإلضافي:

ويتكون من األسهم الممتازة الدائمة غير المتراكمة واألرباح (الخسائر) المرحلية ربع السنوية وحقوق األقلية والفرق بين القيمة اإلسمية
والقيمة الحالية للقرض (الوديعة) المساند.
واليعتد باألرباح المرحلية إال بعد إعتمادها من مراقب الحسابات وإعتماد الجمعية العامة للتوزيعات وموافقة البنك المركزي على ذلك
 ،ويتم السماح للبنوك بإدراج صافى األرباح المرحلية ضمن القاعدة الرأسمالية بعد فحص محدود من مراقب الحسابات للقوائم المالية
للبنك  ،أما الخسائر المرحلية فيتم طرحها بدون شروط.
الشريحة الثانية:
وتتكون مما يلي-:
 % 45من الزيادة في القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لإلستثمارات المالية ( إحتياطي القيمة العادلة إذا كان موجبا  ،اإلستثمارات
المالية المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق  ،اإلستثمارات في شركات تابعة وشقيقة).
 % 45من اإلحتياطي الخاص.
 % 45من إحتياطي فروق ترجمة العمالت األجنبية الموجبة.
األدوات المالية المختلطة.
القروض(الودائع) المساندة.
مخصص خسائر االضمحالل للقروض والتسهيالت واإللتزامات العرضية المنتظمة (يجب إال يزيد عن  %1.25من إجمالى المخاطر
االئتمانية لألصول واإللتزامات العرضية المنتظمة المرجحة بأوزان المخاطر ،كما يتعين أن يكون مخصص خسائر االضمحالل للقروض
والتسهيالت االئتمانية واإللتزامات العرضية غير المنتظمة كاف لمواجهة االلتزامات المكون من أجلها المخصص).
إستبعادات  %50من الشريحة األولى و  %50من الشريحة الثانية:
اإلستثمارات في شركات غير مالية  -كل شركة على حده والتي تبلغ  %15أو أكثر من رأس المال األساسي المستمر للبنك قبل
التعديالت الرقابية .
اجمالى قيمه استثمارات البنك فى شركات غير مالية  -كل شركة على حده والتى تقل عن  %15من رأس المال األساسى المستمر
قبل التعديالت الرقابية بشرط أن تزيد تلك االستثمارات مجتمعه عن  %60من رأس المال األساسى المستمر قبل التعديالت الرقابية .
محافظ التوريق.
ما يخص قيمة األصول التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون بإحتياطي المخاطر البنكية العام .
وعند حساب إجمالى بسط معيار كفاية رأس المال  ،يراعى أال تزيد القروض ( الودائع ) المساندة عن  %50من الشريحة األولى بعد
اإلستبعادات.
ويتم ترجيح األصول واإللتزامات العرضية بأوزان مخاطر اإلئتمان  ،مخاطر السوق  ،مخاطر التشغيل.
وقد إلتزم البنك بكافة متطلبات رأس المال المحلية خالل السنتين الماضيتين  ،ويلخص الجدول التالى مكونات رأس المال األساسى
واإلضافي ونسب معيار كفاية رأس المال وفقا لمتطلبات بازل  2فى نهاية  2017/12/31وفى نهاية -: 2016/12/31

وقد تم وضع سياسات إدارة المخاطر لتحديد المخاطر وتحليلها ولوضع حدود للخطر والرقابة عليه ،ولمراقبة المخاطر واإللتزام
بالحدود من خالل أساليب يعتمد عليها ونظم معلومات محدثة أوال بأول .ويقوم البنك بمراجعة دورية لسياسات ونظم إدارة
المخاطر وتعديلها بحيث تعكس التغيرات فى االسواق والمنتجات والخدمات وأفضل التطبيقات الحديثة.
وتتم إدارة المخاطر عن طريق إدارة المخاطر فى ضوء السياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة .وتقوم إدارة المخاطر بتحديد وتقييم
وتغطية المخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية المختلفة بالبنك  ،ويوفر مجلس اإلدارة مبادىء مكتوبة إلدارة
المخاطر ككل  ،باإلضافة إلى سياسات مكتوبة تغطى مناطق خطر محددة مثل خطر اإلئتمان وخطر أسعار صرف العمالت األجنبية
 ،وخطر أسعار العائد  ،وإستخدام أدوات المشتقات وغير المشتقات المالية  .باإلضافة إلى ذلك  ،فإن إدارة المخاطر تعد مسئولة عن
المراجعة الدورية إلدارة المخاطر وبيئة الرقابة بشكل مستقل.
-3أ إدارة رأس المال
تمثل أهداف البنك عند إدارة رأس المال  ،الذى يشمل عناصر أخرى باالضافة إلى حقوق الملكية الظاهرة بالمركز المالى ،فيما يلى :
اإللتزام بالمتطلبات القانونية لرأس المال فى جمهورية مصر العربية وفى البلدان التى تعمل بها فروع البنك .
حماية قدرة البنك على اإلستمرارية وتمكينه من اإلستمرار فى توليد عائد للمساهمين واألطراف األخرى التى تتعامل مع البنك .
الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو فى النشاط .
يتم مراجعة كفاية رأس المال واستخدامات رأس المال وفقا لمتطلبات الجهة الرقابية ( البنك المركزى المصرى فى جمهورية مصر
العربية ) بواسطة إدارة البنك  ،من خالل نماذج تعتمد على إرشادات لجنة بازل للرقابة المصرفية ويتم تقديم البيانات المطلوبة
وإيداعها لدى البنك المركزى المصرى على أساس ربع سنوى .
ويطلب البنك المركزى المصرى أن يقوم البنك بما يلى:

