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التقرير ال�سنوي 2009

ر�ؤيتنا

اأن نقدم خدماتنا امل�سرفية ال�ساملة لل�سريحة املنتقاة بال�سوق، واأن نقدم حلواًل م�سرفيًة متكاملًة لعمالئنا للحفاظ 

على عالقتنا القوية معهم والوفاء مبتطلباتهم واحتياجاتهم.

اأهدافنا

- تقدمي جمموعة متنوعة من املنتجات امل�سرفية التجارية وخدمة فاعلة ومتميزة لعمالء البنك.

- اإحكام قواعد واإجراءات اإدارة املخاطر مع االلتزام الوثيق بالت�سريعات والقوانني املحلية.

- تعظيم االإيرادات واإدارة امل�سروفات باأ�سلوب كفء ل�سمان حتقيق اأعلى عائد مل�ساهمي البنك.

- تنمية وتطوير البنك مع الرتكيز على جودة االأ�سول.

- جذب الكوادر الب�سرية املتميزة واملحافظة عليها بتوفري م�سار وظيفي متطور ومكافئ.

من  متنوعة  جمموعة  م�صر   -  ABC بنك  يقدم 

املنتجات امل�صرفية التجارية وخدمة فاعلة ومتميزة 

لعمالء البنك.
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يت�سرف جمل�س االإدارة اأن يقدم تقريره ال�سنوى عن ال�سنة املالية 2009 اإىل ال�سادة م�ساهمى البنك، وي�ستهل املجل�س تقريره ال�سنوى باإلقاء ال�سوء على 

اأهم التطورات واملوؤ�سرات االقت�سادية خالل العام، حيث �سهد عام 2009 ا�ستمرار تاأثري االأزمة املالية العاملية على االإقت�ساد العاملى، فرتاجع الناجت 

املحلى االإجمـــايل على امل�ستوى العاملى مبعدل 3.8 % مقابل معدل منو بلغ 2.5 % خالل ال�سنة املالية ال�سابقة، وجاء هذا الرتاجع يف ظل ركود االقت�ساد 

نتيجة  ، وذلك  والهند  واليابان  الدول مثل ال�سني  النمويف بع�س  تباطوؤ معدل  واليابان ف�ساًل عن  املتحدة  اليورو واململكة  االأمريكي واقت�ساد منطقة 

امتداد تداعيات االأزمة جلميع االأن�سطة االقت�سادية، وما اأدت اإليه من انخفا�س يف الطلبني اخلارجى واملحلى يف الدول املتقدمة والنا�سئة على ال�سواء، 

وكذا حدوث تراجع حاد يف اأرباح العديد من ال�سركات واإفال�س بع�سها والتخوف من اال�ستثمار يف االأ�سهم حت�سًبا ملزيد من الرتاجع يف اأ�سعارها حيث 

انخف�ست اأ�سعار االأ�سهم يف معظم البور�سات الرئي�سية.

ونتيجة ا�ستمرار تداعيات االأزمة اإجتهت البنوك املركزية يف معظم الدول ال�سناعية نحو اتباع �سيا�سات نقدية تو�سعية من خالل تخفي�س اأ�سعار الفائدة 

ب�سكل متواٍل يف حماولة لدعم اقت�ساداتها، واأدت حالة الركود العاملى اإىل زيادة معدالت البطالة بالعديد من الدول ال�سناعية الرئي�سية مع اإعالن عدد 

كبري من املوؤ�س�سات عن ت�سريح جانب من العمالة نتيجة اإ�سهار اإفال�سها، ف�ساًل عن اإغالق الكثري من امل�سانع اأو خف�س طاقتها االإنتاجية واأدى هذا 

الركود اإىل تراجع معدالت الت�سخم يف معظم الدول ال�سناعية، و�ساحب تلك التطورات اإجراءات دعم القطاع امل�سريف وحماوالت اإنعا�س االقت�ساد 

بالواليات املتحدة االأمريكية، ومنها االإعالن عن �سراء ح�س�س يف روؤو�س اأموال بع�س املوؤ�س�سات املالية وبرنامج �سراء االأ�سول املتعرثة، هذا ف�ساًل عن 

زيادة االإقبال على ال�سندات احلكومية االمريكية كمالٍذ اآمن لال�ستثمار.

وعلى م�ستوى االقت�ساد املحلى فقد اأثبتت هذه االأزمة اأن م�سر مرتبطة بعجلة االقت�ساد العاملى عن طريق ارتباطاتها التجارية واال�ستثمارات املبا�سرة 

وكذلك التدفقات املالية، �سواء من العاملني امل�سريني باخلارج اأو اال�ستثمارات املالية من خالل البور�سة فقد انخف�ست التدفقات املالية الواردة مل�سر 

مما اأدى اإىل تراجع معدل النمو احلقيقى للناجت املحلى ليبلغ 4.7 % مقابل 7.2 % خالل عام 2008 وهو معدل مرتفع ن�سبًيا مقارنة مبعدالت النمويف 

الدول ال�سناعية ومن اأكرث قطاعات الن�ساط االقت�سادى تاأثًرا بتداعيات االأزمة كانت ال�سياحة والت�سدير وال�سناعات التحويلية وقناة ال�سوي�س، ومن 

ا�ستثمار  15 مليار جنيه مت  اال�ستثمارى مع �سخ احلكومة مايقرب من  العام  االإنفاق  االأداء االقت�سادى كانت ت�ساعد  تباطوؤ  التي حدت من  العوامل 

معظمها يف م�سروعات البنية االأ�سا�سية وحت�سن اأداء بع�س قطاعات الن�ساط االقت�سادى كقطاعى البرتول واالت�ساالت وتكنولوجيا املعلومات، كما اأن 

فر�س م�سر جيدة يف العودة اإىل حتقيق منو اقت�سادى مرتفع خا�سة اأن اجلهاز امل�سريف يف م�سر مل يتاأثر باالأزمة املالية نتيجة يقظة البنك املركزي 

امل�سري يف ممار�سة دوره الرقابى وعدم ال�سماح للبنوك امل�سرية بالدخول يف ا�ستثمارات ذات خماطر عالية.

وقد بداأ البنك املركزي امل�سري بعد تنفيذ املرحلة االأوىل من خطة تطوير القطاع امل�سريف؛ التي بداأت يف �سبتمرب 2004 وحتقيقها ملعظم اأهدافها يف 

االإعداد لتنفيذ املرحلة الثانية والتي متتد من عام 2009 اإىل عام 2011؛ والتي ت�ستهدف رفع كفاءة اأداء و�سالمة اجلهاز امل�سريف وزيادة تناف�سيته 

ومقدرته على اإدارة املخاطر امل�سرفية ليقوم بالدور املنوط به يف الو�ساطة املالية خلدمة االقت�ساد القومـي واالإ�سهام يف حتقيق معــدالت النمــو
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للبنوك  واالإدارية  املالية  الهيكلة  الإعادة  �سامل  برنامج  وتنفيذ  اإعداد  فى  تتمثل  حماور  عدة  على  املرحلة  هذه  يف  التطوير  برنامج  ويرتكز  امل�ستهدفة. 

البنوك  II يف  بازل  تنفيذ متطلبات  وكذا  املخاطر،  واإدارات  املالية  الو�ساطة  لرفع كفاءتها يف جمال  اأى متطلبات الزمة  وا�ستكمال  املتخ�س�سة  العامة 

امل�سرية بهدف زيادة مقدرتها على اإدارة املخاطر، وتبنى مبادرة لزيادة وحت�سني فر�س اإتاحة التمويل واخلدمات امل�سرفية، وخا�سة للمن�ساآت ال�سغرية 

واملتو�سطة، ومراجعة اأحكام تطبيق قواعد احلوكمة الدولية اخلا�سة بالبنوك والبنك املركزي امل�سري.

اأما بالن�سبة لبنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية – م�سر فقد قام البنك بزيادة راأ�س املال مببــــلغ »100 مليون جم« يف نهاية الربع االأخري من عام 2009 

مت �سدادها نقًدا وجاٍر اإتخاذ االجراءات الالزمة لت�سجيل هذه الزيادة، وفيما يخ�س نتائج اأعمال البنك وما مت حتقيقه من اإجنازات خالل العام املايل 

2009 يف �سوء ا�ستمرار تداعيات االأزمة املالية وانعكا�ستها ال�سلبية على االقت�ساد امل�سري، حيث بلغ اإجمايل ميزانية البنك »5054.1 مليون جم« كما 

بلغت االلتزامات العر�سية »779.9 مليون جم«، وعلى اجلانب االآخر فقد حقق م�سرفنا فى نهاية عام 2009 �سايف ربح قبل ال�سرائب بلغ »84.4 مليون 

جم« مقابل »68.2 مليون جم« يف العام ال�سابق مبعدل منو 23.8 %، وبلغت �سريبة الدخل وال�سريبة املوؤجلة »32.7 مليون جم« مقابل »5.5 مليون جم« 

يف العام املا�سى لي�سبح �سايف الربح بعد خ�سم ال�سرائب »51.7 مليون جم« عام 2009، مقارنة ب�سايف اأرباح قدره »62.7 مليون جم« عام 2008.

فاإن  وجهود  تكاليف  من  عليها  ومايرتتب  الداخلية  اأو�ساعه  ترتيب  الإعادة  البنك  اإدارة  بها  تقوم  التي  املهام  من  الرغم  على  اأنه  بالذكر  ومن اجلدير 

معدالت النمواملحققة يف نتائج الن�ساط اإمنا تعك�س النجاح الكبري جلهود االإدارة لتنمية اأن�سطته يف االجتاهات املختلفة، باالإ�سافة اإىل الرتكيز على اأن 

يرتقى م�سرفنا املكانة املرجوة من حيث اخلدمة املتميزة و�سرعة ودقة االأداء، وقد ت�سافرت جهود القطاعات والوحدات املختلفة للبنك ال�ستمرار جناح 

م�سرفنا من خالل خطة عمل ميكن اأن نوجزها فيما يلي:

خدمات التجزئة

تقدمي خدمات جتزئة م�سرفية متميزة ومتطورة وفًقا الإ�سرتاتيجية مدرو�سة من خالل فريق عمل متخ�س�س يف اإدارة وتطوير وابتكار اخلدمات واملنتجات 

اجلديدة بعد درا�سة وافية لل�سوق امل�سرية والتقنيات العاملية، وكان من نتيجة ذلك:

23 فرًعا توزعت على مناطق خمتلفة داخل اجلمهورية، ومع ا�ستمرار خطة التو�سع  -   �سبكة فروع متطورة وفًقا الأحدث التقنيات العاملية تبلغ حالًيا 

بالفروع فاإنه من املتوقع اأن ت�سل اإىل 28 فرًعا بنهاية 2010 لتغطى الفروع اجلديدة بع�س مناطق بالقاهرة واجليزة ومدينتى طنطا  وال�سوي�س.

-   التو�سع االأفقى ب�سبكة ماكينات ال�سراف االآيل، وماكينات ال�سراف االآيل احلكومية حيث بلغت يف عام 2009 عدد 45 ماكينة زائد 30 ماكينة �سراف 

اآيل حكومية مقارنة بعدد 39 ماكينة يف عام 2008. 

اخلزانة

وتنويع  البنك  اأموال  باإدارة  واخل�سوم  االأ�سول  اأداء  جلنة  خالل  من  تقوم  حيث  بالبنك،  االأ�سا�سية  الربح  م�سادر  من  م�سدًرا  اخلزانة  ن�ساط  يعترب 

بالرغم من ا�صتمرار تداعيات الأزمة املالية خالل العام 

املايل 2009 وانعكا�صتها ال�صلبية على القت�صاد امل�صري، 

ا�صتطاع بنك ABC - م�صر اأن يحقق �صايف ربح  قبل 

ال�صرائب مبعدل منو ٪23.8.
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هيكل التمويل واال�ستخدامات، وقد قامت بطرح �سندوق ا�ستثمار البنك الثانى ذىالعائد الرتاكمى، وذلك تنويًعا مل�سادر اال�ستثمار واالأرباح. 

الئتمان �املخاطر 

جميع  يف  الدقة  مبنتهى  االلتزام  عن  ف�ساًل  املخاطر،  توزيع  مراعاة  مع  االأداء؛  تقييم  وتخطيط  االئتمانية  املحافظ  اإ�سرتاتيجيات  تطبيق  على  يقوم 

بالبحرين من  االأم  واملوؤ�س�سة  البنك  اإدارة  امل�سري وماي�سدر عن جمل�س  املركزي  البنك  وتعليمات  املحلية  والقوانني  االئتمانية  بال�سيا�سة  املعامالت 

تعليمات، وب�سفة خا�سة التطبيق الدقيق عند تكوين املخ�س�سات، وهواالأمر الذي �ساهم يف اأن يعد م�سرفنا من بني اأف�سل البنوك امل�سرية الرائدة 

من حيث جودة وجدارة حمفظة ائتمان العمالء بعد تطبيق اأحدث النظم العاملية يف جمال ت�سنيف ودرا�سة العمالء.

ويقوم البنك بتطبيق قواعد جلنة بازل II واحت�ساب جميع املخاطر امل�سرفية وفقا للمعايري الدولية ومبا يتفق مع مقررات بازل II ليكون م�سرفنا من 

البنوك املحلية ال�سباقة يف هذا املجال لكون م�سرفنا تابًعا ملوؤ�س�سة م�سرفية عريقة االأ�سل عاملية التواجد. 

نظم املعل�مات 

نظام  االنتهاء من تطوير  االآلية فقد مت  النظم  اال�ستثمار يف جمال  تكلفة  ارتفاع  بالرغم من  الدائم  التطوير  والعمل على  لر�ساء عمالئنا  ا�ستهداًفا 

احلا�سب االآيل امل�ستخدم بالبنك ليخدم التطور امل�ستهدف لقطاعات البنك حتى يقدم حلواًل جلميع االأن�سطة امل�سرفية، مبا يف ذلك خدمات التجزئة 

ومتويل ال�سركات والعمليات املركزية والتمويل التجاري وحتويل االأموال وعمليات االإقرا�س واخلدمات االإلكرتونية ونظم اإدارة املعلومات ودعم القرار 

مما يهيىء الفر�سة لتطوير منتجات ال�سوق واال�ستجابة اإىل احتياجات العمالء والعمل على راحتهم. 

امل�ارد الب�صرية 

تتم تلبية احتياجات البنك املختلفة من العمالة الالزمة ملواجهة الزيادة يف اأعمال البنك، وكانت املهمة الرئي�سية لفريق العمل هى تعظيم دور العاملني 

بالبنك باإعتبارهم اأهم اأ�سول وا�ستثمارات البنك، كما اأن روؤيتهم للم�ستقبل تتمثل يف اال�ستمرار يف اإجناز دورهم يف ح�سن االختيار وتدريب العاملني 

وتطور االمتيازات التي يح�سل عليها العاملون لتعظيم دورهم يف انطالق البنك يف �سوء االأهداف املو�سوعة للوجود بقوة يف ال�سوق امل�سرفية امل�سرية. 

اأما على �سعيد احلوكمة، فاإن البنك يحر�س على تطبيق اأحدث نظم احلوكمة العاملية مبا يتفق مع متطلبات ال�سفافية واالإف�ساح واالن�سباط ومبا ي�سمن 

حماية اأموال املودعني ومتابعة اال�ستخدام والتاأكد من ح�سن �سري العمل بوحدات البنك كافة، مبا يحقق ح�سن تقدمي اخلدمة امل�سرفية للعمالء، ويتم 

ذلك من خالل اأداء جمل�س االإدارة مل�سئولياته مدعوًما بجملة من اللجان املنبثقة عنه كما يلي:

-   جلنة املخاطر

-   جلنة املراجعة

-   جلنة احلوكمة واملزايا 
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والتي تعترب اأداة ات�سال مابني املجل�س والبنك بهدف م�ساعدة املجل�س يف القيام بوظيفة الرقابة على اأعمال البنك كافة. 

الر�ؤية امل�صتقبلية

اإننا ندرك اأن مهمتنا لي�ست �سهلة والتخلومن ال�سعاب لكننا نوؤمن باأن الطريق بات وا�سًحا اأمامنا، واأن عام 2010 بداية االنطالقة احلقيقية للبنك بعد 

اأن جنح يف حتقيق اجلانب االأكرب من خطط التطوير امل�ستمر واالنت�سار مبحافظات م�سر املختلفة تر�سيًخا لوجوده يف ال�سوق امل�سرية، و�سيعمل البنك 

هذا العام باإ�سرتاتيجية جديدة تهدف اإىل املزيد من التطور التكنولوجى خلدمات البنك، ومن اأجل وبغر�س تقدمي منتجات جديدة ومتنوعة لعمالء 

البنك احلاليني وامل�ستقبليني باالإ�سافة اإىل اال�ستمرار يف التو�سع فى �سبكة الفروع وماكينات ال�سراف االآيل ترتكز على عدة حماور اأهمها:

-   التو�سع امل�ستمر يف قنوات توزيع املنتجات امل�سرفية لتغطى االأماكن االقت�سادية املتميزة والواعدة بغر�س تو�سيع قاعدة العمالء من خالل اإن�ساء 

وافتتاح عدد 5 فروع جديدة وتو�سيع �سبكة ماكينات ال�سراف االآيل بعدد 18 ماكينة جديدة.

-    العمل على تو�سيع وتنويع م�سادر اال�ستثمار بطرح منتجات جديدة اأهمها طرح �سهادات ادخار متنوعة ملدة 3 اأو5 �سنوات ب�سعر فائدة تناف�سى ثابت 

طوال مدة ال�سهادة. 

-    العمل ب�سكل مت�سارع لتنمية حمفظة متويل ال�سركات بالبنك لتغطى جميع الن�ساطات االقت�سادية الرئي�سية، وذلك من خالل منح ت�سهيالت ائتمانية 

وقرو�س متو�سطة وطويلة االأجل الأن�سطة �سناعية جديدة ك�سناعات الغاز واالأدوية وال�سرياميك والبال�ستيك  وذلك اإما منفرًدا اأو من خالل قرو�س 

م�سرتكة يتم ت�سويقها مع البنوك الزميلة، بهدف متويل امل�سروعات القومية واالإ�سرتاتيجية الكبرية.

-    حتديث نظم واإجراءات العمل واللوائح الداخلية للبنك لتكون على امل�ستوى الالئق مب�سرفنا. 

واأخرًيا يود جمل�س االإدارة اأن يتقدم بخال�س ال�سكر والتقدير لالإدارة التنفيذية وملوظفي البنك كافة على ما بذلوه من جهد ملحوظ خالل العام، كما يود 

جمل�س االإدارة اأن يعرب عن خال�س امتنانه جلميع عمالء البنك ومرا�سليه وم�ساهميه على الثقة الكبرية التي اأولوها اإياه خالل عام 2009.

ح�صـن عـلى جمعه 

رئي�س جملـ�س االإدارة

الربح  م�صادر  من  م�صدًرا  اخلزانة  ن�صاط  يعترب 

اأداء  جلنة  خالل  من  تقوم  حيث  بالبنك،  الأ�صا�صية 

البنك وتنويع هيكل  اأموال  باإدارة  الأ�صول واخل�صوم 

التمويل وال�صتخدامات.
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اأع�صاء جمل�س الإدارة

ال�سيد/ ح�سن علي جمعه

رئي�س جمل�س االإدارة

بحريني

الرئي�س التنفيذي

املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية

البحرين

ال�سيد/ عي�سى حممد ال�سويدي

نائب رئي�س جمل�س االإدارة

اإماراتي

املدير التنفيذي ملجل�س اأبوظبي لال�صتثمار

الإمارات العربية املتحدة

ال�سيد/ حممد �سريف �سرف

ع�سو جمل�س االإدارة

م�سري

ع�صو جمل�س الإدارة املنتدب والرئي�س التنفيذي

بنك املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية

م�صر

الدكتور/ خالد �سعيد كعوان

ع�سو جمل�س االإدارة

ليبي

نائب الرئي�س التنفيذى

املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية

البحرين

ال�سيد/ حممد �سريف �سرفال�سيد/ ح�سن علي جمعه

الدكتور/ خالد �سعيد كعوان ال�سيد/ عي�سى حممد ال�سويدي
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ال�سيد/ �سائل الوعري

ع�سو جمل�س االإدارة

اأردين

رئي�س جمموعة العمليات والإدارة التنفيذية

املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية

البحرين

ال�سيد/ نبيل حمدان

ع�سو جمل�س االإدارة

اأردين

رئي�س جمموعة ت�صويب الديون والإدارة الت�صغيلية

املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية

البحرين

الدكتور/ حممد اأبو�سنينة

ع�سو جمل�س االإدارة

ليبي

مدير اإدارة الرقابة على امل�صارف واإدارة القطع

م�صرف ليبيا املركزي

ليبيا

ال�سيد/ جمدي خالف

اأمني �سر جمل�س االإدارة

م�سري

رئي�س العمليات والإدارة التنفيذية

بنك املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية

م�صر

الدكتور/ حممد اأبو�سنينةال�سيد/ �سائل الوعري

ال�سيد/ جمدي خالف ال�سيد/ نبيل حمدان
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خدمات التجزئة امل�صرفية

اأظهرت حمفظة قرو�س و�سلفيات االأفراد منًوا بنحو 16.8%، كما حققت ودائع العمالء منًوا بنحو 4.2 % وهو ما حتقق نتيجة زيادة قاعدة العمالء التى 

بلغت 34461 عمياًل ليمثلوا 13 % �سايف منو بنهاية 2009.

اإن اال�سرتاتيجية االأ�سا�سية خلدمات التجزئة امل�سرفية كانت تعتمد على التو�سع داخلًيا وخارجًيا. فعلى ال�سعيد الداخلي، كان االهتمام بتعزيز ودعم 

هيكل ن�ساط خدمات التجزئة من خالل اإ�سافة وحدات جديدة مثل وحدة الت�سويق وذلك لتحقيق النتائج امل�ستهدفة بنجاح. كما مت تكوين فريق عمل 

قوي وحمرتف للعمل خارج الفروع لعر�س وبيع منتجات البنك.