ص

 -11قروض وتسهيالت للعمالء

ألف جنيه مصري

أفراد
حسابات جارية مدينة
بطاقات إئتمان
قروض شخصية
قروض عقارية
إجمالى ()1
مؤسسات شام ًال القروض الصغيرة لألنشطة اإلقتصادية
حسابات جارية مدينة
قروض مباشرة
قروض مشتركة
قروض أخرى
إجمالى ()2
إجمالى القروض والتسهيالت للعمالء ()2+1
مخصص خسائر اإلضمحالل
الصافى ويوزع إلى:
أرصدة متداولة
أرصدة غير متداولة

ض
صص س
صص س

ض

 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

683 947
88 054
14 664 005
14 932
15 450 938

642 298
86 040
13 621 235
16 531
14 366 104

4 618 243
9 937 588
4 862 458
1 540
19 419 829
34 870 767
)(2 722 106
32 148 661
17 400 411
14 748 250
32 148 661

4 733 812
8 096 049
5 872 447
3 701
18 706 009
33 072 113
()3 072 085
30 000 028
16 460 285
13 539 743
30 000 028

ثانيًا  :غير معترف بها
المخصصات األخرى (بخالف مخصص إضمحالل القروض ومخصص
الضرائب وااللتزامات العرضية المنتظمة)

 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

47 095
47 095

44 800
44 800

لم يتم االعتراف باالصول الضريبية المؤجلة المتعلقة بالبنود السابق االشارة إليها وذلك نظرًا لعدم توافر تأكد معقول باالستفادة
منها.

 -18رأس المال
عدد األسهم
بالمليون

الرصيد فى أول العام
الرصيد فى أخر العام

اسهم عادية
ألف جنيه مصرى

اإلجمالى
ألف جنيه مصرى

800 000
800 000

800 000
800 000

400
400

يبلغ رأس المال المصرح به  1 000مليون جنيه مصرى.
 بلغ رأس المال المصدر والمكتتب فيه  800مليون جنيه مصرى موزعة على  400مليون سهم قيمــة السهم األسمية  2جنيه مصرىوقد تم االكتتاب فيه وسداده بالكامل.
 قامت وزارة اإلستثمار (برنامج إدارة األصول المملوكة للدولة) بتاريخ  23فبراير 2007بتوجيه الدعوة لبنوك اإلستثمار لتقديم العروضلتنفيذ برنامج طرح  %15من أسهم رأس مال البنك للجمهور و %5للعاملين بالبنك ،ولم يتم تنفيذ برنامج الطرح.

س
س

س

ض
ص

ك

ى

ص

ض

نسبةالمساهمة
٪

إنتسا سان باولو  /إس  .بي  .إيه
مؤسسة التمويل الدولية I.F.C
وزارة المالية (حصة الدولة)

س
ص

ض
ألف جنيه مصري

عدد األسهم
باأللف

٪ 70.25
٪ 9.75
٪ 20
٪ 100

القيمةاالسمية
باأللف جنيه مصرى

562 000
78 000
160 000
800 000

281 000
39 000
80 000
400 000

ي

ألف جنيه مصري

رأس المال
الشريحة األولى (رأس المال األساسى المستمر)
أسهم رأس المال
اإلحتياطى العام
اإلحتياطى القانونى
إحتياطيات أخرى *
األرباح المحتجزة
األرباح المرحلية عن الربع الثالث
إجمالى رأس المال األساسى المستمر
الشريحة الثانية ( رأس المال األساسى اإلضافى)
ما يعادل مخصص المخاطر العامة
 %45من قيمة االحتياطى الخاص
 %45من الزيادة فى القيمة العادلة عن القيمة الدفترية
لالستثمارات المالية بخالف محفظة المتاجرة
إجمالى رأس المال األساسى اإلضافى
إجمالى رأس المال
األصول وااللتزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطر :
مخاطر االئتمان
التجاوز الكبر  50عميل عن الحدود المقررة مرجحة بأوزان المخاطر
مخاطر السوق
مخاطر التشغيل
إجمالى األصول واإللتزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطر
معيار كفاية رأس المال ()%

2017/12/31

2016/12/31

800 000
29 312
400 000
956 308
3 859 874
1 717 773
7 763 267

800 000
29 312
400 000
632 627
2 539 008
4 400 947

ض

س

ش

489 418
186 535
675 953
8 439 220

225 840
688 726
5 089 673

39 153 463
257 872
426 750
4 852 331
44 690 416
% 18.88

36 274 883
295 175
4 299 125
40 869 183
% 12.45

ض

ي

ص
ى

صص
ض
ص

ض

ض

ش

ض

 -20التزامات عرضية وارتباطات

ض

.20أ .مطالبات قضائية
يوجد عدد من القضايا القائمة المرفوعة ضد البنك فى  31ديسمبر  2017ويبلغ رصيد مخصص القضايا
 65 120ألف جنيه مصري .
.20ب .إرتباطات رأسمالية
أوالً :اإلستثمارات المالية
بلغت قيمة اإلرتباطات المتعلقة باإلستثمارات المالية ولم يطلب سدادها حتى  31ديسمبر  2017مبلغ  95ألف دوالر أمريكي .
ثانيًا :األصول الثابتة وتجهيزات الفروع
بلغت قيمة االرتباطات المتعلقة بعقود شراء اصول ثابتة وتجهيزات بالفروع ولم يتم تنفيذها حتى تاريخ الميزانية مبلغ
 103 878ألف جنيهًا مصريًا في  31ديسمبر  2017مقابل مبلغ  78 382ألف جنيهًا مصريًا في  31ديسمبر  2016وتوجد ثقة
كافية لدى االدارة من تحقق ايرادات وتوافر تمويل لتغطية تلك االرتباطات.
.20ج .إرتباطات عن قروض وضمانات وتسهيالت
تتمثل إرتباطات البنك الخاصة بإرتباطات عن قروض وضمانات وتسهيالت فيما يلى :

س

3أ  2 /نسبة الرافعة المالية
ويلخص الجدول التالي نسبة الرافعة المالية في  31ديسمبر  2017وفى  31ديسمبر :2016

الشريحة االولى من رأس المال بعد االستبعادات
إجمالي التعرضات داخل الميزانية وعمليات المشتقات المالية وتمويل األوراق المالية ()1
إجمالى االلتزامات العرضية
إجمالى االرتباطات
إجمالى التعرضات خارج الميزانية ( ) 2
إجمالى التعرضات داخل وخارج الميزانية ( ) ٢ +١
نسبة الرافعة المالية