-    وقام فريق عمل التجزئة امل�سرفية بتطوير واإطالق منتجات وخدمات جديدة، فاأطلق �سندوق اال�ستثمار يف �سوق العمالت )مزايا( كما جنح يف 

اأن يكون بنك ت�سوية املعا�سات جلميع التعامالت االإلكرتونية املنفذة عن طريق ماكينات ال�سراف االآيل التي توفرها وزارة املالية و�سبكة الـ123 

باالإ�سافة اإىل اال�سرتاك يف امل�سروع احلكومي ل�سرف املرتبات والتح�سيل اإلكرتونًيا.

-   كما اأمت مرحلةاالنتقال  اإىل EMV لبطاقات االئتمان كخطوة اأخرية للتما�سي مع تطبيق قوانني الفيزا العاملية للمراقبة وال�سيطرة على  املخاطر 

واالحتيال.

-   كما اأ�ساف برنامج CRM )اإدارة عالقات العمالء( اإىل مركز االت�ساالت بالبنك الذي اأثر اإيجابًيا على م�ستوى خدمة العمالء.

-   واأخرًيا، اأ�س�س ن�ساط خدمات التجزئة برنامج نادي االأع�ساء الذي اأ�ساف اإىل قيمة بطاقات االئتمان يف ال�سوق املحلية.

ماكينات  عدد  وو�سل  اأكتوبر،  من  وال�ساد�س  ودمياط  و�سموحة،  القطامية،  يف  جديدة  فروع   4 باإفتتاح  البنك  قام  فقد  اخلارجي،  ال�سعيد  على  اأما 

ال�سراف االآيل اخلا�سة ببنك ABC – م�سر 75 ماكينة داخل جمهورية م�سر العربية.

للبيع  االآيل وفريق عمل  ال�سراف  الفروع وماكينات  التو�سع يف عدد  العمالء من خالل  اإحتياجات  تلبية  اإىل  – م�سر   ABC بنك  ا�سرتاتيجية  تهدف 

اخلارجي لتلبية طلبات واحتياجات العمالء يف اأي وقت وكل مكان.
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مت�يل ال�صركات �امل�صر�عات املت��صطة �ال�صغرية

ا�ستمر اأداء ن�ساط متويل ال�سركات وامل�سروعات يف تنمية وتنويع حمفظة ال�سركات خالل عام 2009 اإىل جانب جذب عمالء من قطاعات جديدة يف 

�سبيل تنمية قاعدة عمالء البنك.

كما قام البنك بتقدمي ت�سهيالت لعمالئه من ال�سركات �ساعدت يف ا�ستيعاب �سلبيات االأزمة االقت�سادية على االأ�سواق املحلية والعاملية، وركز ن�ساط 

يف  املوجودة  والعاملية  املحلية  البنوك  بني  مكانته  البنك  ياأخذ  حتى  امل�سرية  ال�سوق  يف  )�سخمة(  �سفقات  اإيجاد  على  العمل  فريق  ال�سركات  متويل 

م�سر. كما قام بالعمل على تطوير اأوجه التعاون بني �سبكة فروع جمموعة ABC املنت�سرة يف اأنحاء املنطقة مما اأدى اإىل �سفقات كبرية واأعمال مهمة 

وجهت اإىل بنك ABC لندن وبنك ABC االإ�سالمي وABC اجلزائر واالأردن. �سملت تلك ال�سفقات املربحة عدًدا من ال�سركات املهمة والكبرية يف جمال 

البرتوكيماويات والكابالت الكهربائية والطريان و�سناعة البناء.

وبداية من عام 2009 ف�ساعًدا، �سيظل ن�ساط متويل ال�سركات يركز على ر�سد م�سروعات مهمة ومتويلها يف ال�سوق امل�سرية للعمل اإىل جانب فريق 

عمل جمموعة متويل امل�سروعات يف ABC لندن. و�سوف ت�سهد ا�سرتاتيجية املجموعة تعديالت وتطويرات اإيجابية التي بدورها ت�ساعد يف تو�سعة املحافظ 

املتنوعة بالبنك، خا�سة امل�سروعات املتو�سطة التي �ست�ساعد على بيع وت�سويق منتجات البنك االأخرى.

اأظهرت حمفظة قرو�س و�صلفيات الأفراد منًوا بنحو 

16.8%، كما حققت ودائع العمالء منًوا بنحو ٪4.2.
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العالقات امل�صرفية

للبنك مهمته فى تقدمي  2009، متكنت العالقات امل�سرفية من تنمية وتطوير عالقات قوية ومثمرة مع املرا�سلني اخلارجيني، مما �سهل  خالل عام 

منتجات متويل جتاري اأكرث �سمواًل واأكرب قيمة واأو�سع انت�ساًرا على امل�ستوى العاملى.

وفى عام 2010 �سوف تكر�س العالقات امل�سرفية جهودها نحو العمل على تر�سيخ مكانتها كمركز رئي�سي لتمويل التجارة اخلارجية فى اأنحاء منطقة 

ا جهودها لتنويع خدماتها واأن�سطتها فى تلك املنطقة معتمدة على امكانيات جمموعة املوؤ�س�سة العربية  ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا، كما �ستوا�سل اأي�سً

امل�سرفية و�سبكة فروعها املنت�سرة فى 22 دولة.

اخلزانة

يتوىل ن�ساط اخلزانة م�سئولية ادارة خماطر �سعر ال�سرف واأ�سعار الفائدة وتاأثريها على القوائم املالية للبنك باالإ�سافة اإىل اإدارة االأموال بالبنك. 

وتعترب خماطر ال�سوق املرتبطة باأ�سعار ال�سرف واأ�سعار الفائدة فى البنك حمدودة وعادًة ما تكون موجهة ملقابلة احتياجات العمالء واأعمالهم. وفى 

هذا ال�سدد، تقوم اإدارة اخلزانة بتوفري جمموعة من املنتجات املتنوعة فى املدة ودرجة ال�سيولة لتنا�سب احتياجات العميل.

االأوعية  من  متكاملة  جمموعة  توفر  كما  احلكومية،  املالية  واالأوراق  االأجنبية  العمالت  و�سراء  بيع  يف  تناف�سية  اأ�سعاًرا  لعمالئه  اخلزانة  ن�ساط  يوفر 

االإدخارية بالعمالت املختلفة.

اأما بالن�سبة للعمالء املحرتفني، فيقدم لهم ن�ساط اخلزانة قائمة طويلة من امل�ستقات واملنتجات املهجنة التي تقابل اأ�ساليب اال�ستثمار املختلفة.

يف عام 2009 قدم البنك �سندوق �سوق املال لعمالئه لتح�سني وزيادة العائد وجنح يف جذب عمالء اأكرث وحتقيق اأف�سل النتائج يف ال�سوق امل�سرية يف 

عام 2009.

كما اأ�سبح ن�ساط اخلزانة واحًدا من اأن�سط الوحدات يف ال�سوق من حيث التداول يف االأوراق املالية احلكومية والتداول يف �سوق "االنرتبنك"، كذلك 

ت�سدير النقد االأجنبي.
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واأما بالن�سبة الإدارة ال�سيولة فاإن ن�ساط اخلزانة يراقب هيكل االأ�سول واخل�سوم وموقف ال�سيولة اخلا�س بالبنك وهذا يتطلب مراقبة منط ا�ستحقاق التعاقدات 

باالإ�سافة اإىل تطورات ال�سوق لتكون لديه القدرة ال�سليمة الدارة ال�سيولة وفًقا ملتغريات ال�سوق املحتملة مع اال�ستمرار يف مراقبة القدرة التمويلية املوؤمنة.

الئتمان �املخاطر

على  االأزمة  تاأثري  تقلي�س  بالبنك  واملخاطر  االئتمان  ن�ساط  ا�ستطاع  فقد  واملحلى،  العاملى  االقت�سادين  على  وتداعياتها  العاملية  املالية  االأزمة  من  الرغم  على 

اأ�سول البنك اإىل اأدنى حد، وكذلك تنمية حمفظة البنك االئتمانية وتنوعها من خالل متويل عمالء ن�ساط متويل ال�سركات، ون�ساط التجزئة امل�سرفية وجمموعة 

املوؤ�س�سات املالية. كما قام ن�ساط االئتمان واملخاطر بتحديث وتطوير اأدوات اإدارة املخاطر واملنهج املتبع يف هذا اخل�سو�س.

وينتهج ن�صاط الئتمان واملخاطر اأ�صلوًبا لتحقيق اأهدافه يتمثل فيما يلي:

-     العمل امل�ستمر على بناء عالقات قوية، وال�سعي املتوا�سل لالرتقاء مب�ستوى االأداء بالتن�سيق مع روؤ�ساء االأن�سطة املختلفة.

-    دعم عمليات البنك اجلارية من خالل تقدمي حلول املخاطر، وتطبيق وتطويراالإجراءات الوقائية الالزمة ملتابعة ومراقبة عوامل املخاطر، وكذلك حت�سني 

االأداء  من خالل حت�سني اإجراءات وخطوات تنفيذ العمليات االئتمانية.

-    عدم التقيد باالأ�ساليب التقليدية والتطلع اإىل ابتكار اأفكار جديدة وفعالة لتواكب تطور ال�سناعة امل�سرفية على امل�ستوى العاملى.

-    تفعيل اأق�سام »خماطر ال�سوق وخماطر الت�سغيل« لتعمل حتت مظلة ن�ساط االئتمان واملخاطر بحيث تكون م�سئولة عن مراقبة واإدارة تلك املخاطر.

-    االلتزام بالقواعد وال�سيا�سات املطبقة من جانب جمموعة املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية وكذا القواعد الرقابية ال�سادرة من البنك املركزي امل�سري، باالإ�سافة 

اإىل التوافق مع معايري بازل II وذلك بالن�سبة ملقايي�س معيار كفاية راأ�س املال اخلا�سة باالئتمان وخماطر ال�سوق والت�سغيل.

ويف ظل ا�ستمرار تباطوؤ االقت�ساد العاملي، فان فريق عمل االئتمان واملخاطر �سيعمل علي تنفيذ مهامه بقدر من املرونة واحلذر مبا يتنا�سب مع تلك الظروف.  

و�سريكز ب�سورة خا�سة على حتديد االأ�سواق امل�ستهدفة وحتديد معايري االإقرا�س التي تتنا�سب مع تلك التطورات املالية واالقت�سادية، على اأن تتفاعل ب�سورة 

مبا�سرة مع تغريات ال�سوق ل�سمان اتخاذ القرارات واخلطوات ال�سليمة يف التوقيت املنا�سب. ويف اإطار هذه الروؤية املتطورة، فاإن ن�ساط االئتمان واملخاطر لن 

ا على  يكتفي بالتطوير الداخلى بل �سي�ستعني بكبار الباحثني واال�ست�ساريني لتزويد بنك »ABC- م�سر« بتقارير دقيقة حول ال�سوق وال�سناعة، كما �سيعمل اأي�سً

تاأ�سي�س وتطبيق نظم املعلومات لتوفري مثل هذه البيانات ب�سورة متقدمة ودقيقة.

قام بنك ABC - م�صر بالتو�صع يف زيادة �صبكة الفروع 

لت�صل اإىل 23 فرًعا و75 ماكينة �صراف اآىل يف خمتلف 

اأنحاء اجلمهورية.
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معاجلة الدي�ن املتعرثة

قام ن�ساط معاجلة الديون املتعرثةبدور اإيجابى يف حتقيق النتائج امل�ستهدفة لعام 2009. فقد جنح فريق العمل يف حت�سيل وا�سرتداد العديد من الديون 

املتعرثة نقًدا كما جنح يف اإعادة بيع بع�س االأ�سول التي اآلت ملكيتها للبنك وفاًءا لديون متعرثة.

 وقد جنح ن�ساط معاجلة الديون املتعرثة يف التعامل بحكمة مع مديونيات العمالء املتعرثين اجلادين من خالل �سداد بع�س تلك املديونيات اأو اإعادة 

جدولة البع�س االآخر ب�سروط تتفق مع ظروف كل منهم مبا يتما�سى مع نظم و�سيا�سات البنك مما كان له االأثر االإيجابى يف �سداد تلك املديونيات.

وقد اأثبتت �سيا�سة املخ�س�سات فعاليتها بو�سوح، حيث ظل ت�سنيف معدل املخاطرة لبنك »ABC- م�سر« قويًاعلى مدار العام.

احل�كمة �اللتزام

تعترب امل�سئولية االأوىل لن�ساط احلوكمة وااللتزام هي درء خماطر عدم االلتزام واأهمها خماطر ال�سمعة وخماطر العقوبات املالية، وهى يف �سبيل ذلك 

تقوم بالتحقق من التزام البنك بجميع اللوائح والت�سريعات والقوانني ال�سادرة من البنك املركزي امل�سري وتعليمات البنك املركزي بالبحرين وكذا 

اللوائح والتعليمات الداخلية، كما تقوم  بتوطيد العالقة مع خمتلف اجلهات الرقابية والعمل على اإيجاد قنوات ات�سال دائمة وفعالة مع م�سئويل هذه 

اجلهات. 

كما ترتكز م�سئولية ن�ساط احلوكمة وااللتزام على تدعيم االآليات واالأطر التي تكفل مواجهة جرائم االحتيال وحاالت الغ�س والتدلي�س، وكذلك اال�سرتاك 

يف حتديث ال�سيا�سات واإجراءات العمل مبا يكفل التزام البنك بكل امل�ستجدات من التعليمات الرقابية. 

انعقادها ومبا�سرة  البنك بعدد مرات  التزام جميع جلان  البنك والتحقق من  اأعمال جلان  كما يقع على عاتق فريق عمل احلوكمة وااللتزام متابعة 

اأعمالها مبا يتفق مع قواعد عملها طبقا للقانون وكذلك نظم العمل واأف�سل التطبيقات العملية يف هذا ال�ساأن. 

ا من التزام البنك بتطبيق قواعد التعرف على هوية العمالء، ومبادئ اأعرف عميلك مبا يف ذلك فتح وت�سغيل  كما يتحقق ن�ساط احلوكمة وااللتزام اأي�سً

احل�سابات وااللتزام بتطبيق معايري مكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب والتحقق من تنمية الوعي الكايف لدى كل العاملني بالبنك يف هذا املجال من 

خالل الدورات التدريبية املتخ�س�سة لالإملام بجميع امل�ستحدثات املرتبطة مبجال العمل. 
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املراجعة الداخلية

يقوم ن�ساط املراجعة الداخلية بتطبيق اأ�سلوب التفتي�س امل�ستند على تقييم املخاطر، والذي يعتمد على اأحدث التقنيات واأف�سل املمار�سات الدولية، حيث يقوم 

بتطبيقها على جميع وحدات البنك، كما يعترب ن�ساط املراجعة الداخلية وحدة م�ستقلة ومو�سوعية ت�ساعد املوؤ�س�سة على حتقيق اأهدافها من خالل تقييم وحت�سني 

اإدارة املخاطر واأنظمة الرقابة الداخلية.

ومن ناحية اأخرى يقوم فريق العمل بن�ساط املراجعة الداخلية مبتابعة جميع التقارير املقدمة من مراجعي البنك اخلارجيني، والبنك املركزي امل�سري، وجمموعة 

املراجعة باملركز الرئي�سي بالبحرين.

ومن الإجنازات املهمة التي قام بها ن�صاط املراجعة الداخلية يف عام 2009 ما يلي:

-    حتديد اأوجه املخاطر واأعطائها االأولوية لتتم مراجعتها ب�سورة دورية.

-    تطبيق ا�سرتاتيجية »املقارنة العادلة« بني وحدات البنك املختلفة، وذلك عن طريق مقارنة اأداء كل وحدة خالل فوا�سل زمنية متعددة. وهذه اال�سرتاتيجية من 

�ساأنها اأن متكن البنك من املراقبة املبا�سرة الأداء جميع الوحدات، وبالتايل توؤهله التخاذ االإجراءات الالزمة ب�سرعة ويف الوقت املنا�سب.

اأ�سلوب »التفتي�س امل�ستند على  اأعمال وحدات البنك املختلفة تعتمد على  -    على مدار العام املا�سي قام ن�ساط املراجعة الداخلية بو�سع خطة للتفتي�س على 

املخاطر«  والذي يراعى فيه جميع املخاطر التي يتعر�س لها البنك يف جميع اأن�سطته.

العمليات امل�صرفية املركزية 

بكافة  املركزية  امل�سرفية  العمليات  بتزويد  البنك  يقوم  ذلك  ول�سمان  وفعالة.  اآمنة  عمل  بيئة  بتوفري  التزامه  ا�ستمرار  على  م�سر   -  ABC بنك  يحافظ 

التالية: البنك  وعمليات  اأق�سام  خلدمة  اخلربة  ذات  والعمالة  واالآليات  الت�سهيالت 

امل�ستندية والتح�سيالت  ال�سمان  وخطابات  امل�ستندية  االعتمادات   من  تت�سمنه  وما  التجارة،  متويل  عمليات    -

-  التحويالت من واإىل اخلارج

-  اإدارة االأ�سول وحمافظ االأوراق املالية

التوفري اإدارة منتجات    -

ا�ستمر اأداء ن�ساط متويل ال�سركات وامل�سروعات يف تنمية 

جانب  اإىل   2009 عام  خالل  ال�سركات  حمفظة  وتنويع 

جذب عمالء من قطاعات جديدة يف �سبيل تنمية قاعدة 

عمالء البنك.
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اإدارة القرو�س  -

للخزانة اخللفي  املكتب   -

اال�ستثمار ل�سناديق  اخللفي  املكتب   -

املركزية اخلزينة   -

»ABC - م�سر«. بـ  لال�ستثمار )مزايا( اخلا�س  الثاين  ال�سندوق  لت�سغيل  الالزم  الدعم  بتوفري   2009 املركزية خالل  العمليات  قامت  وقد 

منا�سبة. وبتكلفة   وقت ممكن  اأ�سرع  ويف  بدقة  تقدمي  خدماتها  عل  العمالة  لت�ساعد  التقنية  الو�سائل  باأحدث  املركزية  العمليات  تدعيم  كما مت 

منتجات  عمالء  وخدمة  الإدارة   ،Trade Innovation Application مثل:  االآيل  احلا�سب  تطبيقات  باأحدث  املركزية  العمليات  امداد  مت  وقد 

فى  البنك  جناح  اإىل  باالإ�سافة  وذلك  التجارية.  االأوراق  وحمافظ  التح�سيالت  عمالء  وخدمة  الإدارة   ،Daltex Applicationو التجارة  متويل 

بالبنك. العمالء  خدمة  ولتح�سني  الت�سغيل  كفاءة  زيادة  لغر�س  للبنك  الرئي�سى  الت�سغيل  نظام  من  االأعلى  الن�سخة  تطبيق 

ال�صئ�ن القان�نية

تتحمل ال�سئون القانونية م�سئولية تطبيق جميع االإجراءات القانونية التي تعزز حماية البنك �سد اأي خماطر قانونية ذات عواقب مادية اأو�سلبية. ويتحقق 

من تطبيق هذه املعايري االحرتازية بو�سع ال�سمانات املطلوبة وبتحديد املوقف القانوين لعمالء البنك عن طريق فح�س امل�ستندات املقدمة من ِقبلهم. 

اأما االإجراءات املتخذة - مبا يف ذلك  اإبداء الراأي القانوين يف كل ال�سئون امل�سرفية - فيتم تطبيقها يف �سوء القوانني ال�سارية وقرارات البنك املركزي 

امل�سري. كما يتابع القطاع القوانني اجلديدة التي يتم اإ�سدارها يف �سوء اأخر التغريات يف جميع املجاالت )ال�سركات، البنوك، غ�سل االأموال، القانون 

التجاري، اأنظمة الفح�س والتدقيق... اإلخ(. 

ويعاون فريق عمل ال�سئون القانونية جميع جلان البنك - التي يتم تكوينها بناًء على قرارات جمل�س اإدارة البنك اأو الع�سو املنتدب والرئي�س التنفيذي - 

كما يقوم بتمثيل البنك اأمام اجلهات احلكومية وغري احلكومية )هيئة اال�ستثمار، �سوق املال، ال�سجل التجاري وال�سهر العقاري(.

كما تتوىل ال�سئون القانونية اإتخاذ االإجراءات القانونية الالزمة لتح�سيل م�ستحقات البنك، �سواء اأمام املحاكم على اختالف درجاتها اأو اأمام �سلطات 

التحقيق اأو اجلهات الرقابية املختلفة.



1415 التقرير ال�سنوى لبنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية - م�سر لعام 2009 1415 التقرير ال�سنوى لبنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية - م�سر لعام 2009

تكن�ل�جيا املعل�مات

يهدف فريق عمل تكنولوجيا املعلومات يف بنك »ABC – م�سر« اإىل تقدمي و�سائل متعددة للبنك وعمالئه ت�ساعد على حت�سني اإنتاجية وكفاءة البنية االأ�سا�سية 

املعلوماتية لتكنولوجيا املعلومات  يف اإطار حمكم وم�سمون  وي�ساعد على خلق بيئة عمل خالية من اال�ستخدامات الورقية مما يوؤدى اإىل تقليل اإجمايل التكلفة 

 .)TCO( املكتبية

يف عام 2009 ا�ستمر ن�ساط تكنولوجيا املعلومات يف توجيه جمهوداته واأهدافه نحو تطوير اخلدمات البنكية لراحة العمالء مع تطبيق اأحدث التقنيات اأمًنا، كما 

جتدر اال�سارة اإىل خطة البنك يف تطبيق خدمة البنك االإلكرتوين الإمتام املعامالت املالية عن طريق االإنرتنت مما �سيوفر لعمالء البنك جمموعة متنوعة من 

اخلدمات املالية الفورية بدياًل عن تطبيقها فقط من خالل االت�سال ال�سخ�سى املبا�سر مع فروع البنك.

االإجنازات: • اأهم 
-   حت�سني البنية املعلوماتية بالبنك

-   اإطالق خدمة �سرف املرتبات احلكومية واملعا�سات عن طريق ماكينات ال�سراف االآيل

-   حت�سني البنية االأ�سا�سية لتكنولوجيا املعلومات عن طريق تطبيق اأنظمة Blade وتقنيات اأنظمة اخلوادم التخيلية

2007 Microsoft Exchange تطوير البنية االأ�سا�سية للربيد االإلكرتوين عن طريق تطبيق برنامج   -

-   تقدمي خطوط ات�ساالت بديلة 3G / GPRS ملاكينات ال�سراف االآيل

-   تطوير نظم حماية وتاأمني ماكينات ال�سراف االآيل با�ستخدام اأنظمة ت�سغيل �سلبة

يف عام 2010 �سي�ستمر ن�ساط تكنولوجيا املعلومات يف توفريحلول ان�سيابية وعمليات اآلية واإجراءات فعالة لتخفيف املخاطر؛ باالإ�سافة اإىل توفري التكاليف. وذلك 

على النحو االآتي:

-   ا�ستمرار تطوير البنية املعوماتية بالبنك

-   تقدمي نظم عمل مت�سمنة املوافقة االئتمانية اإلكرتونًيا عن طريق احلا�سب االآيل لتقليل الوقت املهدر وتقدمي خدمات اأف�سل للعمالء

-   تطبيق برنامج املعامالت البنكية عن طريق االإنرتنت مبزايا جديدة

امل�سرفية  العالقات  ن�ساط  متكن   2009 عام  خالل 

املرا�سلني  مع  ومثمرة  قوية  عالقات  وتطوير  تنمية  من 

اخلارجيني مما �سهل للبنك مهمته يف تقدمي منتجات 

امل�ستوى  انت�ساًرا على  واأو�سع  �سمواًل  اأكرث  متويل جتاري 

العاملي.
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-   بناء مركز ات�ساالت جديد  واأنظمة اإدارة عالقات العمالء لتعزيز عالقة العمالء بالبنك

-   تطبيق برنامج جديد الإدارة االأ�سول بنظام قارئ �سفرات

-   تقدمي اأول فرع بخا�سية )البنية االأ�سا�سية ل�سطح املكتب االفرتا�سى( لتقليل التكاليف واملجهودات املبذولة يف ال�سيانة

-   تعزيز حماية احلوا�سب االآلية بوا�سطة تطبيق اأحدث الربامج اجلديدة �سد الفريو�سات

تنمية امل�ارد الب�صرية

يحر�س فريق عمل املوارد الب�سرية يف بنك »ABC – م�سر« على اجتذاب  واحلفاظ على الكوادر املوؤهلة  واملميزة، كما تنمي كفاءة املوؤ�س�سة وتعمل على 

بناء بيئة مثقفة ت�ساعد على زيادة القدرة االإنتاجية لدى العاملني.

ويف ظل حتقيق تلك االأهداف، قامت املجموعة باالإجنازات االآتية:

-    حت�سني حوافز العاملني مبا يتنا�سب مع متغريات �سوق العمل ومبا يتما�سى مع التقرير ال�سنوي الإبقاء العاملني.

-    توزيع احلوافز مبا يتما�سى مع نتائج، نظام تقييم االأداء ومراعاة الفروق بني وحدات العمل ووحدات الدعم باالتفاق مع قواعد املجموعة اال�سرت�سادية 

لتح�سني القدرة االإنتاجية.

-    تنفيذ الرتقيات خالل العام م�ستنًدا اإىل احتياجات العمل واأداء املوظفني حلث العاملني ودعم التنمية داخل البنك.

-    تعيني كوادر متميزة يف خمتلف ادارات البنك و فى الفروع اجلديدة ح�سب احتياجات العمل.

-   ركزت املجموعة على �سغل الوظائف اخلالية من داخل البنك لتقليل الت�سخم يف العمالة و�سمان ا�ستخدام القوى العاملة االأمثل مع احلفاظ على 

حث النمو الوظيفي للعاملني.

-   اإنهاء اإعادة الهيكلة يف الفروع ل�سمان احلجم املنا�سب للفرع مع ا�ستغالل القوى العاملة املتوفرة لدى البنك لتلبية احتياجات العمل وا�سرتاتيجية 

منو املوؤ�س�سة.

-   االنتهاء من الر�سم التخطيطي للبنك من حيث بناء االأق�سام ح�سب ا�سرتاتيجية البنك حتى 2012.

-   االنتهاء من كتيب �سيا�سة املوارد الب�سرية.

ال�صئ�ن الإدارية

واجه قطاع ال�سئون االإدارية خالل العام 2009 العديد من التحديات للو�سول اإىل حتقيق املعادلة بني حت�سني م�ستوى اخلدمات املقدمة لقطاعات وفروع 

البنك املختلفة من جهة وتخفي�س النفقات من جهة اأخرى طبًقا خلطة مت اإعدادها لت�سمل جميع جوانب االإنفاق االإداري متا�سًيا مع االجتاه العام للقطاع 

امل�سريف ل�سغط االإنفاق، االأمر الذي كان له التاأثري االإيجابي املنتظر.
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هذا خالف م�ساهمة القطاع الإجناح افتتاح الفروع اجلديدة عن طريق توفري جميع جتهيزاتها واحتياجاتها على اأعلى م�ستوى وباأقل تكلفة.

حممد �صريف �صرف

ع�سو جمل�س االإدارة املنتدب

والرئي�س التنفيذي

على الرغم من ا�صتمرار الأزمة املالية العاملية ا�صتطاع 

ن�صاط الئتمان واملخاطر بالبنك تقلي�س تاأثري الأزمة 

على اأ�صول البنك اإىل اأدنى حد وكذلك تنمية حمفظة 

البنك الئتمانية وتنوعها.
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 ت�سكيل اللجنة

تتكون جلنة املراجعة املنبثقة من جمل�س االإدارة من ثالثة اأع�ساء جمل�س اإدارة غري تنفيذيني.

اأهداف اللجنة:

1. م�ساعدة املجل�س يف القيام بوظيفته الرقابية على البنك من خالل عمل اللجنة كاأداة تن�سيق بني املجل�س وقطاعي املراجعة الداخلية واحلوكمة 

مهنية  اأ�س�س  على  مبني  للمعلومات  مو�سوعًيا  م�سدًرا  للمجل�س  ويوؤمن  هوؤالء  ا�ستقاللية  يعزز  مبا  احل�سابات  مراقبي  ال�سادة  وكذا  وااللتزام 

حمايدة يف كل امل�سائل الداخلية �سمن اأغرا�س جلنة املراجعة... مع متابعتها لفاعلية اأنظمة واإجراءات و�سوابط الرقابة الداخلية بالبنك، �سعًيا 

خللق بيئة عمل مت�سمة باالن�سباط وذلك حماية الأ�سول البنك وا�ستثمارات امل�ساهمني فيه.

2. متار�س اللجنة اأغرا�سها يف جومن اال�ستقاللية اإال اأنه ال يجوز لها التدخل يف اأي عمل تنفيذي؛ كما ال ينبغي اأن ت�سكل ممار�ستها الأغرا�سها 

امل�سائل  تبقى  حيث  كان،  وجه  باأي  منها  اأواحلد  احل�سابات  مراقبي  وال�سادة  االإدارة  م�سئوليات  اأو  اأواخت�سا�سات  �سلطات  يف  تعديالت 

الداخلية مبا يف ذلك اإعداد البيانات املالية اخلا�سة بالبنك ومراجعتها �سمن امل�سئوليات االأ�سلية لالإدارة التنفيذية اأو )بح�سب االأحوال( لل�سادة 

مراقبي احل�سابات.

قواعد عمل اللجنة

يف �سوء ما تق�سي به قواعد عمل جلنة املراجعة املعتمدة من جمل�س االإدارة )والتي من �سمنها اأن جتتمع بناء على دعوة كتابية من رئي�سها اأربع مرات 

على االأقل خالل ال�سنة املالية الواحدة، على اأن يح�سر ال�سادة مراقبو احل�سابات بع�س اأو كل وقائع هذه االجتماعات اأربع مرات يف ال�سنة على االأقل( 

فقد عقدت اللجنة خالل عام 2009 عدد )5( اجتماعات ح�سر )4( اجتماعات منها ال�سادة مراقبو احل�سابات.

 

ن�ساط اللجنة خالل عام 2009

قامت اللجنة باأداء اأعمالها وفًقا ملا تق�سي به قواعد عملها ومت�سًيا مع اأف�سل التطبيقات يف املهنة باالآتي:

اأ -  تقييم املخاطر التي تواجه البنك:

قامت اللجنة مبتابعة جمموعة من املخاطر الرئي�سية التي تواجه البنك وذلك من خالل ا�ستعرا�سها لتقرير املراجعة الداخلية واخلارجية باالإ�سافة اإىل 

اجتماعاتها مع عنا�سر االإدارة العليا وال�سادة مراقبي احل�سابات الذين مت دعوتهم حل�سور جزء من اجتماعات اللجنة خالل العام وهذه املخاطر هي:

-   املخاطر املالية واملحا�سبية

-   خماطر ال�سيولة

-   املخاطر االئتمانية
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-   املخاطر القانونية

-   املخاطر الت�سغيلية وخماطر ال�سوق- املخاطر املتعلقة بنظم املعلومات

ب - الإجراءات الت�صويبية:

قامت اللجنة بو�سع العديد من االإجراءات التي متكنها من متابعة ت�سويب املالحظات الواردة بتقارير املراجعة )الداخلية / اخلارجية( وكذا تنفيذ 

تو�سياتها ال�سادرة يف كل اجتماع مت خالل هذا العام.

وقد اأدت تلك االإجراءات اإىل انخفا�س املالحظات بالبنك ب�سكل ملحوظ وكذا ارتفاع بيئة االلتزام بالبنك ب�سفة عامة.

ج- اإ�صراف جلنة املراجعة على اأن�صطة قطاعي املراجعة الداخلية واحلوكمة واللتزام:

تابعت اللجنة ن�ساط كل من قطاعي املراجعة الداخلية واحلوكمة وااللتزام خالل عام 2009، حيث تاأكدت من قيام كل قطاع بتنفيذ خطته املعتمدة له 

خالل هذا العام بنجاح.

:»Horwath« د- متابعة اأداء ال�صادة مراقبي ح�صابات البنك )ال�صادة / اإرن�صت ويوجن، ومكتب ال�صادة / عبد العزيز حجازي و�صركاه

ويف خالل اجتماعات اللجنة مع ال�سادة مراقبي ح�سابات البنك على مدار العام تناولت اللجنة االآتي:

2009، وكذا مناق�ستهم يف النتائج التي تو�سلوا اإليها فيما يخ�س عمليات  1- النطاق العام وخطط مراجعة ال�سادة مراقبي احل�سابات خالل عام 

فح�س وتقييم الرقابة الداخلية التي ميار�سها البنك.

2- احل�سول على تاأكيدات من ال�سادة مراقبي احل�سابات باأن البنك ملتزم باإعداد القوائم املالية وفًقا ملعايري املحا�سبة امل�سرية واأحكام القوانني 

واللوائح امل�سرية ال�سارية، وكذا كفاءة املعايري املحا�سبية التي يتبعها البنك وو�سوح البيانات املف�سح عنها يف القوائم املالية، واأنها ال توجد لديهم 

اأي مالحظات جوهرية يف هذا اخل�سو�س.

3- التحقق من جودة حمفظة القرو�س والت�سهيالت بالبنك ومدى كفاية املخ�س�سات املكونة للعمالء املتعرثين كل ربع �سنة ووفًقا ملا تق�سي به 

ال�سادة مراقبو  لها، وقد عزز  للعمالء وتكوين املخ�س�سات الالزمة  اأ�س�س تقييم اجلدارة االئتمانية  ب�ساأن  ال�سادرة  البنك املركزي  تعليمات 

احل�سابات اأنه لي�س لديهم اأي حتفظات على املخ�س�سات املكونة بالبنك خالل عام 2009 واأنها تعترب كافية من وجهة نظرهم.

4- االطمئنان على منا�سبة اأتعاب ال�سادة مراقبي احل�سابات وتقدمي التو�سيات اخلا�سة باإعادة النظر يف تعيينهم.

وا�ستناًدا اإىل املراجعات واملناق�سات امل�سار اإليها اأعاله، رفعت جلنة املراجعة اإىل جمل�س االإدارة تو�سياتها ب�ساأن اعتماد القوائم املالية للبنك للعام 

تعمل جلنة املراجعة كاأداة تن�صيق بني املجل�س وقطاعي 

ال�صادة  وكذا  واللتزام  واحلوكمة  الداخلية  املراجعة 

مراقبي احل�صابات.
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ا با�ستمرار تكليف  اأي�سً 2009/12/31، وقد وافق جمل�س االإدارة على هذه التو�سية ب�سرط ت�سديق ال�سادة امل�ساهمني، كما اأو�ست اللجنة  املنتهي يف 

ا على  مكتب مراقبي احل�سابات الإجراء عمليات املراجعة للقوائم املالية للبنك عن العام الذي �سينتهي يف 2010/12/31 وقد وافق جمل�س االإدارة اأي�سً

تلك التو�سية ب�سرط ت�سديق ال�سادة امل�ساهمني.

                                              وتف�سلوا بقبول فائق االحرتام

                  د. خالد كعوان

                          رئي�س جلنة املراجعة 

                                

                                  حتريًرا يف 2010/2/17
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اأن  بعد  للبنك  بداية النطالقة احلقيقية   2010 عام 

التطوير  خطط  من  الأكرب  اجلانب  حتقيق  يف  جنح 

امل�صتمر والنت�صار مبحافظات م�صر.
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حمت�يات الق�ائم املالية

املحت�يات:

التقرير املايل للبنك  

تقرير مراقبي احل�سابات  

امليزانية    

قائمة الدخل   

قائمة التغري يف حقوق امللكية

قائمة التدفقات النقدية  

قائمة التوزيعات املقرتحة لالأرباح

االإي�ساحات املتممة للقوائم املالية 
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التقرير املايل للبنك

عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2009/12/31

ي�سر جمل�س االإدارة اأن يعر�س النتائج التي حتققت خالل العام املايل املنتهى يف 31 دي�سمرب 2009 من خالل القوائم املالية عن ال�سنة املالية 

املنتهية يف ذات التاريخ0 

فقد �سجل جمموع املركز املايل نحو »054.1 5 مليون جم« يف 2009/12/31 مقابل »712.2 5 مليون جم« يف 2008/12/31 بنق�س قدره  

»658.1 مليون جم«، ومبعدل قدره %11.5.

كما �سجلت جملة اأر�سدة االلتزامات العر�سية »779.9 مليون جم« يف 2009/12/31 مقابل »507.8 مليون جم« يف 2008/12/31 بزيادة 

قدرها »272.1 مليون جم« مبعدل منو قدره %53.6. 

وعلى الرغم من ا�ستمرار تداعيات االأزمة املالية العاملية وانعكا�ساتها ال�سلبية على االقت�ساد املحلى اعتباًرا من الربع االأخري من عام 2008 

وتاأثريها على بع�س القطاعات االقت�سادية املرتبطة باالأ�سواق العاملية كال�سياحة وال�سادرات ال�سناعية نتيجة موجة االنكما�س التي �سادت 

اأي�سًا اقت�سادات الدول املتقدمة، وقد امتدت اآثار االأزمة العاملية لت�سمل �سوق االأوراق املالية مب�سر والتي تاأثرت ب�سكل ملحوظ، حيث جتاوز 

متو�سط انخفا�س اأ�سعار االأ�سهم 50%، االأمر الذى اأثر �سلًبا على حجم املحافظ االئتمانية والودائع لدى البنوك، وكذا �سدور قانون فر�س 

�سريبة على اإيرادات اأذون اخلزانة بن�سبة 20%، اإال اأنه خالًفا لذلك فقد اأ�سفرت حم�سلة الن�ساط خالل ال�سنة املالية عن تطورات اإيجابية 

فيما يتعلق مبجمل ربح الن�ساط املحقق وذلك كما يت�سح من البيان التايل:

                                                                                                                                                                                                                 )مليون جم(

البيـــــان  

 

جممل ربح الن�ساط املحقق )قبل ال�سرائب(

يخ�ســم:

م�سروفات ال�سرائب 

�سايف الربح طبًقا حلـ/ االأرباح واخل�سائر 

عام 2009 

84.4

32.7

51.7

عام 2008 

68.2

5.5

62.7

التغــري 

16.2 +

27.2 +

11.0 -

معدل التغري % 

 %23.8 +

%494.5 +

%17.5 -

وهو ما يعك�س اجلهود املبذولة من قبل اإدارات البنك لتعوي�س اأثر تراجع حجم اأعمال البنك على النحوال�سابق اإي�ساحه وذلك من خالل 

اإعادة هيكلة ا�ستخدامات م�سادر االأموال. 
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التقرير املايل للبنك

عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2009/12/31

ونورد فيما يلي قائمة م�سادر االأموال واأوجه ا�ستخداماتها املحققة خالل العام املايل املنتهى يف 2009/12/31:

)مليون جم(           

ا�صتخدامات الأمــــــوال 

لزيادة يف الأ�صــــــول 

اأر�سدة مدينة واأ�سول اأخرى

اأ�سول ثابتــــة 

النق�س يف اخل�صـــوم

اأر�سدة م�ستحقة للبنوك 

ودائع العمــــالء 

اأر�سدة دائنة والتزامات اأخرى 

خم�س�سات اأخــرى 

قرو�س اأخـــرى 

�سايف الربـــح

اإجمايل ا�صتخدامات الأموال

10.5

12.2

35.9

435.9

306.1

4.0

27.6

11.0

843.2

م�صادر الأمـــــــوال 

الزيادة يف اخل�صـــــوم 

حقوق امللكـــــية

النق�س يف الأ�صـــــول 

نقدية واأر�سدة لدى البنوك

اإ�ستثمارات ماليــة 

قرو�س و�ســلفيات 

اإجمايل م�صادر الأموال

162.3

512.5

105.0

63.4

843.2

ويو�سح العر�س التايل اأهم التغريات التي طراأت على م�سادر االأموال واأوجه اإ�ستخداماتها خالل ال�سنة املالية 2009:

اأول: الـــودائع 

بلغت جملة اأر�سدة ودائع العمالء باأنواعها املختلفة »840.3 3 مليون جم« يف 2009/12/31 مقابل »276.2 4 مليون جنيه« يف 2008/12/31 

بنق�س قدره »435.9 مليون جم«، ويو�سح البيان التايل توزيع اأر�سدة الودائع بح�سب قطاعات الن�ساط االقت�سادى وفًقا لالأر�سدة القائمة 

يف 2009/12/31:

)مليون جم(           

القطـــــــاع 

قطاع الزراعـــة 

قطاع ال�ســناعة

قطاع التجـــارة

قطاع اخلـــدمات

القطاع العائلي

و�سطاء ماليـــون

اأخـــــرى  

الإجمـــايل

البيـــــــــان 

ودائع حتت الطـلب 

ودائع الأجل وباإخطار 

�سهادات اإدخـــار 

ودائع التوفــــري

ودائع اأخــــرى 

الإجمـــايل 

عام 2009 

22.4

73.1

156.2

1 928.0

1 108.5

545.7

6.4

3 840.3

عام 2009 

339.7

1 792.8

1 341.6

308.7

57.5

3 840.3

عام 2008 

31.6

86.8

177.1

1 996.8

1 081.7

888.1

14.1

4 276.2

عام 2008 

419.8

2 143.9

1 372.0

283.8

56.7

4 276.2

التغــري 

9.2 -

13.7 -

20.9 -

68.8 -

26.8 +

342.4 -

7.7 -

435.9 -

التغــري 

80.1 -

351.1 -

30.4 -

24.9 +

0.8 +

435.9 -

معدل النمو % 

% 29.1 -

 % 15.8 -

 % 11.8 -

 % 3.4 -

% 2.5 +

% 38.6 -

% 54.6 -

% 10.2 -

معدل النمو % 

% 19.1 -

% 16.4 -

% 2.2 -

% 8.8 +

% 1.4 +

% 10.2 -

كما يو�سح البيان التايل اأر�سدة الودائع بح�سب اأنواعها فيما بني نهاية عامى 2009 و2008: 

)مليون جم(           
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التقرير املايل للبنك

عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2009/12/31

ثانًيا: امل�صتحق للبن�ك �املرا�صلني 

مليون جم« يف   171.6« مقابل   2009/12/31 مليون جم« يف   135.7« نحو  واخلارج  الداخل  واملرا�سلني يف  للبنوك  امل�ستحق  بلغ جمموع 

2008/12/31 بنق�س قدره »35.9 مليون جم«.