2017/12/31

2016/12/31

7 763 267
79 087 103
5 183 513
1 128 615
6 312 128
85 399 231
٪ 9.09

4 400 947
64 066 691
4 674 808
1 547 846
6 222 654
70 289 345
%6.26

 - 4التقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة

يقوم البنك بإستخدام تقديرات وإفتراضات تؤثر على مبالغ األصول واإللتزامات التى يتم اإلفصاح عنها خالل السنة المالية التالية
ويتم تقييم التقديرات واإلفتراضات بإستمرار على أساس الخبرة التاريخيه وغيرها من العوامل بما فى ذلك التوقعات لألحداث
المستقبلية التى يعتقد أنها معقولة فى ظل الظروف والمعلومات المتاحة.
4أ  -خسائر اإلضمحالل فى القروض والتسهيالت
يراجع البنك محفظة القروض والتسهيالت لتقييم اإلضمحالل على أساس ربع سنوى على األقل  ،ويتم مراجعة الطريقة
واإلفتراضات المستخدمة فى تقدير كل من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية بصورة منتظمة للحد من أية إختالفات
بين الخسارة المقدرة والخسارة الفعليـة بناء على الخبرة .وإذا أختلف صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة بنسبة
 ، %5 -/+فإن مخصص خسائر اإلضمحالل المقدر سيكون أعلى أو أقل بمبلغ  49915ألف جنيه مصري من المخصصات المكونة .
4ب  -إضمحالل اإلستثمارات فى أدوات حقوق ملكية متاحة للبيع
يحدد البنك إضمحالل اإلستثمارات فى أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع عندما يكون هناك إنخفاض هام أو ممتد فى قيمتها
العادلة عن التكلفة .
4ج  -القيمة العادلة للمشتقات
يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية غير المقيدة فى أسواق نشطة بإستخدام أساليب تقييم  .وعندما يتم إستخدام
هذه األساليب لتحديد القيمة العادلة  ،يتم إختبارها ومراجعتها دوريًا بإستخدام أفراد مؤهلين ومستقلين عن الجهة التى
قامت بإعدادها .
4د  -إستثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
يتم تبويب األصول المالية غير المشتقة ذات دفعات وتواريخ إستحقاق ثابتة أو قابلة للتحديد على أنها إستثمارات محتفظ بها
حتى تاريخ اإلستحقاق ويتطلب ذلك التبويب إستخدام الحكم الشخصى بدرجة عالية وإلتخاذ هذا القرار يقوم البنك بتقييم
النية والقدرة على اإلحتفاظ بتلك اإلستثمارات حتى تاريخ اإلستحقاق  ،وإذا أخفق البنك فى اإلحتفاظ بتلك اإلستثمارات حتى
تاريخ اإلستحقاق فيما عدا فى بعض الظروف الخاصة مثل بيع كمية غير هامة قرب ميعاد اإلستحقاق عندها يتم إعادة تبويب
كل اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق إلى اإلستثمارات المتاحة للبيع  ،وبالتالى سوف يتم قياس تلك اإلستثمارات
بالقيمة العادلة وليس بالتكلفة المستهلكة إضافة إلى تعليق تبويب أية إستثمارات بذلك البند .
إذا تم تعليق إستخدام تبويب اإلستثمارات على أنها محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق  ،سوف يتم تعديل القيمة الدفترية بالزيادة
بمبلغ  16864ألف جنيه مصرى لتصل للقيمة العادلة وذلك بتسجيل قيد مقابل فى إحتياطى القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية.
4هـ  -ضرائب الدخل
يقوم البنك بإثبات اإللتزامات عن النتائج المتوقعة عن الفحص الضريبي وفقا لتقديرات مدى إحتمال نشأة ضرائب إضافية ،
وعندما يكون هناك إختالف بين النتيجة النهائية للضرائب والمبالغ السابق تسجيلها فإن هذه اإلختالفات سوف تؤثر على ضريبة
الدخل ومخصص الضريبة المؤجلة في الفترة التي يتم تحديد اإلختالف فيها .

 - 5صافى الدخل من العائد

ألف جنيه مصري

عن السنة المالية
المنتهيةفى
 31ديسمبر 2017
عائد القروض واإليرادات المشابهة من :
قروض وتسهيالت :
 -للعمالء

عن السنة المالية
المنتهيةفى
 31ديسمبر 2016

4 339 004
4 339 004
2 435 140
2 494 395
192
9 268 731

أذون وسندات خزانة
ودائع وحسابات جارية
إستثمارات فى أدوات دين
تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة من :
ودائع وحسابات جارية:
 للبنوك -للعمالء

3 167 673
3 167 673
1 491 304
763 889
848
5 423 714

)(7 549
)(4 368 723
)(4 376 272
)(30 865
)(4 407 137
4 861 594

قروض أخرى
الصافى

 -6توزيعات أرباح

ألف جنيه مصري

عن السنة المالية
المنتهيةفى
 31ديسمبر 2017

أوراق مالية متاحة للبيع
محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

عن السنة المالية
المنتهيةفى
 31ديسمبر 2016
26 362
26 362

31 505
200
31 705

 -7صافى دخل المتاجرة

ألف جنيه مصري

عن السنة المالية
المنتهيةفى
 31ديسمبر 2017

عمليات النقد األجنبى:
أرباح التعامل فى العمالت األجنبية
أرباح أدوات دين بغرض المتاجرة