ثالًثا: الأر�صدة النقدية �الأر�صدة لدى البن�ك �املرا�صلني 

بلغ اإجمايل اأر�سدة هذا البند يف 2009/12/31 نحو »029.7 2 مليون جم« مقابل »542.2 2 مليون جم« يف 2008/12/31، وذلك وفًقا ملا 

يت�سح من البيان التايل:

)مليون جم(            

البيـــــــــان 

نقدية واأر�سدة لدى البنك املركزي 

اأر�سدة لدى البنــوك 

الإجمـــايل 

القطـــــــاع 

قطاع ال�ســناعة

قطاع التجـــارة

قطاع اخلـــدمات

القطاع العائلي

القطاع املايل

اأخـــــرى

الإجمـــايل 

ناق�سا:

خم�س�س القرو�س )منتظمة/غري منتظمة(

خ�سم غري مكت�سب لالأوراق التجارية املخ�سومة

الفوائد املجنبــة 

�صايف امل�صتخدم من الت�صهيالت الئتمانية 

عام 2009 

366.7

1 663.0

2 029.7

عام 2009 

451.8

187.8

181.4

364.4

---

491.2

1 676.6

160.2

3.4

0.1

1 512.9

عام 2008 

535.6

2 006.6

2 542.2

عام 2008 

439.3

281.6

158.2

291.9

55.1

509.5

1 735.6

150.4

8.7

0.2

1 576.3

التغــري 

168.9 -

343.6 -

512.5 -

التغــري 

12.5 +

93.8 -

23.2 +

72.5 +

55.1 -

18.3 -

59.0 -

9.8 +

5.3 -

0.1 -

63.4 -

معدل النمو% 

% 31.5 -

% 17.1 -

٪ 20.2 -

معدل النمو% 

% 2.8 +

 % 33.3 -

% 14.7 +

% 24.8 +

% 100.0 -

% 3.6 -

٪ 3.4 -

% 6.5 +

% 60.9 -

% 50.0 -

٪ 4.0 -

رابًعا: القر��س �ال�صــلفيات 

بلغ �سايف امل�ستخدم من القرو�س وال�سلفيات املمنوحة للعمالء يف 2009/12/31 نحو »512.9 1 مليون جم« مقابل »576.3 1 مليون جم« 

يف 2008/12/31 0 

يو�سح البيان التايل توزيع اأر�سدة القرو�س وال�سلفيات بح�سب قطاعات الن�ساط االقت�سادى وفًقا لالأر�سدة القائمة يف 2009/12/31:

)مليون جم(           

ي�سري البيان ال�سابق اإىل اأن خم�س�س القرو�س )منتظمة / غري منتظمة( قد بلغ »160.2 مليون جم« يف 2009/12/31 مقابل »150.4 

مليون جم« يف 2008/12/31 بزيادة قدرها »9.8 مليون جم« مبعدل منو قدره 6.5 %. 
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التقرير املايل للبنك

عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2009/12/31

خام�ًصا: الإ�صتثمارات املالية 

بلغ �سايف اأر�سدة هذا البند يف 2009/12/31 نحو 367.6 1 مليون جم مقابل 472.6 1 مليون جم يف 2008/12/31 ويو�سح البيان التايل 

التغريات التي طراأت على اأر�سدة هذا البند خالل ال�سنة املالية 2009: 

)مليون جم(           

البيـــــــــان 

اأذون خـــــــزانة

�سناديق اإ�ستثمارات من�ساأة مبعرفة البنك 

م�ساهمات يف م�ســروعات

ا�ستثمارات يف اأوراق مالية 

�صايف ال�صتثمارات املالية 

عــام 2009

1 309.3

9.2

2.5

46.6

1 367.6

عــام 2008

1 417.8

3.5

2.5

48.8

1 472.6

التغري + )-( 

108.5 -

5.7 +

---

2.2 -

105.0 -

وي�سري البيان املتقدم اإىل اأن النق�س يف �سايف اأر�سدة االإ�ستثمارات املالية فيما بني نهايتى عامى 2009 و2008 بنحو 105.0 ماليني جم، 

يرتكز ا�سا�ًسا يف اأذون اخلزانة. 

 

�صاد�ًصا: حق�ق امللكــية 

بلغت جملة اأر�سدة حقوق امللكية يف 2009/12/31 نحو »771.0 مليون جم« مقابل »608.7 مليون جم« يف 2008/12/31، بزيادة قدرها 

»162.3 مليون جم«. 

ويو�سح البيان التايل التغريات التي طراأت على حقوق امللكية خالل ال�سنة املالية 2009: 

)مليون جم(            

البيـــــــــــــان 

راأ�س املــــــــال 

امل�سدد حتت ح/ زيادة راأ�س املال

االحتياطيـــــــات 

االأرباح املرحـــــلة

الإجمـــايل

البيــــــــان 

القيمة غري املغطاة نقًدا من االإعتمادات 

امل�ستندية املفتوحة

القيمة غري املغطاة نقًدا من خطابـات

ال�سمان امل�سدرة

الإجمـــايل 

عــام 2009

500.0

100.0

164.9

6.1

771.0

عــام 2008 

89.7

418.1

507.8

عــام 2008

500.0

---

101.9

6.8

608.7

التغــري 

135.9 +

136.2 +

272.1 +

التغري + )-( 

---

100.0 +

63.0 +

0.7 -

162.3 +

معدل النمو% 

% 151.5 +

%  32.6 +

٪  53.6 +

وي�سري البيان ال�سابق اإىل زيادة حقوق امللكية مببلغ »162.3 مليون جم« والتي متثل قيمة توزيعات عام 2008 والتي بلغت »59.3 مليون جم« 

م�سافًا اإليها نحو »3.0 ماليني جم« ميثل )احتياطي القيمة العادلة لال�ستثمارات املالية املتــاحة للبيع( وكذا مبلغ »100 مليون جم« امل�سدد 

حتت ح/ زيادة راأ�س املال. 

�صابعًا: اللتزامات العر�صية 

بلغ جمموع التزامات العمالء نظري اعتمادات م�ستندية مفتوحة وخطابات �سمان م�سدرة نحو »779.9 مليون جم« يف 2009/12/31 مقابل 

»507.8 مليون جم« يف 2008/12/31 بزيادة قدرها »272.1 مليون جم«، وذلك كما يت�سح من البيان التايل:-

)مليون جم(           

عــام 2009 

225.6

554.3

779.9
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التقرير املايل للبنك

عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2009/12/31

 

دعم االحتياطيات

ح�سة العاملـني

مكافاة جمل�س االإدارة

اأرباح مرحـــلة

الإجمـــايل

التوزيع املقرتح عن عام 2009

47.0

2.2

0.2

8.4

57.8

التوزيع الفعلى عن عام 2008

60.0

3.1

0.2

6.1

69.4

ثامنًا: نتائج الن�صــاط 

اإليه  2009 عن حتقيق �سايف ربح قابل للتوزيع قدره »51.7 مليون جم«، فاإذا ما اأ�سيفت  اأ�سفرت حم�سلة ن�ساط البنك عن العام املايل 

االأرباح املرحلة من العام ال�سابق وقدرها »6.1 مليون جم« فاإن املبلغ القابل للتوزيع ي�سبح »57.8 مليون جنيه«، وذلك مقابل »69.4 مليون 

جم« عن عام 2008. 

ويو�سح البيان التايل التوزيع املقرتح من قبل جمل�س االإدارة للمبلغ االإجمـــايل القابل للتوزيع عن عام 2009 باملقارنة بالتوزيع الفعلى عن 

عام 2008: 

)مليون جم(            

تا�صًعا: الفـــر�ع 

ميار�س البنك ن�ساطه من خالل ثالثة وع�سرين فرًعا، منها اثنا ع�سر فرًعا مبدينة القاهرة و2 فرع مبدينة اال�ســـكندرية و2 فرع مبدينة �سرم 

ال�سيخ وفرع بالغردقة وفرع باملن�سورة وفرع باالأق�سر وفرع باأ�سوان وفرع باأ�سيوط و2 فرع مبدينة دمياط. 

عا�صًرا: العمـــالة

بلغ عدد العاملني يف نهاية ال�سنة املالية 2009   374 موظفًا مقابل 376 يف نهاية العام املا�سى بخالف عدد 42 عامل خدمات0 

ومن منطلق حر�س البنك واهتماًما منه بالعن�سر الب�سرى كاإحدى الركائز االأ�سا�سية التي يقوم عليها اأى تطور لدوره احلقيقى والفعال يف 

حتقيق االأهداف املو�سوعة، فقد وا�سل البنك توفري فر�س التطور الوظيفي ملوظفيه من خالل تنظيم الدورات التدريبية املختلفة بهدف 

االرتقاء بهم اإىل م�ستويات اأف�سل.  
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تقرير مراقبى احل�صابات 

اإىل ال�سادة/ م�ساهمي بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية - م�سر

31 دي�سمرب  راجعنا القوائم املالية املرفقة لبنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية - م�سر )�سركة م�ساهمة م�سرية( واملتمثلة يف امليزانية يف 

ا لل�سيا�سات املحا�سبية  2009، وكذا قوائم الدخل والتغري يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية عن ال�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ، وملخ�سً

املهمة وغريها من االإي�ساحات.

م�صئ�لية الإدارة عن الق�ائم املالية

اإعداد  لقواعد  وفًقا  ووا�سًحا  ا عاداًل  املالية عر�سً القوائم  اإعداد وعر�س  فاالإدارة م�سئولة عن  البنك،  اإدارة  املالية م�سئولية  القوائم  هذه 

وت�سوير القوائم املالية للبنوك ال�سادرة عن البنك املركزي يف   27 يونيو 2002 وتعديالتها مبا يف ذلك تلك التعديالت املتعلقة باال�ستثمارات 

2008 ويف �سوء القوانني امل�سرية ال�سارية، وتت�سمن م�سئولية االإدارة ت�سميم وتنفيذ واحلفاظ على  16 دي�سمرب  املالية ال�سادرة بتاريخ 

ا عاداًل ووا�سًحا خالية من اأي حتريفات مهمة وموؤثرة �سواء ناجتة عن  الغ�س اأو  رقابة داخلية ذات �سلة باإعداد وعر�س قوائم مالية عر�سً

اخلطاأ، كما تت�سمن هذه امل�سئولية اختيار ال�سيا�سات املحا�سبية املالئمة وتطبيقها وعمل التقديرات املحا�سبية املالئمة للظروف.

م�صئ�لية مراقب احل�صابات

تنح�سر م�سئوليتنا يف اإبداء الراأي على هذه القوائم املالية يف �سوء مراجعتنا لها، وقد متت مراجعتنا وفًقا ملعايري املراجعة امل�سرية ويف 

�سوء القوانني امل�سرية ال�سارية، وتتطلب هذه املعايري منا االلتزام مبتطلبات ال�سلوك املهني وتخطيط واأداء املراجعة للح�سول على تاأكد 

منا�سب باأن القوائم املالية خالية من اأي اأخطاء مهمة وموؤثرة.

وتت�سمن اأعمال املراجعة اأداء اإجراءات للح�سول على اأدلة مراجعة ب�ساأن القيم واالإف�ساحات يف القوائم املالية، وتعتمد االإجراءات التي 

مت اختيارها على احلكم ال�سخ�سي للمراقب، وي�سمل ذلك تقييم خماطر التحريف املهم واملوؤثر يف القوائم املالية �سواء الناجت عن الغ�س 

والعر�س  املالية  القوائم  باإعداد  البنك  بقيام  ال�سلة  الداخلية ذات  الرقابة  اعتباره  املراقب يف  تقييم هذه املخاطر ي�سع  اأواخلطاأ، ولدى 

العادل والوا�سح لها وذلك لت�سميم اإجراءات مراجعة منا�سبة للظروف ولكن لي�س بغر�س اإبداء راأي على كفاءة الرقابة الداخلية يف البنك، 

ا تقييم مدى مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية والتقديرات املحا�سبية املهمة التي اأعدت مبعرفة االإدارة وكذا �سالمة  وت�سمل عملية املراجعة اأي�سً

العر�س الذي قدمت به القوائم املالية.

واأننا نرى اأن اأدلة املراجعة التي قمنا باحل�سول عليها كافية ومنا�سبة وتعد اأ�سا�ًسا منا�سًبا الإبداء راأينا على القوائم املالية.

الراأي

العربية  املوؤ�س�سة  لبنك  املايل  املركز  عن  املهمة،  جوانبها  جميع  يف  وو�سوح  بعدالة  تعرب  اأعاله  اإليها  امل�سار  املالية  القوائم  اأن  راأينا  ومن 

امل�سرفية - م�سر )�سركة م�ساهمة م�سرية( يف  31 دي�سمرب 2009، وعن اأدائه املايل وتدفقاته النقدية عن ال�سنة املالية املنتهية يف ذلك 

التاريخ وذلك طبًقا لقواعد اإعداد وت�سوير القوائم املالية للبنوك ال�سادرة عن البنك املركزي امل�سري يف 27 يونيو 2002 وتعديالتها مبا 

يف ذلك تلك التعديالت املتعلقة باال�ستثمارات املالية ال�سادرة بتاريخ 16 دي�سمرب 2008 ويف �سوء القوانني واللوائح امل�سرية ذات العالقة 

باإعداد القوائم املالية.

تقرير عن املتطلبات القان�نية �التنظيمية الأخرى

مل يتبني لنا خمالفة البنك – خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009 – الأى من اأحكام قانون البنك املركزي واجلهاز امل�سريف 

والنقد رقم 88 ل�سنة 2003.

مي�سك البنك ح�سابات مالية منتظمة تت�سمن كل ما ن�س القانون ونظام البنك على وجوب اإثباته فيها، وقد وجدت القوائم املالية متفقة مع 

ما هووارد بتلك احل�سابات.

التنفيذية متفقة مع ماهووارد  1981 والئحته  ل�سنة   159 القانون رقم  وفًقا ملتطلبات  املعد  االإدارة  بتقرير جمل�س  الواردة  املالية  البيانات 

بدفاتر البنك وذلك يف احلدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

التاريخ:   11 مار�س 2010

مراقبا احل�سابات

عماد حافظ راغب

)E&Y املت�سامنون للمحا�سبة واملراجعة(

د0 عبد العزيز حجازى  

Horwath د0 عبد العزيز حجازى و�سركاه



29

امليزانية

يف 31 دي�سمرب 2009

الأ�صـــــــول

نقدية واأر�سدة لدى البنك املركزي 

اأر�سدة لدى البنـوك

اأذون خــــزانة 

قرو�س وت�سهيالت للعمالء والبنوك )بعد خ�سم املخ�س�س(

م�ستقات مالية

ا�ستثمارات مــــالية

-  متاحة للبيـــــع 

-  حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق

اأر�سدة مدينة واأ�سول اأخرى

اأ�سول �سريبية موؤجلة

اأ�سول ثابتة )بعد خ�سم جممع االإهالك( 

اإجمايل الأ�صــول 

االلتزامات وحقوق امللكية

االلتزامـــــات 

اأر�سدة م�ستحقة للبنوك 

ودائع العمــــالء

اأر�سدة دائنة والتزامات اأخرى

قرو�س اأخرى 

خم�س�سات اأخرى

التزامات �سريبية موؤجلة 

اإجمايل اللتزامـات 

حقوق امللكية 

راأ�س املال املدفــوع 

امل�سدد حتت ح�ساب زيادة راأ�س املال 

احتيـــــاطيات

اأرباح حمتجـــزة 

اإجمايل حقوق امللكية 

�سايف اأرباح العام

حقوق امللكية و�سايف اأرباح العام

اإجمايل اللتزامات وحقوق امللكية و�صايف اأرباح العام

التزامات عر�سية

التزامات مقابل خطابات �سمان واعتمادات م�ستندية 

اإي�صاح

)5(

)6(

)7(

)8 و9(

)10(

)11(

)11(

)12(

)13(

)14(

)15(

)16(

)17(

)18(

)29(

)19(

 )20(

2009/12/31

األف جنيه م�صري

366 710

1 663 051

1 309 306

1 512 900

1

49 090

9 192

74 128

-

69 672

5 054 050

135 735

3 840 314

229 080

-

25 868

336

4 231 333

500 000

100 000

164 913

6 102

771 015

51 702

822 717

5 054 050

779 894

2008/12/31

األف جنيه م�صري

535 656

2 006 571

1 417 803

1 576 266

-

51 278

3 520

61 368

2 247

57 507

5 712 216

171 626

4 276 247

535 489

27 569

29 926

-

5 040 857

500 000

-

101 850

6 844

608 694

62 665

671 359

5 712 216

507 784

عماد حافظ راغب

)E&Y املت�سامنون للمحا�سبة واملراجعة(

الع�سواملنتدب والرئي�س التنفيذى 

حممد �سريف �سرف

د0 عبد العزيز حجازى  

Horwath د0 عبد العزيز حجازى و�سركاه

ح�صـن عـلى جمعه 

رئي�س جملـ�س االإدارة

مراقبا احل�سابات



التقرير السنوى لبنك املؤسسة العربية املصرفية - مصر لعام 302009

قائمة الدخل 

عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009 

عائد القرو�س واالإيرادات امل�سابهة

تكلفة الودائع والتكاليف امل�سابهة

�صايف الدخل من العائد  

اإيرادات االأتعاب والعموالت

م�سروفات االأتعاب والعموالت  

�صايف الدخل من الأتعاب والعمولت 

توزيعات االأرباح 

�سايف دخل املتاجرة 

اأرباح )خ�سائر( اال�ستثمارات املالية

اإيرادات ت�سغيل اأخرى 

�صايف اإيرادات الن�صـاط 

يخ�سم: 

خم�س�ســـات 

رد )عبء( اال�سمحالل

م�سروفات اإدارية وعمومية واإهالك وا�ستهالك

الربح قبل ال�سرائب 

م�سروفات �سرائب الدخل 

ال�سريبة املوؤجلة 

�صايف اأرباح العام 

ن�صيب ال�صهم يف الأرباح 

اإي�صاح

)21(

)22(

)23(

)11(

)24(

)29(

)25(

2009/12/31

األف جنيه م�صري

 370 465

)220 702(

149 763

35 131

)1 850(

33 281

260

13 038

3 334

14 983

214 659

)15 937(

672

)114 990(

84 404

)30 119(

)2 583(

51 702

0.987

2008/12/31

األف جنيه م�صري

447 375

)312 475(

134 900

37 201

)1 495(

35 706

1 182

15 056

)1 618(

9 838

195 064

)7 947(

)1 480(

)117 472(

68 165

)5 244(

)256(

62 665

1.186

- االإي�ساحات املرفقة من )1( اإىل )35( جزء ال يتجزاأ من القوائم املالية وتقراأ معها.
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قائمة التغري يف حق�ق امللكية

عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009 

الر�سيد يف 2009/1/1

االأرباح املوزعة

املحول اإىل االحتياطيات

واالأرباح املحتجزة

امل�سدد حتت ح/زيادة راأ�س املال 

املالية  اال�ستثمارات  يف  التغري  �سايف 

املتاحة للبيع

�سايف اأرباح العام

الر�صيد يف 2009/12/31

الر�صيد يف 2008/1/1

�سايف التغري يف اال�ستثمارات

املالية املتاحة للبيع

�سايف اأرباح العام

الر�صيد يف 2008/12/31

راأ�س املال

500 000

---

---

---

---

---

500 000

راأ�س املال

500 000

---

---

500 000

امل�صدد 

حتت ح/ 

زيادة 

راأ�س 

املال

---

---

---

100000

---

---

100000

احتياطي 

قانوين

21 854

---

6 261

---

---

---

28 115

احتياطي 

قانوين

21 854

---

---

21 854

احتياطي

عام

80 376

---

53 739

---

---

---

134 115

احتياطي

عام

80 376

---

---

80 376

احتياطي

القيمة العادلة 

لال�صتثمارات 

املالية

املتاحة للبيع

)1 086(

---

---

---

3 007

-

1 921

-

)1 086(

---

)1 086(

احتياطي

راأ�صمايل

706

---

56

---

---

---

762

احتياطي

راأ�صمايل

706

---

---

706

اأرباح

حمتجزة

6 844

---

)742(

---

---

---

6 102

اأرباح

حمتجزة

6 844

---

---

6 844

�صايف

اأرباح

العام

62 665

)3 351(

)59 314(

---

---

51 702

51 702

---

---

62 665

62 665

الإجمـــايل

671 359

)3 351(

---

100000

3 007

51 702

822 717

الإجمـــايل

609 780

)1 086(

62 665

671 359

)باالألف جنيه م�سري(

- االإي�ساحات املرفقة من )1( اإىل )35( جزء ال يتجزاأ من القوائم املالية وتقراأ معها 0



التقرير السنوى لبنك املؤسسة العربية املصرفية - مصر لعام 322009

 قائمة التدفقات النقدية 

عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009  

التدفقات النقدية من اأن�سطة الت�سغيل 

االأرباح قبل خ�سم ال�سرائب 

تعديالت لت�صوية الأرباح مع التدفقات النقدية من اأن�صطة الت�صغيل 

اإهالك وا�ستهالك

ا�ستهالك عالوة ال�سندات

خم�س�ســـــات

عبء ا�سمحالل االأ�سول   

امل�ستخدم من املخ�س�سات بخالف خم�س�س القرو�س 

خم�س�سات انتفي الغر�س منها 

خم�س�س  بخالف  االأجنبية  بالعمالت  املخ�س�سات  اأر�سدة  تقييم  اإعادة  فروق 

القرو�س 

اأرباح )خ�سائر( بيع اأ�سول ثابتة 

فروق تقييم اأ�سول اآلت ملكيتها للبنك

اأرباح الت�صغيل قبل التغريات يف الأ�صول واللتزامات الناجتة من اأن�صطة الت�صغيل

�سايف النق�س )الزيادة( يف االأ�سول 

ودائع لدى البنــوك

اأذون خـــــزانة

قرو�س للعمالء والبنـــوك

اأر�سدة مدينة واأ�سول اأخرى 

�سايف الزيادة اأو)النق�س( يف االلتزامات

اأر�سدة م�ستحقة للبنوك 

ودائع العمــــالء

اأر�سدة دائنة والتزامات اأخرى 

�صايف التدفقات النقدية )امل�صتخدمة يف( الناجتة من اأن�صطة الت�صغيل      )1(

التدفقات النقدية من اأن�سطة اال�ستثمار 

مدفوعات ل�سراء اأ�سول ثابتة واإعداد وجتهيز الفروع 

متح�سالت من بيع اأ�سول ثابتة

م�سرتيات ا�ستثمارات مالية متاحة للبيع

متح�سالت من بيع ا�ستثمارات مالية متاحة للبيع 

مدفوعات ل�سراء ا�ستثمارات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق

�صايف التدفقات النقدية )امل�صتخدمة يف( اأن�صطة ال�صتثمار                        )2(

التدفقات النقدية من اأن�سطة التمويل

توزيعات االأرباح املدفوعة 

قرو�س اأخــرى 

امل�سدد حتت ح�ساب زيادة راأ�س املال 

�صايف التدفقات النقدية الناجتة من )امل�صتخدمة يف( اأن�صطة التمويل       )3(

�سايف )النق�س( الزيادة يف النقدية وما يف حكمها خالل العام              )3+2+1(

ر�سيد النقدية وما يف حكمها يف اأول العام 

2009/12/31

األف جنيه م�صري 

84 404

12 532

143

15 937

)672(

)21(

)9 896(

)41(

)4(

)670(

101 712

900 214

162 659

58 162

)12 884(

)35 891(

)435 933(

)338 775(

399 264

)26 546(

60

---

5 052

)5 000(

)26 434(

)3 351(

)27 569(

100 000

69 080

441 910

1 331 215

2008/12/31

األف جنيه م�صري

68 165

11 762

618

7 947

1 480

)2 205(

)5 110(

)39(

)56(

)9(

82 553

50 471

)1 270 406(

)162 042(

67 656

112 932

)363 790(

)188 587(

)1 671 213(

)21 124(

921

)86 038(

52 243

)5 000(

)58 998(

)1 494(

27 569

---

26 075

)1 704 136(

3 035 351
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 قائمة التدفقات النقدية 

عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009  

ر�صيد النقدية وما يف حكمها يف اآخر العام

وتتمثل النقدية وما يف حكمها فيما يلي: 

نقدية واأر�سدة لدى البنك املركزي 

اأر�سدة لدى البنـــوك

اأذون خــــزانة

ودائع لدى البنــوك

اأذون خزانة ا�ستحقاق اأكرث من ثالثة �سهور 

النقدية وما يف حكمها اأخر العام

2009/12/31

األف جنيه م�صري 

1 773 125

366 710

1 663 051

1 309 306

)310 798(

)1 255 144(

1 773 125

2008/12/31

األف جنيه م�صري

1 331 215

535 656

2 006 571

1 417 803

)1 211 012(

)1 417 803(

1 331 215

- االإي�ساحات املرفقة من )1( اإىل )35( جزء اليتجزاأ من القوائم املالية وتقراأ معها.