عن السنة المالية
المنتهيةفى
 31ديسمبر 2016
87 660
9 918
97 578

77 791
9 560
87 351

 -8مصروفات ضرائب الدخل

ألف جنيه مصري

عن السنة المالية
المنتهيةفى
 31ديسمبر 2017

الضرائب الحالية
الضرائب المؤجلة

عن السنة المالية
المنتهيةفى
 31ديسمبر 2016

()345 476
()9 803
()355 279

()866 026
()16 531
()882 557

تم عرض معلومات إضافية عن ضرائب الدخل المؤجلة بإيضاح  ، 17وتختلف الضرائب عن أرباح البنك عن القيمة التي
ستنتج عن تطبيق معدالت الضرائب السارية كالتالي :

ألف جنيه مصري

عن السنة المالية المنتهية فى
 31ديسمبر 2017
جزئى

الربح المحاسبي قبل الضريبة
الضريبة بسعر % 22.5
إجمالى الضريبة
يضاف (يخصم):
مصروفات غير قابلة للخصم
تأثير المخصصات
أعفاءات ضريبية

ف ض
ض

يض

كلى

ص

جزئى

1 869 245

824 693
824 693

420 580

15 296
)(18 008
41 363

65 456
)(120 606
)(12 485
38 651
863 344
٪ 23.55

)(67 635
352 945
٪ 18.9

ض

س

ى

ص
ض

ن

ص

س

ى
ى

ى

ت

ش

لص

س
ى ظ
ى

ط ق
ى
ك ط

ص

س
ك

ى

ى

سى

ص

إستثمارات مالية متاحة للبيع
أدوات دين – بالقيمة العادلة
مدرجة في السوق
غير مدرجة في السوق
أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة :
غير مدرجة في السوق
إجمالي إستثمارات مالية متاحة للبيع ()1
إستثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
أدوات دين
غير مدرجة في السوق
إجمالي إستثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق ()2
إجمالي إستثمارات مالية ()2+1
أرصدة متداولة
أرصدة غير متداولة
أدوات دين ذات عائد ثابت
أدوات دين ذات عائد متغير

صض
ص

صب س

ض

ط

ض
ك ط

استثماراتمالية
متاحةللبيع

الرصيد في  1يناير2017
إضافات
إستبعادات (بيع  /إسترداد)
فروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت االجنبية
أرباح التغير في القيمة العادلة
(عبء) خسائر اإلضمحالل
أستهالك خصم إصدار
الرصيد في  31ديسمبر 2017
الرصيد في  1يناير 2016
إضافات
إستبعادات (بيع  /إسترداد)
أرباح التغير في القيمة العادلة
رد خسائر اإلضمحالل
أستهالك خصم اصدار
الرصيد في  31ديسمبر 2016

581 737
1 244 791

772 948
2 134 901

31 885
31 885
1 276 676
719 317
557 359
1 276 676
663 049
31 890
694 939

26 565
26 565
2 161 466
1 424 164
737 302
2 161 466
1 356 764
31 754
1 388 518

استثمارات مالية محتفظ بها
حتى تاريخ االستحقاق

26 565
25 683
)(20 363
31 885
40 319
()14 107
353
26 565

2 134 901
4 746
)(1 095 606
572
196 755
)(4 196
7 619
1 244 791
2 931 596
1 208 548
()2 414 820
250 576
159 001
2 134 901

اإلجمالى

2 161 466
30 429
)(1 115 969
572
196 755
)(4 196
7 619
1 276 676
2 971 915
1 208 548
()2 428 927
250 576
353
159 001
2 161 466

س

س

ض

ألف جنيه مصري

 31ديسمبر 2016

إجمالى حقوق نسبةمساهمة حصة مصرفنا فى إجمالى حقوق نسبةمساهمة حصة مصرفنا فى
حقوق المساهمين
مصرفنا
حقوق المساهمين المساهمين
مصرفنا
المساهمين

شركة أبراج مصر العالمية

٪ 27.86

208 648
208 648

58 122
58 122

ض

ك ظ

٪ 27.86

156 460
156 460

 -14ودائع العمالء
ودائع تحت الطلب
ودائع ألجل وبإخطار
شهادات إدخار وإيداع
ودائع التوفير
ودائع أخرى
ودائــع مؤسسات
ودائــع أفــراد
أرصدة بدون عائد
أرصدة ذات عائد متغير
أرصدة ذات عائد ثابت
أرصدة متداولة
أرصدة غير متداولة

 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

14 743 020
5 103 243
26 863 363
16 194 085
633 313
63 537 024
9 479 276
54 057 748
63 537 024
7 868 406
46 673 028
8 995 590
63 537 024
13 754 723
49 782 301
63 537 024

13 237 076
5 727 753
16 918 204
14 957 076
780 483
51 620 592
10 122 475
41 498 117
51 620 592
8 216 325
35 132 668
8 271 599
51 620 592
17 525 380
34 095 212
51 620 592