التقرير السنوى لبنك املؤسسة العربية املصرفية - مصر لعام 342009

 قائمة الت�زيعات املقرتحة لالأرباح 

عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009

�سايف اأرباح العام من واقع قائمة الدخل 

يخ�سم:

اأرباح بيع اأ�سول ثابتة حمولة لالحتياطي الراأ�سمايل طبًقا الأحكام القانون 

�سايف االأرباح العام القابلة للتوزيع 

اأرباح حمتجزة يف اأول العــام  

االإجمـــايل 

يوزع كاالآتى:

احتياطي قانوين 

احتياطي عام 

ح�سة العاملني 

مكافاأة اأع�ساء جمل�س االإدارة 

اأرباح حمتجزة يف اآخر العــام  

االإجمـــايل

2009/12/31

األف جنيه م�صري 

51 702

-

51 702

6 102

57 804

5 170

41 830

2 153

216

8 435

57 804

2008/12/31

األف جنيه م�صري

62 665

)56(

62 609

6 844

69 453

6 261

53 739

3 134

217

6 102

69 453

مت اإعداد قائمة التوزيعات املقرتحة لالأرباح عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009 حتت اعتماد اجلمعية العامة للبنك.
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الإي�صاحات املتممة للق�ائم املالية

عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009

1 - الن�صــــاط

العربي  م�سر  بنك  با�سم  واأعمال  ا�ستثمار  كبنك  وتعديالته  اال�ستثمار  قانون  الأحكام  طبًقا   1982 اأغ�سط�س   21 بتاريخ  البنك  تاأ�سي�س  مت 

االفريقي )�سركة م�ساهمة م�سرية( ومت تعديل ا�سم البنك لي�سبح / بنك املوؤ�سـ�سة العربية امل�سرفية – م�سر )�سركة م�ساهمة م�سرية( 

وذلك �سمن تعديالت النظام االأ�سا�سى للبنك ال�سادر بها القرار الوزارى رقم 788 ل�سنة 2000 واملن�سور ب�سحيفة اال�ستثمار العدد 3261 

مبدينة  الرئي�سي  مركزه  خالل  من  وذلك  بن�ساطه  املتعلقة  امل�سرفية  االأعمال  جميع  بتقدمي  البنك  ويقوم   .2000/4/18 بتاريخ  ال�سادر 

القاهرة وعدد 23 فرًعا. 

2 - اأهم ال�صيا�صات املحا�صبية املتبعة

اأ( اأ�صـ�س اإعداد الق�ائم املالية

تعد القوائم املالية طبًقا لقواعد اإعداد وت�سوير القوائم املالية للبنوك ال�سادرة عن البنك املركزي امل�سري يف 27 يونيه 2002 وتعديالتها، 

امل�سرية ذات  واللوائح  القوانني  2008 ويف �سوء  16 دي�سمرب  بتاريخ  ال�سادرة  املالية  باال�ستثمارات  املتعلقة  التعديالت  تلك  ومبا يف ذلك 

العالقة باإعداد هذه القوائم. 

ب( املعامالت بالعمالت الأجنبية

�سك ح�سابات البنك باجلنيه امل�سري وتثبت املعامالت بالعمالت االأخرى خالل ال�سنة املالية على اأ�سا�س اأ�سعار ال�سرف ال�سارية يف  -   متمُ

تاريخ تنفيذ املعاملة. وتتم اإعادة تقييم اأر�سدة االأ�سول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت االأخرى يف نهاية ال�سنة املالية على 

اأ�سا�س اأ�سعار ال�سرف ال�سارية يف ذلك التاريخ. ويتم االعرتاف يف قائمة الدخل باالأرباح واخل�سائر الناجتة عن ت�سوية تلك املعامالت  

وبالفروق الناجتة عن التقييم �سمن البنود التالية:

/ لالأ�سول  واخل�سائر  االأرباح  العادلة من خالل  بالقيمة  ن�ساأتها  املبوبة عند  املالية  االأدوات  الدخل من  اأو�سايف  املتاجرة  -   �سايف دخل 

االلتزامات بغر�س املتاجرة اأو تلك املبوبة عند ن�ساأتها بالقيمة العادلة من خالل االأرباح واخل�سائر بح�سب النوع. 

-   اإيرادات )م�سروفات( ت�سغيل اأخرى بالن�سبة لباقي البنود. 

-    يتم حتليل التغريات يف القيمة العادلة لالأدوات املالية ذات الطبيعة النقدية بالعمالت االأجنبية امل�سنفة ا�ستثمارات متاحة للبيع )اأدوات 

دين( ما بني فروق تقييم نتجت عن التغريات يف التكلفة امل�ستهلكة لالأداة وفروق نتجت عن تغيري اأ�سعار ال�سرف ال�سارية وفروق نتجت 

عن تغيري القيمة العادلة لالأداة. ويتم االعرتاف يف قائمة الدخل بفروق التقييم املتعلقة بالتغيريات يف التكلفة امل�ستهلكة �سمن عائد 

ويتم االعرتاف  اأخرى.  ت�سغيل  اإيرادات )م�سروفات(  بند  ال�سرف يف  اأ�سعار  بتغيري  املتعلقة  وبالفروق  امل�سابهة  واالإيرادات  القرو�س 

�سمن حقوق امللكية بفروق التغيري يف القيمة العادلة )احتياطي القيمة العادلة / ا�ستثمارات مالية متاحة  للبيع(. 

-   تت�سمن فروق التقييم الناجتة عن البنود غري ذات الطبيعة النقدية االأرباح واخل�سائر الناجتة عن تغري القيمة العادلة مثل اأدوات حقوق 

امللكية املحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل االأرباح واخل�سائر ويتم االعرتاف بفروق التقييم الناجتة عن اأدوات حقوق امللكية امل�سنفة 

ا�ستثمارات مالية متاحة للبيع �سمن احتياطي القيمة العادلة يف حقوق امللكية. 

ج( حتقق الإيــراد

حت�سيل االإيراد على اأ�سا�س اال�ستحقاق با�ستثناء عوائد القرو�س غري املنتظمة التي يتم اإيقاف اإثباتها كاإيراد عند عدم التاأكد من حت�سيل 

قيمة هذه العوائد اأو ا�سرتداد اأ�سل املديونية. ويتم اإثبات اإيرادات االأ�سهم ووثائق اال�ستثمار عند اإعـالن التوزيعات املتعلقة بها. 

د( اأذ�ن اخلـزانة

يتم اإثبات اأذون اخلزانة بالقيمة اال�سمية وتثبت العوائد على هذه االأذون التي مل ت�ستحق بعد باالأر�سدة الدائنة وااللتزامات االأخرى وتظهر 

اأذون اخلزانة بامليزانية م�ستبعًدا منها ر�سيد العوائد التي مل ت�ستحق بعد.

 

ه( الأ�ص�ل املالية املب�بة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �اخل�صائر 

ت�سمل هذه املجموعة اأ�سواًل مالية بغر�س املتاجرة. واالأ�سول التي مت تبويبها عند ن�ساأتها بالقيمة العادلة من خالل االأرباح واخل�سائر. 

يتم تبويب االأداة املالية على اأنها بغر�س املتاجرة اإذا مت اقتناوؤها وحتمل قيمتها ب�سفة اأ�سا�سية بغر�س بيعها يف االأجل الق�سري اأواإذا كانت 

متثل جزًءا من حمفظة اأدوات مالية حمددة تتم اإدارتها معًا وكان هناك دليل على معامالت فعلية حديثة ت�سري اإىل احل�سول على اأرباح يف 

االأجل الق�سري، كما يتم ت�سنيف امل�ستقات على اأنها بغر�س املتاجرة اإال اإذا مت تخ�سي�سها على اأنها اأدوات تغطية. 
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- يتم تبويب االأ�سول املالية عند ن�ساأتها على اأنها بالقيمة العادلة من خالل االأرباح واخل�سائر عند اإدارة بع�س اال�ستثمارات وتقييمها بالقيمة 

تلك  تبويب  يتم عندها  االأ�سا�س.  العليا على هذا  التقارير عنها لالإدارة  واإعداد  اإدارة املخاطر  اأو  وفًقا الإ�سرتاتيجية اال�ستثمار  العادلة 

اال�ستثمارات على اأنها بالقيمة العادلة من خالل االأرباح واخل�سائر. 

- ال تتم اإعادة تبويب اأي م�ستقة مالية من جمموعة االأدوات املالية املقيمة بالقيمة العادلة من خالل االأرباح واخل�سائر وذلك اأثناء فرتة 

االحتفاظ بها و�سريانها.

- يف جميع االأحوال ال يقوم البنك باإعادة تبويب اأى اأداة مالية نقاًل اإىل جمموعة االأدوات املالية املقيمة بالقيمة العادلة من خالل االأرباح 

اأواخل�سائر اأواإىل جمموعة االأ�سول املالية بغر�س املتاجرة. 

ز( ال�صتثمارات املالية املحتفظ بها حتى تاريخ ال�صتحقاق

وتاريخ  للتحديد  قابل  اأو  حمدد  �سداد  مبلغ  ذات  م�ستقة  غري  مالية  اأ�سواًل  اال�ستحقاق  تاريخ  حتى  بها  املحتفظ  املالية  اال�ستثمارات  متثل 

ا�ستحقاق حمدد ولدى اإدارة البنك النية والقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ ا�ستحقاقها. وتتم اإعادة تبويب كل املجموعة على اأنها متاحة 

للبيع اإذا باع البنك مبلًغا مهًما من االأ�سول املالية املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق با�ستثناء حاالت ال�سرورة.

�( ال�صتثمارات املالية املتاحة للبيع

متثل اال�ستثمارات املالية املتاحة للبيع اأ�سواًل مالية غري م�ستقة تكون هناك النية لالحتفاظ بها ملدة غري حمددة وقد يتم بيعها ا�ستجابة 

للحاجة اإىل ال�سيولة اأوالتغريات يف اأ�سعار العائد اأوال�سرف اأواالأ�سهم.

ح( �يتبع مايلى بالن�صبة لالأ�ص�ل املالية

- يتم االعرتاف بعمليات ال�سراء والبيع بالطريقة املعتادة لالأ�سول املالية يف تاريخ املتاجرة وهو التاريخ الذى يلتزم فيه البنك ب�سراء اأو 

تاريخ  بها حتى  املحتفظ  املالية  واال�ستثمارات  االأرباح واخل�سائر  العادلة من خالل  بالقيمة  املبوبة  بالن�سبة لالأ�سول  االأ�سل، وذلك  بيع 

اال�ستحقاق واال�ستثمارات املالية املتاحة للبيع. 

- يتم االعرتاف اأواًل باالأ�سول املالية التي اليتم تبويبها عند ن�ساأتها بالقيمة العادلة من خالل االأرباح واخل�سائر بالقيمة العادلة م�سافًا اإليها 

تكاليف املعاملة، ويتم االعرتاف باالأ�سول املالية التي يتم تبويبها عند ن�ساأتها بالقيمة العادلة من خالل االأرباح واخل�سائر وذلك بالقيمة 

العادلة فقط مع حتميل تكاليف املعاملة على قائمة الدخل بند �سايف دخل املتاجرة. 

- يتم ا�ستبعاد االأ�سول املالية عندما تنتهى فرتة �سريان احلق التعاقدى يف احل�سول على تدفقات نقدية من االأ�سل املايل اأو عندما يحول 

البنك معظم املخاطر واملنافع املرتبطة بامللكية اإىل طرف اآخر ويتم ا�ستبعاد االلتزامات عندما تنتهى اإما بالتخل�س منها اأو باإلغائها اأو 

باإنتهاء مدتها التعاقدية. 

االأرباح  العادلة من خالل  بالقيمة  املبوبة  املالية  واالأ�سول  للبيع  املتاحة  املالية  اال�ستثمارات  لكل من  العادلة  بالقيمة  القيا�س الحًقا  يتم   -

واخل�سائر وبالتكلفة امل�ستهلكة لال�ستثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق. 

- يتم االعرتاف يف قائمة الدخل باالأرباح واخل�سائر الناجتة عن التغريات يف القيمة العادلة لالأ�سول املالية املبوبة بالقيمة العادلة من خالل 

االأرباح واخل�سائر وذلك يف العام الذي حتدث فيه بينما يتم االعرتاف مبا�سرة يف حقوق امللكية باالأرباح واخل�سائر الناجتة عن التغريات 

يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املالية املتاحة للبيع وذلك اإىل اأن يتم ا�ستبعاد االأ�سل اأو ا�سمحالل قيمته عندها يتم االعرتاف يف قائمة 

الدخل باالأرباح واخل�سائر املرتاكمة التي �سبق االعرتاف بها �سمن حقوق امللكية. 

- يتم االعرتاف يف قائمة الدخل باأرباح وخ�سائر العمالت االأجنبية اخلا�سة باالأ�سول ذات الطبيعة النقدية املبوبة متاحة للبيع. وكذلك يتم 

االعرتاف يف قائمة الدخل بتوزيعات االأرباح الناجتة عن اأدوات حقوق امللكية املبوبة متاحة للبيع عندما ين�ساأ احلق للبنك يف حت�سيلها. 

- يتم حتديد القيمة العادلة لال�ستثمارات املعلن عن اأ�سعارها يف اأ�سواق ن�سطة على اأ�سا�س اأ�سعار الطلب اجلارية Bid Price اأما اإذا مل 

تكن هناك �سوق ن�سطة لالأ�سل املايل اأو مل تتوافر اأ�سعار الطلب اجلارية. فيحدد البنك القيمة العادلة با�ستخدام اأحد اأ�ساليب التقييم    

اأو طرق التقييم  اأو مناذج ت�سعري اخليارات  ويت�سمن ذلك ا�ستخدام معامالت حمايدة حديثة اأوحتليل التدفقات النقدية املخ�سومة. 

االأخرى �سائعة اال�ستخدام من قبل املتعاملني بال�سوق، واإذا مل يتمكن البنك من تقدير القيمة العادلة الأدوات حقوق امللكية املبوبة متاحة 

للبيع. يتم قيا�س قيمتها بالتكلفة بعد خ�سم اأى ا�سمحالل يف القيمة.
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– املديونيات  للبيع الذى ي�سرى عليه تعريف  املالية املتاحة  باإعادة تبويب االأ�سل املايل املبوب �سمن جمموعة االأدوات  البنك  - يقوم 

)�سندات( نقاًل عن جمموعة االأدوات املالية املتاحة للبيع اإىل جمموعة االأ�سول املالية املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق – وذلك عندما 

تتوافر لدى البنك النية والقدرة على االحتفاظ بهذه االأ�سول املالية خالل امل�ستقبل املنظور اأو حتى تاريخ اال�ستحقاق، وتتم اإعادة التبويب 

بالقيمة العادلة يف تاريخ اإعادة التبويب. وتتم معاجلة اأي اأرباح اأو خ�سائر متعلقة بتلك االأ�سول التي مت االعرتاف بها �سابقًا �سمن حقوق 

امللكية وذلك على النحو التايل: 

1(  يف حالة االأ�سل املايل املعاد تبويبه الذى له تاريخ ا�ستحقاق ثابت يتم ا�ستهالك االأرباح واخل�سائر على مدار العمر املتبقى لال�ستثمار 

املحتفظ به حتى تاريخ اال�ستحقاق بطريقة العائد الفعلى، ويتم ا�ستهالك اأى فرق بني القيمة على اأ�سا�س التكلفة امل�ستهلكة والقيمة على 

قيمة  ا�سمحالل  حالة  ويف  الفعلى.  العائد  طريقة  با�ستخدام  املايل  لالأ�سل  املتبقى  العمر  مدار  على  اال�ستحقاق  تاريخ  اأ�سا�س 

االأ�سل املايل الحًقا يتم االعرتاف باأى اأرباح اأوخ�سائر �سبق االعرتاف بها مبا�سرة �سمن حقوق امللكية يف االأرباح واخل�سائر. 

2(  يف حالة االأ�سل املايل الذى لي�س له تاريخ ا�ستحقاق ثابت تظل االأرباح اأو اخل�سائر �سمن حقوق امللكية حتى بيع االأ�سل اأو الت�سرف فيه. 

عندئذ يتم االإعرتاف بها يف االأرباح واخل�سائر، ويف حالة ا�سمحالل قيمة االأ�سل املايل الحًقا يتم االعرتاف باأي اأرباح اأوخ�سائر �سبق 

االعرتاف بها مبا�سرة �سمن حقوق امللكية يف االأرباح واخل�سائر. 

ى( املقا�صة بني الأد�ات املالية 

يتم اإجراء املقا�سة بني االأ�سول وااللتزامات املالية اإذا كان هناك حق قانوين قابل للنفاذ الإجراء املقا�سة بني املبالغ املعرتف بها وكانت 

هناك النية الإجراء الت�سوية على اأ�سا�س �سايف املبالغ. اأو ال�ستالم االأ�سل وت�سوية االلتزام يف اآن واحد. 

وتعر�س بنود اإتفاقيات �سراء اأذون خزانة مع التزام باإعادة البيع واإتفاقيات بيع اأذون خزانة مع التزام باإعادة ال�سراء على اأ�سا�س ال�سايف 

بامليزانية �سمن بند اأذون اخلزانة واأوراق حكومية اأخرى. 

 

ك( اأد�ات امل�صتقات املالية 

يتم االعرتاف بامل�ستقات بالقيمة العادلة يف تاريخ الدخول يف عقد امل�ستقة. وتتم اإعادة قيا�سها الحًقا بقيمتها العادلة. ويتم احل�سول على 

القيمة العادلة من اأ�سعارها ال�سوقية املعلنة يف االأ�سواق الن�سطة. اأو املعامالت ال�سوقية احلديثة. اأو اأ�ساليب التقييم مثل مناذج التدفقات 

موجبة.  العادلة  قيمتها  كانت  اإذا  االأ�سول  �سمن  امل�ستقات  جميع  وتظهر  االأحوال.  بح�سب  اخليارات.  ت�سعري  ومناذج  املخ�سومة  النقدية 

اأو�سمن االلتزامات اإذا كانت قيمتها العادلة �سالبة.

 

ل( اتفاقيات ال�صراء �اإعادة البيع �اتفاقيات البيع �اإعادة ال�صراء

يتم عر�س االأدوات املالية املبيعة مبوجب اإتفاقيات الإعادة �سرائها �سمن االأ�سول م�سافة على اأر�سدة اأذون اخلزانة واأوراق حكومية اأخرى 

بامليزانية، ويتم عر�س االلتزام )اتفاقيات ال�سراء واإعادة البيع( خم�سوًما من اأر�سدة اأذون اخلزانة واأوراق حكومية اأخرى بامليزانية.

 ويتم االعرتاف بالفرق بني �سعر البيع و�سعر اإعادة ال�سراء على اأنه عائد ي�ستحق على مدار مدة االإتفاقية.

م(  ال�صمحالل يف ال�صتثمارات املالية 

1 - ال�صتثمارات املالية املحتفظ بها حتى تاريخ ال�صتحقاق.

اأو جمموعة من   املالية  اأحد اال�ستثمارات  اإذا كان هناك دليل مو�سوعي على ا�سمحالل  البنك يف تاريخ كل ميزانية بتقدير ما       يقوم 

اال�ستثمارات املالية. ويعد اال�ستثمار املايل اأو املجموعة من اال�ستثمارات املالية م�سمحلة، ويتم حتميل خ�سائر اال�سمحالل عندما يكون 

هناك دليل مو�سوعي على اال�سمحالل نتيجة حدث اأو اأكرث من االأحداث التي وقعت بعد االعرتاف االأوىل لال�ستثمار )حدث اخل�سارة 

Loss event( وكان حدث اخل�سارة يوؤثر على التدفقات النقدية امل�ستقبلية لال�ستثمار املايل اأو ملجموعة اال�ستثمارات املالية التي ميكن 

تقديرها بدرجة يعتمد عليها. 