 -15قروض أخرى

ألف جنيه مصري

العائد ٪

قروض فى إطار برنامج إنماء قطاع الزراعة
صندوق سند لتمويل المشروعات
متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
صندوق سند لتمويل المشروعات
متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
قرض صندوق جي جي اف
شريحة أولى  15مليون دوالر أمريكى
قرض صندوق جي جي اف
شريحة ثانية  5مليون دوالر أمريكى
إجمالى أرصدة القروض طويلة اآلجل
أرصدة متداولة
أرصدة غير متداولة

5.0 : 3.5
ليبور  6شهور
٪ 2.45 +
ليبور  6شهور
٪ 2.85 +
ليبور  6شهور
٪ 2.95 +
ليبور  6شهور
٪ 2.95 +

 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

108 036

86 747

78 711

121 655

177 277

182 665

265 916

273 998

88 638
718 578
113 755
604 823
718 578

91 332
756 397
99 055
657 342
756 397

 -16مخصصات أخرى

صص

ف

ى
ص
ف
ص
ف
ص
ف

س
س

 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

510 687
4 135
69 955
)(17 252
)(2 797
564 728

491 253
42 332
22 311
()31 009
()14 200
510 687

س

ك

ى

س

س

ب
ي

س

ض
ض

س

س
ص

ض
س
ض
صص
ض

ط

 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

8 773 575
540 600
2 224 850
3 945 509
)(598 703
14 885 831

7 286 900
882 125
2 542 978
1 511 550
() 378 517
11 845 036

3 707
7 256
10 963

1 593
4 620
6 213

 -21المعامالت مع االطراف ذو عالقة
يتبع البنك الشركة األم بنك إنتسا سان باولو (إيطاليا) التى تمتلك  %70.25من االسهم العادية  ،أما باقى النسبة %29,75
فهى مملوكة لمساهمين آخرين.
تم الدخول فى العديد من المعامالت مع االطراف ذات العالقة من خالل النشاط العادى للبنك  ،ويتضمن ذلك القروض
والودائع ومبادالت العمالت االجنبية.
وتتمثل المعامالت وأرصدة األطراف ذوى العالقة فى نهاية العام المالية فيما يلى :

ألف جنيه مصري

المستحق للعمالء
الودائع فى أول العام
الودائع فى آخر العام

ش

 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

4 157
4 157

4 225
4 225

س
ألف جنيه مصري

المركز المالى
أرصدة لدى البنوك
أرصدة مدينة وأصول أخرى
أرصدة مستحقة للبنوك
أرصدة دائنة وإلتزامات أخرى

 31ديسمبر 2016

204 636
5 548
4 780
372 820

319 253
3 151
860
29 123

عن السنة المالية
المنتهيةفى
 31ديسمبر 2017

عائد محصل بنوك
عائد مدفوع بنوك
مصاريف الحفظ المركزى لألسهم

عن السنة المالية
المنتهيةفى
 31ديسمبر 2016

354
3
1 600

-

 -22صناديق االستثمار
هى أحد األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق المال رقم  95لسنة  1992والئحته التنفيذية  ،وتقوم
بإدارة الصناديق شركة أى  .أف .جى هيرميس إلدارة صناديق اإلستثمار  ،وهى على النحو التالى:
.22أ .صندوق إستثمار بنك األسكندرية (ذو العائد الدوري والنمو الرأسمالي)-:
بلغ عدد وثائق إستثمار هذا الصندوق  3مليون وثيقة قيمتها  300مليون جنيه مصري (بعد زيادة رأسمالة في
 26مارس  2006بمبلغ  100مليون جنيه مصري) خصص للبنك منها  50ألف وثيقة لمباشرة نشاط الصندوق .وذلك بعد
تعديل البند ( )6من نشرة اإلكتتاب بموافقة الهيئة العامة لسوق المال لتصبح النسبة  % 2بدال من  %5والمعدلة بموجب
المادة رقم  150بالقرار الوزارى رقم  209لسنة  2007من الئحة قانون سوق رأس المال.
هذا وقد بلغت القيمة اإلستردادية للوثيقة في  31ديسمبر  2017نحو  393,19جنيه مصرى كما بلغ عدد الوثائق القائمة في
ذات التاريخ  144ألف وثيقة.
.22ب .صندوق إستثمار بنك األسكندرية النقدي (ذو العائد اليومي التراكمي)-:
بلغ عدد وثائق استثمار هذا الصندوق  20مليون وثيقة قيمتها  200مليون جنيه مصري  ،ونظرا لكون هذا الصندوق
صندوقا مفتوحا يقوم البنك بتعديل النسبة المخصصة له يوميًا.
هذا وقد بلغت القيمة اإلستردادية للوثيقة في  31ديسمبر  2017نحو  29,02جنيه مصرى  ،كما بلغ عدد الوثائق القائمة في
ذات التاريخ  33 822ألف وثيقة.
.22ج .صندوق إستثمار بنك األسكندرية لإلستثمار فى أدوات الدخل الثابت (ذو العائد الربع سنوى)-:
بلغ عدد وثائق استثمار هذا الصندوق  10مليون وثيقة قيمتها  100مليون جنيه مصري  ،خصص للبنك منها  500ألف
وثيقة لمباشرة نشاط الصندوق طبقًا لحكم المادة ( )150من الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )95لسنة  1992علمًا بأن هذا
الصندوق مفتوح ذو عائد ربع سنوى.
هذا وقد بلغت القيمة اإلستردادية للوثيقة في  31ديسمبر  2017نحو  20,6357جنيه مصرى  ،كما بلغ عدد الوثائق القائمة
في ذات التاريخ  2 988ألف وثيقة.

 -23أحداث الحقة
صدر قرار البنك المركزى المصري بتاريخ  28يناير  2018بإلزام البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بتطبيق المعيار
الدولي  IFRS 9على القوائم المالية للبنوك اعتبارا من عام  .2019وهذا باإلضافة الي التزام البنوك ببدء التطبيق التجريبي
للمعيار اعتبار من اول مركز مالي ربع سنوى  , 2018و تم تكوين احتياطي مخاطر معيار  IFRS 9بنسبة  %1من اجمالي
المخاطر االئتمانية المرجحة بأوزان المخاطر وذلك من صافي الربح بعد الضريبة عن عام  ( 2017ايضاح  ) 19و تم ادراجه ضمن
بند رأس المال االساسي بالقاعدة الرأسمالية ،وال يتم استخدامه اال بموافقة البنك المركزي.

ض

إلى السادة /مساهمى بنك اإلسكندرية ( ش .م .م) .

م
ك ن س

ك

 31ديسمبر 2017

إوالً  :معترف بها
األصول الثابتة (اإلهالك)
فروق القيمة العادلة
إجمالي الضريبة التي ينشأ عنها إلتزام

ى حس ت
ق
ى قو م م ة م خصة ك سك د ة
عن س ة م ة م ه ة ي  3د سم 7

ن

)(33 130
)(99 920
)(133 050

ل ص
ن س
ضى

ن

 31ديسمبر 2016

()16 599
()138 543
()155 142

ص

ق ى ل
س
ى

ه

ى هم ش ل
ى
ه
م
ى
ه

س

ك ي
ى
ن طق
خ
ك ن س

ك
ك

حس

ه

م

ه

ج

س

ى

ه

ت

حركة االلتزامات الضريبية المؤجلة

ض

الرصيد فى أول العام
اإلضافـات  /االستبعادات
الرصيد فى نهاية العام

 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

()155 142
22 092
)(133 050

)(93 912
()61 230
()155 142

الضريبة المؤجلة المثبتة مباشرة فى حقوق الملكية
ألف جنيه مصري

فرق القيمة العادلة

 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

)(99 920
)(99 920

()138 543
()138 543

ط ق صالح

مهند طه خ د

ألف جنيه مصري

ى

ألف جنيه مصري

التزيد عن سنة واحدة
أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات
اإلجمالى

 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

راجعنا القوائم المالية لبنك األسكندرية (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية
المنتهية فى  31ديسمبر  2017والتى استخرجت منها القوائم المالية الملخصة المرفقة
 ،وذلك طبقا لمعايير المراجعة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية
فقد ابدينا رأيًا غير متحفظ علي القوائم
ى
س
ص
ط
س
ى
ه
ك ن س
ك
س
ن
س
ف
ك سس
م
ص
م
ت ه
ى س
س
ص