      وتت�سمن املوؤ�سرات التي ي�ستخدمها البنك لتحديد وجود دليل مو�سوعي على خ�سائر اال�سمحالل اأًيا مما يلي: 

  -  �سعوبات مالية كبرية تواجه املدين 

  -  توقع اإفال�س املدين اأو دخوله يف دعوى ت�سفية
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2- ال�صتثمارات املالية املتاحة للبيع 

يقوم البنك يف تاريخ كل ميزانية بتقدير ما اإذا كان هناك دليل مو�سوعى على ا�سمحالل اأحد اأو جمموعة من االأ�سول املالية املبوبة �سمن 

ا�ستثمارات مالية متاحة للبيع. ويف حالة اال�ستثمارات يف اأدوات حقوق امللكية املبوبة متاحة للبيع. يوؤخذ يف االعتبار االنخفا�س  الكبري اأو 

املمتد يف القيمة العادلة لالأداة الأقل من قيمتها الدفرتية. وذلك عند تقدير ما اإذا كان هناك ا�سمحالل يف االأ�سل.

ن( تقييم الأ�ص�ل التي اآلت ملكيتها للبنك �فاء لدي�ن بع�س العمالء 

للبنك ويف حال  بها  اآلت  التي  بالقيمة  اأخرى" وذلك  واأ�سول  "اأر�سدة مدينة  بند  بامليزانية �سمن  للبنك  اآلت ملكيتها  التي  االأ�سول  تدرج 

انخفا�س القيمة العادلة لهذه االأ�سول عن القيمة التي اآلت بها للبنك يف تاريخ امليزانية حتمل الفروق على قائمة الدخل. ويف حال ارتفاع 

القيمة العادلة تتم االإ�سافة اإىل قائمة الدخل وذلك يف حدود ما�سبق حتميله على قوائم الدخل عن فرتات مالية �سابقة. 

�س( خم�ص�س القر��س �اللتزامات العر�صية  

-  يتم تكوين املخ�س�س لقرو�س والتزامات عر�سية بذاتها باالإ�سافة اإىل ن�سب مئوية للمخاطر العامة ترتاوح من 1 %: 5 %  حت�سب من 

البنك  عن  وال�سادرة  للعمالء  االئتمانية  اجلدارة  تقييم  اأ�سـ�س  لقواعد  وفًقا  وذلك  االأخرى،  العر�سية  وااللتزامات  القرو�س  جمموع 

املركزي امل�سري بتاريخ 6 يونيه 2005.

اإليه  ي�ساف  الذى  املخ�س�س  على  خ�سًما  لتح�سيلها  حيالها  املتخذة  االإجراءات  جدوى  عدم  احتمال  حال  يف  القرو�س  اإعدام  يتم    -

املتح�سالت من القرو�س التي �سبق اإعدامها.

 

ع( اللتزامات العر�صية 

تظهر االلتزامات العر�سية التي يدخل البنك طرًفا فيها خارج امليزانية حتت بند "التزامات عر�سية" باعتبارها ال متثل اأ�سواًل اأو التزامات 

فعلية يف تاريخ امليزانية.

ف( النقدية �ما يف حكمها

واأر�سدة  املركزي  البنك  لدى  واالأر�سدة  النقدية  اأر�سدة  حكمها  يف  وما  النقدية  بند  يت�سمن  النقدية  التدفقات  قائمة  اإعداد  الأغرا�س 

احل�سابات اجلارية لدى البنوك، وكذا اأر�سدة اأذون اخلزانة التي ت�ستحق خالل ثالثة �سهور من تاريخ اإقتنائها. 

�س( الإهالك �ال�صتهالك

- يتم اإهالك االأ�سول الثابتة )فيما عدا االأرا�سى( بطريقة الق�سط الثابت ويح�سب ق�سط االإهالك جلميع االإ�سافات خالل العام عن 

   �سنة كاملة با�ستخدام معدالت اإهالك منا�سبة يتم حتديدها على اأ�سا�س العمر االإنتاجى املقدر لكل اأ�سل كاالآتى: 

% 12.5    اأجهزة ومعدات    

% 20.0    نظم اآلية متكاملة    

   اأثــــــاث                      10.0 %

% 20.0    و�سائل نقـــل   

%   2.0    مباٍن واإن�ساءات    

% 20.0    جتهيزات وتركيبات     

   ويتم اإثبات االأ�سول الثابتة بتكلفة اقتنائها وتظهر بامليزانية بال�سايف بعد خ�سم االإهالك 

-     يتم ا�ستهالك م�سروفات التح�سينات  والتجديدات اخلا�سة بفروع البنك امل�ستاأجرة على مدى العمر االإنتاجى املقدر اأومدة عقد االإيجار اأيهما اأقل 

-    يتم ا�ستهالك اإ�سافات االأ�سول غري امللمو�سة على فرتات التزيد على 5 �سنوات  

ق( �صند�ق اإدخار العاملني

ي�ساهم البنك والعاملون يف �سندوق ادخار خا�س ملعا�سات ومكافاآت ترك اخلدمة بن�سبة مئوية من اأجور العاملني. ويتم ا�ستقطاع اال�سرتاكات 

الدخل  بقائمة  وعمومية  اإدارية  بند م�سروفات  اال�سرتاكات �سمن  البنك يف  وتدرج ح�سة  اال�ستحقاق  اأ�سا�س  على  اإثباتها  ويتم  ال�سهرية 

ويغطى ال�سندوق العاملني الدائمني بالبنك.  
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�س( ال�صـــرائب 

-   تت�سمن �سريبة الدخل التي يتم احت�سابها على االأرباح املحققة للبنك على كل من ال�سريبة احلالـــية )املحت�سبة طبًقا للقوانني واللوائح  

اإثبات  املوؤجلة. ويتم  وال�سريبة  امليزانية(  اإعداد  تاريخ  ال�سارية يف  ال�سريبة  اأ�سعار  وبا�ستخدام  ال�ساأن  املعمول بها يف هذا  والتعليمات 

�سريبة  الدخل امل�ستحقة مبا�سرة بقائمة الدخل.

بقيمة  يتم فيها االعرتاف  التي  الزمنية  الفرتة  الناجتة عن اختالف  الفروق  النا�سئة عن وجود بع�س  ال�سريبة  املوؤجلة هى  ال�سريبة     -

االأ�سول وااللتزامات بني كل من القواعد ال�سريبية املعمول بها واالأ�سـ�س املحا�سبية التي يتم اإعداد القوائم املالية وفًقا لها. 

-   هذا ويتم حتديد قيمة ال�سريبة املوؤجلة بناء على الطريقة امل�ستخدمة والتي يتم بها حتقق اأوت�سوية القيم احلالية لتلك االأ�سول وااللتزامات 

با�ستخدام اأ�سعار ال�سريبة امل�ستخدمة وال�سارية يف تاريخ اإعداد امليزانية. 

ال�سرائب  االأ�سل لتخفي�س  ا�ستخدام هذا  باإمكانية  للبنك عندما يكون هناك احتمال قوى  املوؤجلة كاأ�سل  بال�سريبة  -    ويتم االعرتاف 

امل�ستحقة على   البنك خالل ال�سنوات امل�ستقبلية، ويتم تخفي�س ال�سريبة املوؤجلة املثبتة كاأ�سل للبنك بقيمة اجلزء الذى لن تتحقق منه 

املنفعة ال�سريبية املتوقعة خالل ال�سنوات التالية. 

ط( ت�زيعات الأرباح

تثبت توزيعات االأرباح خ�سما على حقوق امللكية يف العام الذي تقر فيه اجلمعية العامة للم�ساهمني هذه التوزيعات وت�سمل تلك التوزيعات 

ح�سة العاملني يف االأرباح ومكافاأة جمل�س االإدارة املقررة بالنظام االأ�سا�سي والقانون. 

 

3 - الأد�ات املالية �اإدارة املخاطر املتعلقة بها

3-1 الأد�ات املالية

والودائع  اجلارية  واحل�سابات  النقدية  اأر�سدة  املالية  االأ�سول  وتت�سمن  املالية.  وااللتزامات  االأ�سول  يف  للبنك  املالية  االأدوات  تتمثل  اأ(   

لدى البنوك واال�ستثمارات املالية والقرو�س للعمالء والبنوك. وتت�سمن االلتزامات املالية ودائع العمالء وامل�ستحق للبنوك كما تت�سمن 

االأدوات املالية احلقوق والتعهدات املدرجة �سمن بند التزامات عر�سية.

ويت�سمن االإي�ساح رقم )2( من االإي�ساحات املتممة للقوائم املالية لل�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ب�ساأن اأ�سـ�س اإثبات وقيا�س اأهم االأدوات املالية 

وما يرتبط بها من اإيرادات وم�سروفات0 

ب( العق�د الآجلة

االأجنبية  العمالت  من  متطلباته  لتغطية  الالزم  بالقدر  اإال  االآجلة  العقود  يف  اليدخل  البنك  فاإن  امل�سري  املركزي  البنك  لتعليمات  طبًقا 

اأومتطلبات عمالئه ملواجهة التزاماتهم بالعمالت االأجنبية الناجتة عن تعامالتهم من خالل البنك. وتتميز جميعها باأنها عمليات ق�سرية 

االأجل0 

3-2 اإدارة املخاطر املتعلقة بالأد�ات املالية

اأ( خطر �صعر العائد

تتعر�س قيم بع�س االأدوات املالية للتقلبات نتيجة تغري اأ�سعار العائد عليها، ويقوم البنك بعدة اإجراءات من �ساأنها خف�س اآثار اخلطر اإىل 

احلد االأدنى ومن اأهمها: 

-    ربط �سعر العائد على االقرتا�س مع �سعر العائد على االإقرا�س

-    اال�سرت�ساد باأ�سعار اخل�سم للعمالت املختلفة عند حتديد اأ�سعار العائد 

-    مراقبة توافق تواريخ ا�ستحقاقات االأ�سول وااللتزامات املالية مع اأ�سعار العوائد

وبياًنا  املالية  وااللتزامات  االأ�سول  ا�ستحقاقات  بيان فرتات  املالية  للقوائم  املتممة  االإي�ساحات  و)28( من  رقما )27(  االإي�ساحان  ويبني 

مبتو�سط اأ�سعار العائد املطبقة خالل العام على تلك االأ�سول وااللتزامات املالية.

الإي�صاحات املتممة للق�ائم املالية

عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009
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ب( خطر الئتمــان

واحلقوق  البنوك  لدى  والودائع  اأر�سدة احل�سابات اجلارية  وكذا  �سندات  املالية يف �سورة  واال�ستثمارات  والبنوك  للعمالء  القرو�س  تعترب 

والتعهدات من الغري من االأ�سول املالية املعر�سة خلطر االئتمان املتمثل يف عدم قدرة تلك االأطراف على �سداد جزء اأو كل امل�ستحق عليهم 

يف تواريخ اال�ستحقاق. 

ويقوم البنك باتباع عدة اإجراءات مبا يوؤدى اإىل خف�س اخلطر االئتمانى اإىل احلد االأدنى:

- اإعداد الدرا�سات االئتمانية عن العمالء والبنوك قبل التعامل معهم وحتديد معدالت اخلطر االئتمانى املتعلقة بذلك 

- احل�سول على ال�سمانات الكافية لتخفي�س حجم املخاطر التي قد تن�ساأ يف حال تعرث العمالء والبنوك

- املتابعة امل�ستمرة والدرا�سة الدورية للعمالء والبنوك بهدف تقييم مراكزهم املالية واالئتمانية وتقدير املخ�س�سات املطلوبة لالأر�سدة غري 

املنتظمة

- توزيع حمفظة القرو�س واالأر�سدة لدى البنوك على قطاعات خمتلفة تالفًيا لرتكز املخاطر. 

ويبني االإي�ساح رقم )31( توزيع حمفظة القرو�س على القطاعات املختلفة.

 

ج( خطر تقلبات �صعر �صرف العمالت الأجنبية

نظًرا لتعامل البنك يف عدد من العمالت االأجنبية طبًقا لطبيعة ن�ساطه فاإن ذلك االأمر قد يعر�سه خلطر التقلبات يف اأ�سعار �سرف العمالت 

االأجنبية والأغرا�س تخفي�س ذلك اخلطر اإىل احلد االأدنى فاإن البنك يراعى التوازن يف مراكز العمالت االأجنبية وفقا للتعليمات ال�سادرة 

من البنك املركزي امل�سري يف هذا ال�ساأن.

ويبني االإي�ساح رقم )32( من االإي�ساحات املتممة للقوائم املالية اأهم مراكز العمالت االأجنبية القائمة يف تاريخ امليزانية. 

4 -  التقديرات والفرتا�صات املحا�صبية املهمة 

يقوم البنك با�ستخدام تقديرات وافرتا�سات توؤثر على مبالغ االأ�سول وااللتزامات التي يتم االإف�ساح عنها خالل ال�سنة املالية التالية. ويتم 

تقدير التقديرات واالفرتا�سات با�ستمرار على اأ�سا�س اخلربة التاريخية وغريها من العوامل مبا يف ذلك التوقعات لالأحداث امل�ستقبلية التي 

يعتقد اأنها معقولة يف ظل الظروف واملعلومات املتاحة. 

اأ( اإ�صمحالل ال�صتثمارات يف اأدوات حقوق ملكية متاحة للبيع 

يحدد البنك ا�سمحالل اال�ستثمارات يف اأدوات حقوق امللكية املتاحة للبيع عندما يكون هناك انخفا�س مهم اأوممتد يف قيمتها العادلة عن 

التكلفة ويحتاج حتديًدا ما اإذا كان االنخفا�س مهًما اأو ممتًدا اإىل حكم �سخ�سى. والتخاذ هذا احلكم يقوم البنك بتقييم �سمن عوامل 

– التذبذبات )Volatility( املعتادة ل�سعر ال�سهم باالإ�سافة اإىل ذلك قد يكون هناك ا�سمحالل عندما يكون هناك دليل على  اأخرى 

وجود تدهور يف احلالة املالية لل�سركة امل�ستثمر فيها اأوتدفقاتها النقدية الت�سغيلية والتمويلية اأواأداء ال�سناعة اأوالقطاع اأوالتغريات يف 

التكنولوجيا. 

ب( القيمة العادلة للم�صتقات

االأ�ساليب  ا�ستخدام هذه  يتم  تقييم. وعندما  اأ�ساليب  با�ستخدام  ن�سطة  اأ�سواق  املقيدة يف  املالية غري  العادلة لالأدوات  القيمة  يتم حتديد 

لتحديد القيمة العادلة يتم اختبارها ومراجعتها دوريًا با�ستخدام اأفراد موؤهلني وم�ستقلني عن اجلهة التي قامت باإعدادها. وقد مت اإعداد 

جميع النماذج قبل ا�ستخدامها. وبعد جتربتها وذلك ل�سمان اأن نتائجها تعك�س بيانات فعلية واأ�سعاًرا ميكن مقارنتها بال�سوق. اإىل املدى 

اأن مناطق مثل خماطر االئتمان اخلا�سة بالبنك واالأطراف  الذى يكون ذلك عمليًا. ت�ستخدم تلك النماذج البيانات املوثقة فقط. اإال 

املقابلة )Counterpart( والتذبذبات )Volatility( واالرتباطات )Correlations(. تتطلب من االإدارة ا�ستخدام تقديرات. وميكن اأن 

توؤثر التغيريات يف االفرتا�سات حول تلك العوامل على القيمة العادلة لالأدوات املالية التي يتم االإف�ساح عنها.

ج( ا�صتثمارات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�صتحقاق 

اأنها ا�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ  اأوقابلة للتحديد على  يتم تبويب االأ�سول املالية غري امل�ستقة ذات دفعات وتواريخ ا�ستحقاق ثابتة 

اال�ستحقاق، ويتطلب ذلك التبويب ا�ستخدام احلكم ال�سخ�سي بدرجة عالية، والتخاذ هذا القرار يقوم البنك بتقييم النية والقدرة على 

االحتفاظ بتلك اال�ستثمارات حتى تاريخ اال�ستحقاق. واإذا اأخفق البنك يف االحتفاظ بتلك االإ�ستثمارات حتى تاريخ اال�ستحقاق فيما عدا يف 

بع�س الظروف اخلا�سة مثل بيع كمية غري مهمة قرب ميعاد اال�ستحقاق عندها تتم اإعادة تبويب كل اال�ستثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ 



41

الإي�صاحات املتممة للق�ائم املالية

عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009

اال�ستحقاق اإىل اال�ستثمارات املتاحة للبيع. وبالتايل �سوف يتم قيا�س تلك اال�ستثمارات بالقيمة العادلة ولي�س بالتكلفة امل�ستهلكة، اإ�سافة اإىل 

تعليق تبويب اأي ا�ستثمارات بذلك البند. 

الدفرتية مببلغ  القيمة  زيادة  تتم  �سوف  اال�ستحقاق.  تاريخ  بها حتي  اأنها حمتفظ  املالية علي  اال�ستثمارات  تبويب  ا�ستخدام  تعليق  اإذا مت 

299690 جنيًها م�سرًيا لت�سل للقيمة العادلة وذلك بت�سجيل قيد مقابل يف احتياطي القيمة العادلة �سمن حقوق امللكية.

 

5- نقدية �اأر�صدة لدى البنك املركزي 

  

نقـــــدية  

اأر�سدة لدى البنك املركزي يف اإطار ن�سبة االحتياطي   

الإجمـــايل

 

6 - اأر�صدة لدى البن�ك

  

اأ( البنك املركزي

جـــــارى 

 ودائـــــع 

      املجموع

ب( بنوك حملية  

ح�سابات جارية     

ودائـــــع  

     املجموع

ج(  بنوك خارجية   

ح�سابات جارية    

ودائـــــع 

     املجموع

 

7 - اأذ�ن خـــزانة

اأذون خزانة ا�ستحقاق حتى 91  يوًما 

اأذون خزانة ا�ستحقاق حتى 182 يوًما 

اأذون خزانة ا�ستحقاق حتى 273 يوًما  

اأذون خزانة ا�ستحقاق حتى 364 يوًما 

 املجموع

عوائد مل ت�ستحق بعد  

�سايف اأذون اخلزانة

2009/12/31

األف جنيه م�صري 

192 723

173 987

366 710

2009/12/31

األف جنيه م�صري

15 000

1 311 343

1 326 343

5 917

154 216

160 133

19 993

156 582

176 575

1 663 051

2009/12/31

األف جنيه م�صري

55 200

373 725

761 150

198 800

1 388 875

)79 569(

1 309 306

2008/12/31

األف جنيه م�صري 

441 108

94 548

535 656

2008/12/31

األف جنيه م�صري 

---

752 675

752 675

1 666

508 810

510 476

41 218

702 202

743 420

2 006 571

2008/12/31

األف جنيه م�صري 

-   

704 600

364 850

438 450

1 507 900

)90 097(

1 417 803
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8- قر��س �ت�صهيالت للعمالء �البن�ك

  

اأوراق جتارية خم�سومة 

قرو�س للعمــالء 

قرو�س للبنـــوك

الإجمـــايل

خ�سم غري مكت�سب لالأوراق التجارية املخ�سومة 

خم�س�س القرو�س 

العوائد املجنبة 

ال�صايف

9 - خم�ص�س القر��س )منتظمة / غري منتظمة(

ر�سيد املخ�س�س يف اأول العام

متح�سالت عن ديون �سبق اإعدامها

املكون خالل العام

فروق اإعادة تقييم اأر�سدة املخ�س�س بالعمالت االأجنبية

الإجمـــايل

خم�س�سات انتفى الغر�س منها

امل�ستخدم من املخ�س�س خالل العام

ر�صيد املخ�ص�س يف اأخر العام

2009/12/31

األف جنيه م�صري

254 626

1 421 984

- - -

1 676 610

)3 421(

)160 156(

)133(

1 512 900

2008/12/31

األف جنيه م�صري 

218 560

1 461 868

55 137

1 735 565

)8 701(

)150 416(

)182(

1 576 266

حمــدد 

133 457

853

14 363

)237(

148 436

)5 626(

)54(

142 756

عــام 

16 959

---

447

)6(

17 400

---

---

17 400

الإجمايل

150 416

853

14 810

)243(

165 836

)5 626(

)54(

160 156

حمــدد

 

134 002

---

3 012

)6(

137 008

)3 512(

)39(

133 457

عــام 

13 122

---

3 843

)6(

16 959

---

---

16 959

الإجمايل

147 124

-

6 855

)12(

153 967

)3 512(

)39(

150 416

2009/12/312008/12/31

)باالألف جنيه م�سري(

10 - اأد�ات امل�صتقات املالية: 

امل�ستقات:

يقوم البنك با�ستخدام اأدوات امل�ستقات التالية ولغري اأغرا�س التغطية:

-   متثل عقود العملة االآجلة Forward ارتباطات ل�سراء عمالت اأجنبية وحملية. مبا يف ذلك اجلزء غري املنفذ من املعامالت الفورية. ومتثل 

العقود امل�ستقبلية Future للعمالت االأجنبية و/اأومعدالت العائد التزامات تعاقدية ال�ستالم اأوراق دفع بال�سايف على اأ�سا�س التغريات يف 

اأ�سعار ال�سرف ومعدالت العائد واأوامر ل�سراء اأوبيع عملة اأجنبية اأومالية يف تاريخ م�ستقبلي ب�سعر تعاقدي حمدد يف �سوق  مالية ن�سطة.

-   ويعترب خطر االئتمان للبنك �سئياًل. ومتثل اإتفاقيات العائد االآجلة عقود اأ�سعار عائد م�ستقبلية يتم التفاو�س عليها لكل حالة على حدة. 

ال�سوق على  العائد اجلاري يف  العائد املتعاقد عليه و�سعر  للفرق بني �سعر  النقدية يف تاريخ م�ستقبلي  الت�سوية  االإتفاقيات  وتتطلب تلك 

اأ�سا�س مبلغ تعاقدي / افرتا�سي Nominal Value متفق عليه.

-  متثل عقود مبادلة العملة و/اأو العائد ارتباطات التبادل جمموعة من التدفقات النقدية االأخرى. وينتج عن تلك العقود تبادل العمالت 

اأومعدالت العائد )معدل ثابت مبعدل متغري مثاًل( اأوكل ذلك مًعا )اأي عقود مبادلة عوائد وعموالت(.

-   ويتمثل خطر االئتمان للبنك يف التكلفة املحتملة ال�ستبدال عقود املبادالت اإذا اأخفقت االأطراف االأخرى يف اأداء التزاماتها. ويتم مراقبة 

ذلك اخلطر ب�سفة م�ستمرة باملقارنة بالقيمة العادلة وبن�سبة من املبالغ التعاقدية. وللرقابة على خطر االئتمان القائم. ويقوم البنك 

بتقييم االأطراف االأخرى بذات االأ�ساليب امل�ستخدمة يف اأن�سطة االإقرا�س.
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-    متثل عقود خيارات )Option( العملة االأجنبية و/اأو معدالت العائد ترتيبات تعاقدية مينح مبوجبها البائع )امل�سدر( للم�سرتى )املحتفظ( احلق ولي�س 

االإلتزام. اإما ل�سراء )خيار �سراء( اأو لبيع )خيار بيع(. فى يوم حمدد اأو خالل فرتة حمددة ملبلغ معني من العملة االأجنبية اأو اأداة مالية ب�سعر حمدد �سابًقا. 

ويت�سلم البائع عمولة من امل�سرتى لقاء قبوله خلطر العملة االأجنبية اأو معدل العائد. ونكون عقود اخليارات اإما متداولة فى ال�سوق اأو تفاو�سية بني البنك 

واأحد العمالء )خارج املق�سورة(. ويتعر�س البنك خلطر االئتمان من عقود اخليار  امل�سرتاة فقط فى حدود القيمة الدفرتية التي متثل قيمتها العادلة.

-    تعد املبالغ التعاقدية لبع�س االأنواع من االأدوات املالية اأ�سا�ًسا للمقارنة مع االأدوات املالية املعرتف بها يف امليزانية. ولكن ال توفر ال�سرورة موؤ�سًرا عن مبالغ 

التدفقات امل�ستقبلية اأو القيمة العادلة احلالية لالأدوات. ولذلك ال تعك�س هذه املبالغ خطر االئتمان اأوخطر ال�سعر.

وت�سبح امل�ستقات ل�سالح البنك )اأ�سواًل( اأو غري �ساحلة )التزامات( نتيجة للتغريات يف اأ�سعار ال�سرف اأومعدالت العائد املرتبطة بتلك امل�ستقات. 

وميكن اأن يتذبذب من وقت الآخر اإجمايل املبالغ التعاقدية / االفرتا�سية للم�ستقات املالية القائمة وكذلك املدى الذي تكون فيه امل�ستقات ل�سالح 

البنك واإجمايل القيم العادلة لالأ�سول وااللتزامات من امل�ستقات املالية. وفيما يلي القيم العادلة للم�ستقات املالية املحتفظ بها:

امل�صتقات املحتفظ بها بغر�س املتاجرة:

م�ستقات العمالت االأجنبية

عقود مبادلة عملة

املبلغ التعاقدي / الفرتا�س

2009/12/31

األف جنيه م�صري

3 564

3 564

الأ�صول

2009/12/31

األف جنيه م�صري

1

1

11 -  ا�صتثمارات مالية

1 – ا�صتثمارات مالية متاحة للبيع

اأدوات دين مدرجة يف ال�سوق بالقيمة العادلة 

اأدوات حقوق ملكية مدرجة يف ال�سوق بالقيمة العادلة 

اأدوات حقوق ملكية غري مدرجة يف ال�سوق 

اإجمايل ا�صتثمارات مالية متاحة للبيع )1( 

2 – ا�صتثمارات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�صتحقاق

غري مدرجة يف ال�سوق )�سندوق اإ�ستثمار البنك االأول والثاين(

اإجمايل ا�صتثمارات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�صتحقاق )2( 

اإجمايل ال�صتثمارات املالية )1 + 2( 

البيـــــــان

الر�سيد يف 2008/1/1 

اإ�سافات خالل العام

ا�ستبعادات )بيع / اإ�سرتداد( خالل العام

ا�ستهالك عالوة وخ�سم االإ�سدار خالل العام

اأرباح )خ�سائر( التغري يف القيمة العادلة خالل العام

عبء خ�سائر اال�سمحالل خالل العام

الر�صيد يف 2008/12/31 

الر�صيد يف 2009/1/1

اإ�سافات خالل العام

ا�ستبعادات )بيع / ا�سرتداد( خالل العام

ا�ستهالك عالوة وخ�سم االإ�سدار خالل العام

اأرباح )خ�سائر( التغري يف القيمة العادلة خالل العام

اأرباح )خ�سائر( اال �سمحالل خالل العام

الر�صيد يف 2009/12/31

2009/12/31

األف جنيه م�صري

42 414

4 186

2 490

49 090

9 192

9 192

58 282

حتى  بها  املحتفظ 

تاريخ ال�صتحقاق

-  

5 000 

-  

-  

-  

     )1 480(

3 520

3 520

5 000

-  

-  

-  

672

9 192

املتاحة للبيع

19 188

86 038

)52 244(

)618(

)1 086(

   ---

51 278

51 278

---

)5 052(

)143(

3 007

       -  

49 090

الإجمـــايل

19 188

91 038

)52 244(

)618(

)1 086(

     )1 480(

54 798

54 798

5 000

)5 052(

)143(

3 007

672

58 282

2008/12/31

األف جنيه م�صري 

46 285

2 503

2 490

51 278

3 520

3 520

54 798
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اأرباح )خ�صائر( ال�صتثمارات املالية

اأرباح بيع اأدوات دين متاحة للبيع 

)خ�سائر( بيع حقوق ملكية متاحة للبيع 

اأرباح بيع اأذون خزانة 

الإجمـــايل

12 - اأر�صدة مدينة �اأ�ص�ل اأخرى 

اإيرادات م�ســتحقة 

م�سروفات مقــدمة 

دفعات مقدمة حتت ح�ساب �سراء اأ�سول ثابتة

اأ�سول اآلت ملكيتها للبنك وفاء لديون

اأق�ساط م�ستحقة عن بيع اأ�سول اآلت ملكيتها للبنك وفاء لديون

اأ�سول غري ملمو�سة )برامج حا�سب اآىل(  *

تاأمينات وعهد 

اأر�سدة مدينة متنوعة 

الإجمـــايل

    

13 - الأ�ص�ل الثابتة )بال�صايف بعد خ�صم جممع الإهالك(

2009/12/31

األف جنيه م�صري

4

-

3 330

3 334

2009/12/31

األف جنيه م�صري

6 867

1 853

14 300

3 715

12 425

12 205

772

21 991

74 128

2008/12/31

األف جنيه م�صري

-

)1 917(

299

)1 618(

2008/12/31

األف جنيه م�صري 

10 674

1 702

8 699

3 294

18 340

14 703

734

3 222

61 368

مباٍن 

واإن�صاءات

47 622

8 477

-   

56 099

7 823

1 122

-   

8 945

47 154

39 799

نظم اآلية 

متكاملة

25 389

3 415

)287(

28 517

20 618

2 340

)287(

22 671

5 846

4 771

و�صائل

نقل

5 333

413

)70(

5 676

3 421

652

)14(

4 059

1 617

1 912

جتهيزات 

وتركيبات

23 643

7 096

-   

30 739

18 902

3 002

-   

21 904

8 835

4 741

اأجهزة 

ومعدات

10 320

1 301

-   

11 621

6 876

1 023

-   

7 899

3 722

3 444

اأثاث

7 448

393

-   

7 841

4 608

735

-   

5 343

2 498

2 840

اإجمايل

119 755

21 095

)357(

140 493

62 248

8 874

)301(

70 821

69 672

57 507

 * بعد َخ�سم اال�ستهالك مببلغ 3658 األف جم يف 2009/12/31 مقابل 3463 األف جم يف 2008/12/31 0

)باالألف جنيه م�سري(

التكلفة يف 2009/1/1

االإ�سافات خالل العام

اال�ستبعادات خالل العام 

التكلفة يف 2009/12/31

جممع االإهالك يف 2009/1/1

اإهالك العام

ا�ستبعاد جممع االإهالك 

جممع الإهالك يف 2009/12/31

�صايف الأ�صول يف 2009/12/31

�صايف الأ�صول يف 2008/12/31

-  تت�سمن االأ�سول الثابتة )بعد االإهالك( يف تاريخ امليزانية مبلغ 388 األف جم ميثل اأ�سول )مبانى( مل ت�سجل بعد با�سم البنك وجاٍر  

     حاليًا اتخاذ االإجراءات القانونية الالزمة لت�سجيل تلك االأ�سول 0
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14 -  اأر�صدة م�صتحقة للبن�ك

اأ( بنوك حملية 

      ح�سابات جارية 

      ودائـــــع

     املجموع
ب( بنوك خارجية 

      ح�سابات جارية 

      ودائـــــع

     املجموع
      الإجمـــايل

 
15 -  �دائع العمـــالء

ودائع حتت الطلب 

ودائع الأجل وباإخطار 

�سهادات ادخار واإيداع 

ودائع التوفري 

ودائع اأخـرى 

الإجمـــايل

16 -  اأر�صدة دائنة �التزامات اأخرى 

عوائد م�ستحقة 

اإيرادات مقدمة 

م�سروفات م�ستحقة 

دائنــون 

اأر�سدة دائنة متنوعة 

الإجمـــايل

17 -  قر��س اأخــرى

قرو�س ق�صرية الأجل

دولر  ماليني   5 مببلغ  العربى  التجارة  متويل  برنامج  من  قرو�س 

 2009/6/1 يف  ق�صطني  على  القر�س  ي�صتحق  �صنة  ملدة  اأمريكي 

و2009/12/1 ب�صعر فائدة قدره 3.1925 ٪

الإجمـــايل

2009/12/31

األف جنيه م�صري

2

80 087

80 089

55 646

-   

55 646

135 735

2009/12/31

األف جنيه م�صري

339 672

1 792 812

1 341 572

308 746

57 512

3 840 314

2009/12/31

األف جنيه م�صري

20 020

642

17 656

176 623

14 139

229 080

2009/12/31

األف جنيه م�صري

---

---

2008/12/31

األف جنيه م�صري

 

2

- 

2

67 112

104 512

171 624

171 626

2008/12/31

األف جنيه م�صري 

419 834

2 143 940

1 372 003

283 771

56 699

4 276 247

2008/12/31

األف جنيه م�صري 

32 263

942

17 199

482 953

2 132

535 489

2008/12/31

األف جنيه م�صري

27 569

27 569
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18 - خم�ص�صات اأخرى 

2009/12/31

البيــــــان

خم�س�س مطالبات حمتملة 

خم�س�س االلتزامات العر�سية 

خم�س�سات اأخرى 

الإجمـــايل

2008/12/31

البيــــــان

خم�س�س مطالبات حمتملة 

خم�س�س االلتزامات العر�سية 

خم�س�سات اأخرى 

الإجمـــايل

الر�صيد يف 

اأول العام 

23 232

3 928

2 766

29 926

الر�صيد يف 

اأول العام 

24 315

5 565

2 796

32 676

املكون 

خالل العام

1 127

---

---

1 127

املكون 

خالل العام

1 092

---

---

1 092

خم�ص�صات 

انتفي الغر�س 

منها 

)4 215(

)908(

---

)5 123(

خم�ص�صات 

انتفي الغر�س 

منها 

---

)1 598(

---

)1 598(

فروق اإعادة تقييم 

املخ�ص�صات 

بالعمالت 

الأجنبية

)-( +

)12(

)20(

)9(

)41(

فروق اإعادة تقييم 

املخ�ص�صات 

بالعمالت 

الأجنبية

)-( +

---

)39(

---

)39(

امل�صتخدم 

خالل العام

)21(

---

---

)21(

امل�صتخدم 

خالل العام

)2 175(

---

)30(

)2 205(

الر�صيد يف

اأخر العام 

20 111

3 000

2 757

25 868

الر�صيد يف

اأخر العام 

23 232

3 928

2 766

29 926

19 - راأ�س املال �الحتياطيات

اأ( راأ�س املال املرخ�س به 

      يبلغ راأ�س املال املرخ�س به 500 مليون جنيه م�سري 0 

ب ( راأ�س املال امل�سدر واملدفوع

-    يبلغ راأ�س املال امل�سدر واملدفوع بالكامل 500 مليون جنيه م�سري موزًعا على 50 مليون �سهم قيمة ال�سهم اال�سمية ع�سرة جنيهات. وقد 

مت �سداد االأ�سهم امل�سددة بالعملة االأجنبية وفًقا لل�سعر ال�سارى وقت ال�سداد. وقد بلغت ح�سة اجلانب االأجنبى 98.55 % 0 

-  وافقت اجلمعية العامة غري العادية للبنك باجتماعها املنعقد بتاريخ 2009/3/29 على زيادة راأ�س مال البنك املرخ�س به من 500 مليون 

جنيه م�سري لي�سبح مليار جنيه م�سري وكذا زيادة راأ�س املال امل�سدر واملدفوع من 500 مليون جنيه م�سري لي�سبح 750 مليون جنيه 

م�سري. وقد قرر جمل�س االإدارة بتاريخ 2009/7/15 ا�ستدعاء �سداد زيادة راأ�س املال جزئًيا مببلغ 100 مليون جنيه م�سري، ومت  �سداد 

قيمة االكتتاب يف زيادة راأ�س املال بالكامل وجاٍر اتخاذ االإجراءات نحو ا�ست�سدار قرار تعديل ن�س املادتني 6 و7 من النظام االأ�سا�سى 

للبنك.

ج( االحتياطيات

وفقا للنظام االأ�سا�سى للبنك يتم احتجاز 10 % من �سايف اأرباح العام لتغذية االحتياطي القانوين ويتم اإيقاف االحتياطي القانوين عندما يبلغ 

ر�سيده ما يعادل 50 % من راأ�س املال امل�سدر واملدفوع. وال تت�سمن احتياطيات البنك بند »احتياطي خا�س« الذى يتم تكوينه والت�سرف فيه بناء 

على تعليمات البنك املركزي امل�سري. 

)باالألف جنيه م�سري(
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عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009

20 - التزامات عر�صية 

خطابات  �ســمان 

االعتمادات امل�ستندية )ا�سترياد وت�سدير( 

الإجمايل

21 - �صايف الدخل من العائد

عائد القرو�س واالإيرادات امل�سابهة من:

 قرو�س وت�سهيالت:

 للبنوك

 للعمالء

االإجمايل

اأذون و�سندات اخلزانة:

الإجمايل

تكلفة الودائع والتكاليف امل�سابهة من ودائع وح�سابات جارية:

للبنوك

 للعمالء

الإجمايل

ال�صايف

22 - ت�زيعات الأرباح

اأوراق مالية متاحة للبيع

23 - �صايف دخل املتاجرة 

عمليات النقد االأجنبي

اأرباح التعامل يف العمالت االأجنبية 

اأرباح تقييم عقود �سرف اآجلة

اأدوات دين بغر�س املتاجرة 

الإجمايل

24 - اإيرادات )م�صر�فات( ت�صغيل اأخرى

رد خم�س�سات انتفى الغر�س منها

رد خم�س�سات اأخرى

اإيرادات )م�سروفات( اأ�سول اآلت للبنك

اأرباح بيع اأ�سول 

اأخـــرى 

الإجمايل

2009/12/31

األف جنيه م�صري

554 300

225 594

779 894

2009/12/31

األف جنيه م�صري

87 939

127 883

215 822

154 643

370 465

)2 131(

)218 571(

)220 702(

149 763

2009/12/31

األف جنيه م�صري

260

2009/12/31

األف جنيه م�صري

12 949

25

64

13 038

2009/12/31

األف جنيه م�صري

10 749

670

3 496

4

64

14 983

2008/12/31

األف جنيه م�صري

418 050

89 734

507 784

2008/12/31

األف جنيه م�صري 

289 121

114 132

403 253

44 122

447 375

)4 389(

)308 086(

)312 475(

134 900

2008/12/31

األف جنيه م�صري 

1 182

2008/12/31

األف جنيه م�صري

15 056

-

-

15 056

2008/12/31

األف جنيه م�صري

5 110

)302(

306

56

4 668

9 838
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25 - ن�صيب ال�صهم من ح�صة امل�صاهمني يف �صايف اأرباح العام

�سايف اأرباح العام 

مكافاأة اأع�ساء جمل�س االإدارة )املقرتحة( 

ح�سة العاملني يف االأرباح )املقرتحة( 

ح�صة امل�صاهمني يف اأرباح العام 

املتو�سط املرجح لعدد االأ�سهم 

ن�صيب ال�صهم من ح�صة امل�صاهمني يف �صايف اأرباح العام

27 - ا�صتحقاقات الأ�ص�ل �اللتزامات

االأ�سـول 

اأر�سدة لدى البنوك 

اأذون خــزانة 

ا�ستثمارات مالية متاحة للبيع 

ا�ستثمارات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق 

قرو�س للعمـالء 

اأر�سدة مدينة واأ�سول اأخرى

الإجمـــايل

االلتزامات 

اأر�سدة م�ستحقة للبنوك 

ودائع للعمـالء 

اأر�سدة دائنة والتزامات اأخرى 

الإجمـــايل

28 - اأ�صعار العائد املطبقة خالل العام

بلغ متو�سط اأ�سعار العائد على االأ�سول وااللتزامات على النحو التايل:-

متو�سط العائد على االأ�سول

متو�سط العائد على االلتزامات

26 - ارتباطات راأ�صــمالية 

بلغت قيمة االرتباطات عن اأ�سول ثابتة وجتهيزات واأ�سول غري ملمو�سة مل يتم تنفيذها حتى تاريخ امليزانية مبلغ  2.0 مليون جنيه م�سري. 

2009/12/31

األف جنيه م�صري

51 702

)216(

)2 153(

49 333

50 000

0.987

ا�صتحقاقات

خالل العام

األف جنيه م�صري

1 648 051

1 309 306

46 600

---

1 108 497

64 264

4 176 718

135 735

2 493 351

229 080

2 858 166

باجلنيه م�صري 

 % 10.88

 %  8.87

2008/12/31

األف جنيه م�صري

62 665 

)217(

)3 134(

59 314

50 000

1.186

ا�صتحقاقات

اأكرث من عام

األف جنيه م�صري

15 000

---

2 490

9 192

568 113

9 864

604 659

---

1 346 963

---

1 346 963

بالعمالت اأجنبية

 % 2.38

 % 0.59
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29 -  ال�صريبة امل�ؤجلة التي تن�صاأ عنها اأ�صل اأ� )التزام(

بيـــــــــان

فروق اإهالكات االأ�سول الثابتة

ا�ستثمارات متاحة للبيع

اأر�سدة مدينة اأخرى 

خم�س�سات اأخـرى

الإجمـــايل

31 -  ت�زيع الأ�ص�ل �اللتزامات. �اللتزامات العر�صية

                      )مليون جنيه م�سري(

30 - امل�قف ال�صريبي

-    متت حما�سبة البنك �سريبًيا حتى نهاية العام املايل 1989 فيما يتعلق ب�سريبتي اأرباح �سركات االأمــــوال والقيم املنقولة.

-   مت الفح�س ال�سريبي ل�سريبتي اأرباح �سركات االأموال والقيم املنقولة عن االأعوام 1995/90. كما متت موافاة البنك من قبل م�سلحة  

ال�سرائب بقرار جلنة الطعن رقم 29 بتاريخ 2003/10/8 وقام البنك ب�سداد ال�سرائب امل�ستحقة ومت الطعن على بع�س البنود. 

-    مت الفح�س ل�سريبتى اأرباح �سركات االأموال والقيم املنقولة عن االأعوام 1999/96 وت�سوية ال�سرائب امل�ستحقة عليها. 

-     قدم البنك اإقراراته ال�سريبية عن االأعوام من 2004/2000 ومت التقدير جزافًيا وقام البنك بالطعن عليها وطلب اإعادة الفح�س الفعلى  

وجاٍر جتهيز امل�ستندات الالزمة لذلك يف اأقرب وقت ممكن ومن املتوقع االنتهاء منها خالل عام 2010. 

 -   قدم البنك االإقرارات ال�سريبية طبًقا للقانون اجلديد من عام 2005 حتى عام 2008 وجاٍر فح�س االأعوام من عام  2005  اإىل 2006 

من جانب م�سلحة ال�سرائب.

31 دي�صمرب 2009

األف جنيه م�صري

)336(

---

---

---

)336(

اللتزامات العر�صية 

---

10.8

27.9

158.4

---

582.8

---

779.9

2008/12/31

األف جنيه م�صري

فائ�س )عجز( 

)9 365(

52 154

60

516

)46 540(

3 175

31 دي�صمرب 2008

األف جنيه م�صري

88

652

781

726

2 247

الأ�صول 

القرو�س وال�صلفيات 

---

451.8

187.8

181.4

364.4

---

491.2

1 676.6

تبويب 

امليزانية

اأ�سل )اإلتزام(

اأ�سل 

اأ�سل

اأ�سل

اأ�صل )التزام(

نوعية الن�صـاط

زراعي

�سناعي

جتاري

خــدمات

عائلي

مايل 

اأخــرى

الإجمـــايل

احلركة خالل العام

األف جنيه م�صري

)424(

)652(

)781(

)726(

)2 583(

اللتزامات 

)ودائع العمالء(

22.4

73.1

156.2

1 928.0

1 108.5

545.7

6.4

3 840.3

2009/12/31

األف جنيه م�صري 

فائ�س )عجز( 

9 637

)43 913(

10 430

3 051

13 912

6 883

32 - مراكز العمالت املهمة

جنيه م�سري 

دوالر اأمريكي 

جنيه اإ�سرتليني 

يــورو

ريال �سعودي 

عمالت اأخرى 
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الإي�صاحات املتممة للق�ائم املالية

عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009

33 - اأن�صطة الأمانــــة

الأ�صول املحتفظ بها حل�صاب اأوبالنيابة

عن اأطراف اأخــــرى 

 �سهادات اإدخار 

 اأذون خزانة  

الإجمـــايل

34 - املعامالت مع الأطراف ذات العالقة  

يتعامل البنك مع املوؤ�سـ�سة العربية امل�سرفية بالبحرين )مركز رئي�سي وفروع و�سركات( على االأ�سـ�س نف�سها التي يتعامل بها مع الغري. 