 -17التزامات ضريبية مؤجلة
ى

ألف جنيه مصري

2 782 745
)(277 878
2 504 867
400 000
6,26

ى

ألف جنيه مصري

ك

1 513 966
)(151 421
1 362 545
400 000
3,41

ى
ألف جنيه مصري

ألف جنيه مصري

ص

5 060 455
303 474
9 644 071
391 878
152 671
15 552 549

6 759 595
142 147
9 000 738
317 941
87 606
16 308 027

43 584
43 584

ض

عن السنة المالية
المنتهيةفى
 31ديسمبر 2017

ش

ى

ى

ش

 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2017

ى ص

عن السنة المالية
المنتهيةفى
 31ديسمبر 2016

ارتباطات عن قروض
األوراق المقبولة
خطابات الضمان
إعتمادات مستندية إستيراد
إعتمادات مستندية تصدير
اإلجمالى

 -13استثمارات فى شركات شقيقة

ض

ص
ض

 -10أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى
اذون خزانة استحقاق  91يوما
اذون خزانة استحقاق  182يوما
اذون خزانة استحقاق  273يوما
اذون خزانة استحقاق  364يوما
عوائد لم تستحق بعد

637 770
25 284

1 336 669
25 284

ألف جنيه مصري

صافى أرباح العام
حصة العاملين فى األرباح (من صافى أرباح العام)
حصة المساهمين فى صافى أرباح العام ()1
المتوسط المرجح لألسهم العادية المصدرة (( )2ألف سهم)
نصيب السهم األساسى فى الربح (بالجنيه) ()2:1

ى

 31ديسمبر 2016

ألف جنيه مصري

ط
س
ى

ك
ك
سب

ص
ص

 -9نصيب السهم من الربح األساسى (@)

س

 31ديسمبر 2017

ض

ك

ص
ث

س
ى

ى
ض ى

ت

س
س

ت

ض

س
ى
ف

س

ض
ص

ك

ن

ى

ص

س

 -12استثمارات مالية

ألف جنيه مصري

ألف جنيه مصري

الرصيد فى أول العام
فروق تقييم عمالت أجنبية
عبء قائمة الدخل
المستخدم خالل العام
تحويالت إلى مخصص مبالغ مشكوك فى تحصيلها (أصول أخرى)
الرصيد فى نهاية العام

ى

ن
س
ى

ى ك
سب

ى

صص

ى

فض
ص

ى

كلى

3 665 302

فض
ص

ض

عن السنة المالية المنتهية فى
 31ديسمبر 2016

420 580

الضريبة من واقع االقرار
السعر الفعلي للضريبة

ى

ي

بلغت نسبة مساهمة البنك فى الشركات الشقيقة كما يلى:
)(11 510
)(2 071 107
)(2 082 617
)(12 073
)(2 094 690
3 329 024

400 000
29 312
414 182
350 806
289 188
391 535
175
21 000
1 896 198

400 000
29 312
413 383
456 215
289 188
150
21 000
1 609 248

ي
س

ألف جنيه مصري

 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

* ال يجوز التوزيع إال بعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى
 وفقا للنظام االساسى للبنك يتم احتجاز  %5من صافى أرباح العام لتغذية االحتياطي القانوني وتم إيقاف االحتجازلتغذية االحتياطي القانوني عندما بلغ رصيده ما يعادل  %50من رأس المال المصدر والمدفوع.

س
ص

ألف جنيه مصري

إحتياطي قانوني
إحتياطي عام
إحتياطي رأسمالي خاص
إحتياطي القيمة العادلة  /إستثمارات مالية متاحة للبيع
إحتياطيات أخرى
احتياطى مخاطر معيار * IFRS 9
إحتياطي المخاطر البنكية العام
إحتياطى خاص *
إجمالى اإلحتياطيات

س

س

453 436
9 450

ض

 -19االحتياطيات

* تم ادراج مبلغ  391 535ألف جنيه مصري يمثل احتياطي مخاطر معيار  IFRS 9فى بند احتياطيات أخري ضمن مكونات
رأس المال االساسي المستمر

 - 3إدارة المخاطر المالية

يتعرض البنك نتيجة األنشطة التى يزاولها إلى مخاطر مالية متنوعة  ،وقبول المخاطر هو أساس النشاط المالى  ،ويتم تحليل
وتقييم وإدارة بعض المخاطر أو مجموعة من المخاطر مجتمعة معًا  .ولذلك يهدف البنك إلى تحقيق التوازن المالئم بين الخطر
والعائد وإلى تقليل األثار السلبية المحتملة على األداء المالى للبنك  ،ويعد أهم أنواع المخاطر خطر اإلئتمان وخطر السوق وخطر
السيولة واألخطار التشغيلية األخرى .ويتضمن خطر السوق خطر أسعار صرف العمالت األجنبية وخطر سعر العائد ومخاطر السعر
األخرى.

سجل تجارى رقم  96029القاهرة
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