وتتمثل تلك املعامالت واأر�سدتها يف تاريخ امليزانية فيما يلي:

35- اأرقام املقـــارنة

مت تعديل اأرقام املقارنة لعام 2008 لتتما�سى مع تبويب القوائم املالية لل�سنة احلالية.

طبيعة املعــــامالت

اأر�سدة لدى البنوك 

ودائع للعمالء 

اأر�سدة م�ستحقة للبنوك

اللتزامات املتعلقة بها

األف جنيه م�صري

247 176

90

247 266

2008/12/31

األف جنيه م�صري

63 071

7 384

27 654

القيمة الإجمالية 

األف جنيه م�صري

1 456 922

7 028

1 463 950

2009/12/31

األف جنيه م�صري

15 992

2 812

519
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الإدارة العليا

االأ�ستاذ / حممد �صريف �صرف - ع�سو جمل�س االإدارة املنتدب والرئي�س التنفيذي

االأ�ستاذ / جمدي خالف - رئي�س العمليات واالإدارة التنفيذية

االأ�ستاذ / طارق �صليم - رئي�س ت�سويق ومتويل ال�سركات والبنوك

االأ�ستاذ / اأحمد �صامي - مدير اأول العالقات امل�سرفية                             

االأ�ستاذ / رفائيل عجرم – رئي�س خدمات التجزئة

االأ�ستاذ / �صريف عثمان - رئي�س اخلزانة

االأ�ستاذ / معتز خليل – رئي�س ال�سئون االإدارية

االأ�ستاذ / اأكرم جنيب - رئي�س  العمليات امل�سرفية املركزية                           

االأ�ستاذ / حممد بركات - رئي�س احلوكمة وااللتزام                                  

االأ�ستاذ / عالء ن�صري -  رئي�س االئتمان واملخاطر 

االأ�ستاذ / اأ�صرف كمال -  رئي�س الرقابة املالية

االأ�ستاذة / مرمي فريد - رئي�س املوارد الب�سرية

االأ�ستاذ / يا�صر فتحي- رئي�س التفتي�س واملراجعة

االأ�ستاذ / فين�صينت هوا -  رئي�س تكنولوجيا املعلومات 

االأ�ستاذ / حممد الطوخي - رئي�س ال�سئون القانونية                                                   

االأ�ستاذ / ه�صام ال�صلقامي - رئي�س متابعة الديون املتعرثة

                        

املركز الرئي�سي 

1 �سارع ال�سالح اأيوب، الزمالك، القاهرة

تليفون: 27362684 - 27363579  )202(

فاك�س: 27363643 - 27363614)202( 

zamalek@arabbanking.com.eg :الربيد االإلكرتوين

        www.arabbanking.com.eg :املوقع االإلكرتوين
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فروع البنك

الزمالك

1 �سارع ال�سالح اأيوب، الزمالك، القاهرة

تليفون: 27362684)202(

فاك�س: 27363491)202(

zamalek@arabbanking.com.eg :الربيد االإلكرتوين

مدير الفرع: غادة طاهر

املهند�سني

32 �سارع �سوريا، املهند�سني، اجليزة

تليفون: 33366759)202(

فاك�س: 37615760)202(

mohand@arabbanking.com.eg :الربيد االإلكرتوين

مدير الفرع: راأفت من�صى

القاهرة )الب�ستان(

18 �سارع يو�سف اجلندي، مركز الب�ستان التجاري - باب اللوق-القاهرة

تليفون: 23911973)202(

فاك�س: 23926467)202(

cairo@arabbanking.com.eg :الربيد االإلكرتوين

مدير الفرع: اأ�صماء ح�صمت

املعادي

8 �سارع 257، املعادي اجلديدة

تليفون: 27057026)202(

فاك�س: 27057028)202(

maadi@arabbanking.com.eg  :الربيد االإلكرتوين

مدير الفرع: طارق كرمي

القطامية

�س الت�سعني-املدينة �سنرت-قطعة 324 التجمع اخلام�س

تليفون: 29299822)202(

فاك�س:                                                                                  

katameya@arabbanking.com.eg  :الربيداالإلكرتوين

مدير الفرع: غادة زكى

م�سر اجلديدة

105 �سارع املريغني، م�سر اجلديدة

تليفون: 22906345)202(

فاك�س: 22910393)202(

heliopolis@arabbanking.com.eg :الربيد االإلكرتوين

مدير الفرع: مهري الأن�صاري

مدينة ن�سر

62 �سارع مكرم عبيد، املنطقة ال�ساد�سة، مدينة ن�سر

تليفون: 22755270 )202(

فاك�س: 22877532 )202(

nasrcity@arabbanking.com.eg :الربيد االإلكرتوين

مدير الفرع: ه�صام اأمين

عمارات العبور

3 عمارات العبور، �سارع �سالح �سامل

تليفون: 24033095)202(

فاك�س: 22616860)202(

   obour@arabbanking.com.eg  :الربيد االإلكرتوين

مدير الفرع: خالد مكي�ى

م�ساكن �سرياتون 

2 �سارع خالد ابن الوليد بجوار م�سجد ال�سديق، م�ساكن �سرياتون هليوبولي�س

تليفون: 22673128)202(

فاك�س: 22673117)202(

sheraton@arabbanking.com.eg :الربيد االإلكرتوين

مدير الفرع: يا�صر �صامي

الهرم

400 �سارع الهرم، اجليزة

تليفون: 35879831)202(

فاك�س: 37815112)202(

haram@arabbanking.com.eg :الربيد االإلكرتوين

مدير الفرع: هاين حمم�د

ال�ساد�س من اأكتوبر

هامي�س مول- بجوار جامعة م�سر للعلوم والتكنولوجيا، احلي املتميز، مدينة 

ال�ساد�س من اأكتوبر 

تليفون: 38367611)202(

فاك�س: 38367610)202(

6october@arabbanking.com.eg :الربيد االإلكرتوين

مدير الفرع: اإميان مقلد

اأكتوبر 2

جممع ماجدة للفنون- خلف م�سجد احل�سرى

تليفون: 38380061)202(

فاك�س: 38380059)202(

katameya@arabbanking.com.eg :الربيداالإلكرتوين

مدير الفرع: هانى عبد الدامي 

االإ�سكندرية

24 �سارع بني العبا�س، باب �سرق، االإ�سكندرية

تليفون:

فاك�س:  34879675)203(

alex@arabbanking.com.eg :الربيد االإلكرتوين

 مدير الفرع: عالء �صف�ت )منتدب(
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فروع البنك

�سموحة

90 �س فوزى معاذ-�سموحة-االإ�سكندرية

تليفون: 34290105)203(

فاك�س: 38380059)203(

       Sumoha@arabbanking.com.eg :الربيد االإلكرتوين

مدير الفرع: حممد رفعت

املن�سورة

111-�س اجلمهورية-مدينة املن�سورة

تليفون: 2220870)2050(

فاك�س: 2220841)2050(

Mansoura@arabbanking.com.eg :الربيد االإلكرتوين

مدير الفرع: ه�صام �صالح

دمياط

15 �س كورني�س النيل-مدينة دمياط

تليفون: 2372606)2057(

فاك�س: 2372824)2057(

Damietta@arabbanking.com.eg :الربيد االإلكرتوين

مدير الفرع: خالد هيبة

ميناء دمياط

هيئة ميناء دمياط – جممع هيئة اال�ستثمار –الدور الثاين غرفة 220

تليفون: 2292192)2057(

فاك�س:  2292203)2057(

Damietta.Port@arabbanking.com.eg :الربيد االإلكرتوين

مدير الفرع: خالد هيبة

�سرم ال�سيخ

امللحق التجاري لفندق ماريوت، �سرم ال�سيخ

تليفون: 3603742)2069(

فاك�س: 3603741)2069(

sharm@arabbanking.com.eg :الربيد االإلكرتوين

مدير الفرع: عمر�منري

�سرم ال�سيخ نبق

مرتوماركت  بجانب  ال�سياحي-  نبق  خليج  جنوب  ريزورت-مبركز  اأورينتال  فندق 

�سرم ال�سيخ

تليفون: 3710448)2069(

فاك�س: 3710445)2069( 

Sharm.Nabq@arabbanking.com.eg :الربيد االإلكرتوين

مدير الفرع: هانى الع�صما�ى

الغردقة

منتجع �سندباد اأكوا بارك -  املركز التجاري

تليفون: 3443042 )2065(

فاك�س: 3443092 )2065(

Hurghada@arabbanking.com.eg :الربيد االإلكرتوين

مدير الفرع: اأ�صرف بريتى

اأ�سيوط

اأبراج النيل –قطعة 60 ب – �س �سالح �سامل

 تليفون: 2286248)2088(

فاك�س: 2286246)2088(

Assuit@arabbanking.com.eg :الربيد االإلكرتوين

مدير الفرع: رامز رفعت

االأق�سر

اأول طريق اجلوىل فيل –بندر االأق�سر

تليفون: 2282570)2095(

فاك�س: 2282571)2095(  

Luxor@arabbanking.com.eg :الربيد االإلكرتوين

مدير الفرع: احل�صني الكامل

اأ�سوان

احلكيم مول- طريق ال�سادات- اأمام مبنى اإحتاد االإذاعة والتليفزيون

تليفون: 2328920)2097(

فاك�س: 2328921)2097(

Aswan@arabbanking.com.eg :الربيد االإلكرتوين

مدير الفرع: حممد عبد املنعم
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مواقع اأجهزة ال�صراف الآيل

القاهرة واجليزة

جامعة عني �سم�س

اأركيديا مول

فرع القاهرة ) الب�ستان (

مدينة ن�سر- �سيتي �سنرت

�سيتي �ستارز مول

الدقي

الق�سر العيني

فرع الهرم

كلية الزراعة

جنينة مول

فندق جراند حياة

فرع القطامية

اخلزانة العامة

اخلزانة العامة 2

فرع املعادي

معادي جراند مول

فرع هليوبولي�س )املريغنى(

فرع املهند�سني

فرع مدينة ن�سر )مكرم عبيد(

مدر�سة نفرتاري للغات

فرع عمارات العبور

جنوب القاهرة

�سائم الدهر

فرع م�ساكن �سرياتون

تاأمينات بهتيم

طلعت حرب مول

تاأمينات عني �سم�س

تاأمينات باب ال�سعرية

تاأمينات الدرب االحمر

تاأمينات اإمبابه

تاأمينات في�سل

تاأمينات حلوان 1

تاأمينات حلوان 2

تاأمينات املرييالند

تاأمينات مدينة ن�سر 2

تاأمينات ال�سالم

تاأمينات اأحمد بدوي

تاأمينات الوايلي

تاأمينات الزيتون

تاأمينات االألفي

التتمية االقت�سادية

فرع الزمالك

ال�ساد�س من اأكتوبر

فرع 6 اأكتوبر 2

فرع 6 اأكتوبر

�سركة الوطنية

العا�سر من رم�سان

�سركة هاي باك املنطقة ال�ساد�سة )اأ(

االإ�سكندرية

فرع االإ�سكندرية

كارفور

تاأمينات فلمنج 1

تاأمينات فلمنج 2

هيلتون جرين بالزا

�سان �ستيفانو مول

فرع �سموحة

تاأمينات ال�سيوف

تاأمينات العطارين

�سيدي جابر

ال�سوي�س

تاأمينات ال�سوي�س 1

تاأمينات ال�سوي�س 2

دمياط

فرع دمياط

دمياط

�سرم ال�سيخ

ايل ماركاتو �سنرت

فندق هيلتون الفريوز

مركز جنيب التجاري

فندق رادي�سون

فرع �سرم ال�سيخ

فندق ماريوت

فرع �سرم ال�سيخ  نبق

الغردقة

فرع الغردقة

فندق هيلتون النور

االأق�سر

مطار االأق�سر

فرع االأق�سر

املن�سورة

فرع املن�سورة

اأ�سيوط 

فرع اأ�سيوط

اأ�سوان

فرع اأ�سوان

�سيدي م�سطفى مول

مركز االت�سال

19123
القاهرة( )من داخل 

أو
202 33003003
القاهرة( )من خارج 

 



55

بنك املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية )الأردن(

�س. ب: 926691، عمان 11190، االأردن

هاتف: 4183 566 )6( )926( 

فاك�س: 5686291 )6( )962(

 info@arabbanking.com.jo  :الربيد االإلكرتوين

�سيمونا �سابيال ب�سوتي

املدير العام

املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية - تون�س

مبنى املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية

نهج بحرية اأنا�سي ، 1053 �سفاف البحرية

تون�س، اجلمهورية التون�سية

هاتف: 861 861 )71( )216(

فاك�س: 406 960 / 427 960 )71( )216(

  abc.tunis@arabbanking.com :الربيد االإلكرتوين

حممد بن عثمان

املدير العام بالوكالة

بنك املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية الإ�صالمي 

)�س. م. ب. م(

برج املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية، املنطقة الدبلوما�سية،

�س. ب: 2808، املنامة،

مملكة البحرين

هاتف: 342 543 17 )973(

فاك�س: 972 533 17/ 379 536 17 )973(

نافيد خان

الع�سو املنتدب

�صركة اخلدمات املالية العربية �س.م.ب )م(

�س. ب: 2152، املنامة،

مملكة البحرين

هاتف: 333 290 17 )973(

فاك�س: 122 291 17 )973(

�سنكار �سارما

الرئي�س التنفيذي

ال�سركات التابعة دولًيا

بنك املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية الدويل بي 

اإل �صي،

املكتب الرئي�صي وفرع لندن

دار املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية،

EC2R 6AB 1-5 مورغيت، لندن

اململكة املتحدة

هاتف:  4000 7726 )20( )44( 

فاك�س:  9987 7606 )20( )44( 

نوفل بربر

الع�سو املنتدب والرئي�س التنفيذي 

بنك املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية الدويل بي 

ال �صي،

)فرع باري�س(

4 �سارع اأوبر

75008 باري�س، فرن�سا

هاتف: 5400 4952 )1( )33( 

فاك�س: 7469 4720 )1( )33( 

الك�سندر ا�ستون

املدير العام

بنك املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية الدويل بي 

ال �صي،

)فرع فرانكفورت(

نو مينزر �سرتا�س 75، 60311  فرانكفورت ايه ام مني 

فرانكفورت - اأملانيا

هاتف: 71403-0 )69( )49( 

فاك�س: 71403-240 )69( )49( 

 abcib.fra@arabbanking.com :الربيد االإلكرتوين

جريالد بومهارتر

مدير عام

بنك املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية الدويل بي 

ال �صي،

)فرع ميالنو(

Via Amedei 8, 20123

ميالنو - اإيطاليا

هاتف: 331 863 )02( )39( 

فاك�س: 117 86450 )2( )39( 

باولو بروفريا

املدير العام

بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية 

العربية الدويل بي ال �سي،

مكاتب الت�سويق

اململكة املتحدة واإيرلندا

Station House, Station Court, Rawtenstall

Rossendale BB4 6AJ, UK

هاتف: 00 2379 )1706( )44(

فاك�س: 09 2379 )1706( )44(

ديفيد بيلي

اأيربيا – املكتب التمثيلي

Paseo de la Castellana 163

  Dcha, Madrid 28046, Spain ,2

مدريد - اأ�سبانيا

هاتف: 5672822 )91( )34(

فاك�س: 5672829 )91( )34(

اأ�سامة زناتي

الدول الإ�صكندنافية    

 Stortorget 18-20, SE-111 29

ا�ستكهومل - ال�سويد

هاتف: 0450 823 )46( 

فاك�س: 0523 823 )46( 

كال�س هرنك�سون

دليل جمموعة املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية

املكتب الرئي�سي 

برج املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية، املنطقة الدبلوما�سية

�س. ب: 5698، املنامة

مملكة البحرين

هاتف: 000 543 17 )973(

فاك�س: 062 533 17 / 163 533 17 )973(

املوقع على �سبكة االإنرتنت:

 http://www.arabbanking.com

الربيد االإلكرتوين:

webmaster@arabbanking.com

ح�صن علي جمعه

الرئي�س التنفيذي

د. خالد كعوان

نائب الرئي�س التنفيذي

�صائل فايز الوعري

رئي�س  جمموعة العمليات واالإدارية التنفيذية

ال�سرق  التابعة يف منطقة  ال�سركات 

االأو�سط و�سمال افريقيا

املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية- اجلزائر

�س.ب 367،

54  �سارع االأخوة بو عدو

بئر مراد راي�س- اجلزائر

هاتف: 003 449 / 007 449 / 000 449 )21( )213(

فاك�س: 122 541 )21( )213( 

الربيد االلكرتوين:

information@arabbanking.com.dz

اأحمد ر�سا قارة تركي

الرئي�س التنفيذي

بنك املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية – م�صر 

)�س.م.م(

1 �سارع ال�سالح اأيوب، الزمالك، القاهرة، جمهورية 

م�سر العربية

هاتف: 2684 2736 )202( )10 خطوط( 

فاك�س: 43 / 3614 2736 )202(

       abcegypt@arabbanking.com.eg :الربيد االإلكرتوين

حممد �سريف �سرف

الع�سو املنتدب والرئي�س التنفيذي

املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية لالأوراق املالية – 

)م�صر( �س.م.م.

1 �سارع ال�سالح اأيوب، الزمالك، القاهرة، جمهورية 

م�سر العربية

هاتف: 2684 2736 )202( )10 خطوط(

فاك�س: 14 / 3643 2736 )202(

حممد �سريف �سرف

رئي�س جمل�س االإدارة
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تركيا – مكتب متثيلي

Eski Buyukdere Cad. Ayazaga Yolu Sok

lz Plaza No:9 Kat:19 D:69

Maslak – Istanbul, Turkey 34398

ا�سطنبول - تركيا

هاتف: 8000 329 )212( )90(

فاك�س: 6891 290 )212( )90(

مظفر اك�سوي

مو�صكو- مكتب متثيلي 

 C الطابق 4، 10 جممع

 Presnenskaya naberezhnaya

Moscow 123317 رو�سيا 

هاتف: 6649 651 495 )7(

فاك�س: 6696 651 495 )7(

 moscow@arabbanking.com :الربيد االإلكرتوين

دميرتي كوري�سيف

املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية )تقنية 

املعلومات( للخدمات املحدودة

دار املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية،

EC2R 6AB 5-1 مورغيت، لندن

اململكة املتحدة، لندن

هاتف: 4050 7776 )20( )44(

فاك�س: 2708 7606 )20( )44(

 abcits@arabbanking.com :الربيد االإلكرتوين

جون بات�س

املدير العام

بنكو ايه بي �صي برازيل ا�س. ايه

افينيدا جو�سيلينو كوبيت�ست�سيك

1400 – الطابق الرابع

000-0453 اإتامي بيبي

�ساوباولو- ا�س بي، الربازيل 

هاتف: 02000 317 )11( )55(

فاك�س: 02001 317 )11( )55(

تيتو انريكه دا �سلفا نيتو

الرئي�س

الفروع

تون�س )وحدة م�صرفية خارجية(

مبنى املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية

نهج بحرية اأنا�سي ، 1053 �سفاف البحرية

تون�س، اجلمهورية التون�سية

هاتف: 861 861 )71( )216(

فاك�س: 427 960 / 406 960 / 921 860 )71( )216(

 abc.tunis@arabbanking.com  :الربيد االإلكرتوين

نور نحوي

املدير االإقليمي املقيم واملدير العام

بغداد

�سارع ال�سعدون، �ساحة الفردو�س

مبنى امل�سرف االأهلي العراقي 

بغداد، العراق

هاتف: 3776 717 / 3774 717 )1( )964(

717 3779           

فاك�س: 3364 717 )1( )964(

موفق حممود

املدير العام

هاتف النقال: 8048 161 790 )964(

نيويورك

Third Avenue

 NY  10016-1901 ،نيويورك

الواليات املتحدة االأمريكية 

هاتف: 4720 583 )212( )1(

فاك�س: 0921 583 )212( )1(

روبرت ايڤوزفت�س،

املدير العام

غراند كاميان

الرجاء االإت�سال عرب فرع املوؤ�س�سة العربية 

امل�سرفية - يف نيويورك

مكاتب التمثيل

اأبوظبي

الطابق العا�سر، الربج ال�سرقي، املركز التجاري

�سارع رقم 2، مركز اأبوظبي،

�س. ب: 6689، اأبوظبي، دولة االإمارات العربية 

املتحدة

هاتف: 7666 644 )2( )971(

فاك�س: 4429 644 )2( )971(

 abcrep@eim.ae :الربيد االإلكرتوين

حممد القلماوي

املندوب الرئي�سي

 بريوت

 باريتو�س بارك�س

 جممع “ب” الطابق الثاين

 ميناء احل�سن – �سوليدير 

 �س. ب:  5225-11 

 بريوت، لبنان

 هاتف: 970432 / 970770 )1( )961( 

 فاك�س: 985809 )1( )961(

نقال: 724644)3()961(

 غنى حداد

املندوبة الرئي�سية

طهران

الطابق الرابع )الغرب(

رقم 17 �سارع حقاين

طهران 15188، 

اإيران

هاتف:  1106 8879 / 1105 8879 )21( )98(

فاك�س:  2198 8888 )21( )98(

 arabbanking.teh@parsonline.net :الربيد االإلكرتوين

عزيز فرا�سي

املندوب الرئي�سي

طرابل�س الغرب

مركز ذات العماد االإداري، الربج رقم 5،

الطابق 16، �س.ب 3578، طرابل�س، ليبيا،

هاتف:  0227 335 / 0226 335 )21( )218(

335 0228             

فاك�س: 0229 335 )21( )218(

 abc_rep_ly@lttnet.net :الربيد االإلكرتوين

ال�سديق عمر الكبري، 

املندوب الرئي�سي

�صنغافورة

9 رافل بلي�س

03-60 # ريبابليك بالزا

�سنغافورة 

هاتف: 59339 653 )65(

فاك�س: 26288 653 )65(

كا اإجن لو

املندوبة الرئي�سية

دليل جمموعة املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية


