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التقرير ال�صن�ي لبنك الم�ؤ�ص�صة العربية الم�صرفية - م�صر لعام 262008

التقرير المالى للبنك

عن ال�صنة المالية المنتهية فى 31 دي�صمبر 2008

يت�صرف مجل�ض الإدارة اأن يعر�ض النتائج التى تحققت خالل العام المالى المنتهى فى 31 دي�صمبر 2008 من خالل الق�ائم المالية عن ال�صنة 

المالية المنتهية فى ذات التاريخ 0 

فقد �صجل مجم�ع المركز المالى نح� 712.2 5 ملي�ن جم فى 2008/12/31 مقابل 061.5 6 ملي�ن جم  فى 2007/12/31بنق�ض قدره 

349.3 ملي�ن جم ، وبمعدل قدره 5.8 % .

فــى 2008/12/31 مقابل 445.0 1 ملي�ن جم فى  الأخرى 711.9 ملي�ن جم  والإرتباطات  العر�صية  الإلتزامات  اأر�صدة  كما �صجلت جملة 

2007/12/31 بنق�ض قدره 733.1 ملي�ن جم بمعدل قدره 50.7 % ويت�صمن بند الإلتزامات العر�صية والإرتباطات الأخرى فى 2008/12/31 

بنق�ض قدره  ملي�ن جم فى 2007/12/31  ملي�ن جنيه مقابل 681.5  بمبلغ 204.1  الآجل  وال�صرف  العمالت  اإرتباطات عن عق�د مبادلة 

477.4 ملي�ن جم .

 هذا وقد اأ�صفر ن�صاط البنك خالل عام 2008 عن تحقيق �صافى ربح قدره 62.7 ملي�ن جم مقابل 41.8 ملي�ن جم خالل ال�صنة المالية ال�صابقة 

بزيادة قدرها 20.9 ملي�ن جم وبمعدل نم� قدره 50 % وه� مايعك�ض الجه�د المبذولة من قبل اإدارات البنك لتع�ي�ض اأثر تراجع حجم اأعمال 

البنك على النح� ال�صابق اإي�صاحه وذلك من خالل اإعادة هيكلة اإ�صتخدامات م�صادر الأم�ال . 
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 ون�رد فيما يلى قائمة م�صادر الأم�ال واأوجه اإ�صتخداماتها المحققة خالل العام المالى المنتهى فى 2008/12/31 :-

) ملي�ن جم (

م�صادر الأمـــــــوال اإ�صتخدامات الأمــــــوال 

الزيادة فى الخ�صـــــوم الزيادة فى الأ�صــــــول 

112.9اأر�صدة م�صتحقة للبن�ك 306.0 1اإ�صتثمارات مـــالية  

27.6قرو�ض ق�صيرة الأجل 164.6القرو�ض وال�صــلفيات

39.3حق�ق الملكـــــية 4.9اأ�ص�ل ثابتــــة 

20.9�صافى الربــــــح

النق�س فى الأ�صـــــول النق�س فى الخ�صـــوم

754.7 1نقدية واأر�صدة لدى البن�ك 363.8ودائع العمــــالء 

70.1اأر�صدة مدينة واأ�ص�ل اأخرى 183.4اأر�صدة دائنة واإلتزامات اأخرى 

2.8مخ�ص�صات اأخــرى 

025.5 2اإجمالى م�صادر الأموال 025.5 2اإجمالى اإ�صتخدامات الأموال 

وي��صح العر�ض التالى اأهم التط�رات التى طراأت على م�صادر الأم�ال واأوجه اإ�صتخداماتها خالل ال�صنة المالية 2008 :- 

اأول : الـــودائع 

بلغت جملة اأر�صدة ودائع العمالء باأن�اعها المختلفة 276.2 4 ملي�ن جم فى 2008/12/31 مقابل 640.0 4 ملي�ن جم فى 2007/12/31 

بنق�ض قدره 363.8 ملي�ن جم ، وي��صح البيان التالى ت�زيع اأر�صدة ال�دائع بح�صب قطاعات الن�صاط الإقت�صادى وفقًا لالأر�صدة القائمة فى 

-:2008/12/31

) ملي�ن جم ( 

معدل النمو % التغــير عام 2007 عام 2008 القطـــــــاع 

- 42.0 %- 31.654.522.9قطاع الزراعـــة 

+ 9.2 %+ 86.879.57.3قطاع ال�صــناعة

- 0.5 %- 177.1178.00.9قطاع التجـــارة

+ 0.9 % + 979.217.6 996.81 1قطاع الخـــدمات

+ 14.6 %+ 081.7943.7138.0 1القطاع العــائلى

- 36.1 %- 389.1501.0 888.11و�صطاء مالييـــن

- 11.9 %- 14.116.01.9اأخـــــرى  

- 7.8 %- 363.8 640.0 276.24 4الإجمــــالى 

 

كما ي��صح البيان التالى اأر�صدة ال�دائع بح�صب اأن�اعها فيما بين نهاية عامى 2008 و 2007 :- 

) ملي�ن جم ( 

معدل النمو % التغــير عام 2007 عام 2008 البيـــــــــان 

+ 17.5 %+ 419.8357.362.5ودائع تحت الطـلب 

- 10.2 %- 386.9243.0 143.92 2ودائع لأجل وباإخطار 

+ 9.0  %+ 258.9113.1 372.01 1�صهادات اإدخـــار 

+ 17.8 %+ 283.8241.042.8ودائع الت�فــــير

- 85.7 %- 56.7395.9339.2 ودائع اأخـــــرى 

- 7.8  %- 363.8 640.0 276.24 4الإجمــــالى 
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التقرير المالى للبنك

عن ال�صنة المالية المنتهية فى 31 دي�صمبر 2008

ثانيا :  الم�صتحق للبنوك والمرا�صلين 

فى  جم  ملي�ن   58.7 مقابل   2008/12/31 فـى  جم  ملي�ن   171.6 نح�  والخارج  الداخل  فى  والمرا�صلين  للبن�ك  الم�صتحق  مجم�ع  بلغ 

2007/12/31 بزيادة قدرها 112.9 ملي�ن جم .

ثالثا :  الأر�صدة النقدية والأر�صدة لدى البنوك والمرا�صلين 

بلغ اإجمالى اأر�صدة هذا البند فى 2008/12/31 نح� 542.2 2 ملي�ن جم مقابل 296.9 4 ملي�ن جم فى 2007/12/31 ، وذلك وفقًا لما 

يت�صح من البيان التالى :-

) ملي�ن جم ( 

معدل النمو % التغــير عام 2007 عام 2008 البيـــــــــان 

+ 30.2 %+ 535.6411.5124.1نقدية واأر�صدة لدى البنك المركزى 

- 48.4 %- 878.8 885.41 006.63 2اأر�صدة لدى البنــ�ك 

- 40.8 %- 754.7 296.91 542.24 2الإجمــــالى 

رابعاً :  القرو�س وال�صــلفيات 

بلغ �صافى الم�صتخدم من القرو�ض وال�صلفيات الممن�حة للعمالء فى 2008/12/31 نح� 576.3 1 ملي�ن جم مقابل 411.7 1 ملي�ن جم فى 

2007/12/31 بزيادة قدرها 164.6 ملي�ن جم  وبمعدل نم� قدره 11.7 % 0 

ي��صح البيان التالى ت�زيع اأر�صدة القرو�ض وال�صلفيات بح�صب قطاعات الن�صاط الإقت�صادى وفقًا لالأر�صدة القائمة فى 2008/12/31 :- 

) ملي�ن جم ( 

معدل النمو % التغــير عام 2007 عام 2008 القطـــــــاع 

+ 18.0 %+ 439.3372.367.0قطاع ال�صــناعة

- 21.3 %- 309.2393.183.9قطاع التجـــارة

+ 28.0 %+ 640.1500.2139.9قطاع الخـــدمات

+ 76.9 %+ 291.9165.0126.9القطاع العــائلى

- 65.0 %- 55.1157.4102.3القطاع المالـــى

+ 9.3  %+ 588.0147.6 735.61 1الإجمــــالى 

ناق�صا :-

+ 2.2  %+ 150.4147.13.3مخ�ص�ض القرو�ض )منتظمة/غير منتظمة(

+ 128.9%+ 8.73.84.9خ�صم غير مكت�صب لالأوراق التجارية المخ�ص�مة

- 99.2 %- 0.225.425.2الف�ائد المجنبــة 

+ 11.7 %+ 411.7164.6 576.31 1�صافى الم�صتخدم من الت�صهيالت الإئتمانية 

ي�صير البيان ال�صابق اإلى اأن مخ�ص�ض القرو�ض )منتظمة / غير منتظمة( قد بلغ 150.4 ملي�ن جم فى 2008/12/31 مقابل 147.1 ملي�ن 

جم فى2007/12/31 بزيادة قدرها 3.3 ملي�ن جم بمعدل نم� قدره 2.2 % 0 
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خام�صا : الإ�صتثمارات المالية 

فى  القائمة  الأر�صدة  عن  جم  ملي�ن   1  306.0 قدرها  بزيادة  جم  ملي�ن   1  472.6 نح�   2008/12/31 فى  البند  هذا  اأر�صدة  �صافى  بلغ 

2007/12/31 وي��صح البيان التالى التغيرات التى طراأت على اأر�صدة هذا البند خالل ال�صنة المالية 2008 :- 

) ملي�ن جم ( 

التغير + ) - (  عــام 2007 عــام 2008 البيـــــــــــــان 

1 270.4 + 147.4 1 417.8 اأذون خـــــــزانة

3.5 + --- 3.5 �صندوق اإ�صتثمارات من�صاأ بمعرفة البنك 

--- 2.5 2.5 م�صاهمات فى م�صــروعات

32.1 + 16.7 48.8 اإ�صتثمارات فى اأوراق مالية 

1 306.0 + 166.6 1 472.6 �صافى الإ�صتثمارات المالية 

وي�صير البيان المتقدم اإلى اأن الزيادة فى �صافى اأر�صدة الإ�صتثمارات المالية فيما بين نهايتى عامى 2008 و2007 بنح� 306.0 1 ملي�ن جم ، 

تتركز ا�صا�صًا فى اأذون الخزانة.

�صاد�صا : حقوق الملكــية 

بلغت جملة اأر�صدة حق�ق الملكية فى 2008/12/31 نح� 608.7 ملي�ن جم مقابل 569.4 ملي�ن جم فى 2007/12/31، بزيادة قدرها 39.3 ملي�ن جم. 

وي��صح البيان التالى التغيرات التى طراأت على حق�ق الملكية خالل ال�صنة المالية 2008 :- 

) ملي�ن جم ( 

التغير + ) - (  عــام 2007 عــام 2008 البيـــــــــــــان 

--- 500.0 500.0 راأ�ض المــــــــال 

37.0 + 64.9 101.9 الإحتياطيـــــــات 

2.3 + 4.5 6.8 الأرباح المرحـــــلة

39.3 + 569.4 608.7 الإجمــــــالى

وي�صير البيان ال�صابق اإلى زيادة حق�ق الملكية بمبلغ 39.3 ملي�ن جم والتى تمثل قيمة ت�زيعات عام 2007 والتى بلغت 40.3 ملي�ن جم مطروحًا 

منها نح� 1.0 ملي�ن جم يمثل ) اإحتياطى القيمة العادلة لالإ�صتثمارات المالية المتاحة للبيع ( . 

�صابعاً :  الإلتزامات العر�صية والإرتباطات الأخرى 

فى  جم  ملي�ن   711.9 نح�  اأخرى  واإرتباطات  م�صدرة  �صمان  وخطابات  مفت�حة  م�صتندية  اإعتمادات  نظير  العمالء  اإلتزامات  مجم�ع  بلغ 

2008/12/31 مقابل 445.0 1 ملي�ن جم فى 2007/12/31 بنق�ض قدره 733.1 ملي�ن جم، وذلك كما يت�صح من البيان التالى :-

)ملي�ن جم(

معدل النمو %  التغــير  عــام 2007  عــام 2008  البيـــــــــان 

القيمة غير المغطاه نقدًا من الإعتمادات 

% 58.9 - 128.4 - 218.1 89.7 الم�صتندية المفت�حة 

القيمة غير المغطاه نقدًا من خطابـات

% 23.3 - 127.3 - 545.4 418.1 ال�صمان الم�صدرة 

اأرتباطات اأخرى )عق�د مبادلة العمالت

% 70.0 - 477.4 - 681.5 204.1 وال�صرف الآجل ( 

% 50.7 - 733.1 - 1 445.0 711.9 الإجمـــــالى 
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ثامناً : نتائج الن�صــاط 

اأ�صفرت مح�صلة ن�صاط البنك عن العام المالى 2008 عن تحقيق �صافى ربح قابل للت�زيع قدره 62.6 ملي�ن جم ، فاإذا ما اأ�صيفت اإليه الأرباح المرحلة 

من العام ال�صابق وقدرها 6.8 ملي�ن جم فاإن المبلغ القابل للت�زيع ي�صبح 69.4 ملي�ن جنيه ، وذلك مقابل 46.3 ملي�ن جم عن عام 2007. 

 وي��صح البيان التالى الت�زيع المقترح من قبل مجل�ض الإدارة للمبلغ الإجمالى القابل للت�زيع عن عام 2008 بالمقارنة بالت�زيع الفعلى عن عام 2007 :- 

) ملي�ن جم ( 

التوزيع الفعلى عن عام 2007التوزيع المقترح عن عام 2008

60.038.0دعم الإحتياطيات 

3.11.3ح�صة العاملـين

0.20.2مكافاة مجل�ض الإدارة 

6.16.8اأرباح مرحـــلة 

69.446.3الإجمـــــالى

 

تا�صعاً : الفـــروع 

يمار�ض البنك ن�صاطه من خالل ت�صعة ع�صر فرعًا ، ع�صرة منها بمدينة القاهرة وفرع بمدينة ال�صكندرية و2 فرع بمدينة �صرم ال�صيخ وفرع 

الغردقة وفرع المن�ص�رة وفرع الأق�صر وفرع اأ�ص�ان وفرع اأ�صي�ط وفرع ميناء دمياط . 

عا�صراً : العمـــالة

بلغ عدد العاملين فى نهاية ال�صنة المالية 2008   376 م�ظفًا مقابل 367 فى نهاية العام الما�صى بخالف عدد 43 عمال خدمات. 

ومن منطلق حر�ض البنك واإهتمامًا منه بالعن�صر الب�صرى كاأحد الركائز الأ�صا�صية التى يق�م عليها اأى تط�ر لدوره الحقيقى والفعال فى تحقيق 

الأهداف الم��ص�عة، فقد وا�صل البنك ت�فير فر�ض التط�ر ال�ظيفى لم�ظفيه من خالل تنظيم الدورات التدريبية المختلفة بهدف الإرتقاء 

بهم اإلى م�صت�يات اأف�صل.  

التقرير المالى للبنك

عن ال�صنة المالية المنتهية فى 31 /12/ 2008
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راجعنا الق�ائم المالية المرفقة لبنك الم�ؤ�ص�صة العربية الم�صرفية - م�صر )�صركة م�صاهمة م�صرية( والمتمثلة في الميزانية في 31 دي�صمبر 

2008 وكذا ق�ائم الدخل والتغير في حق�ق الملكية والتدفقات النقدية عن ال�صنة المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخ�ض لل�صيا�صات المحا�صبية 

الهامة وغيرها من الإي�صاحات .

م�صئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه الق�ائم المالية م�صئ�لية اإدارة البنك ، فالإدارة م�ص�ؤولة عن اإعداد وعر�ض الق�ائم المالية عر�صًا عادًل ووا�صحًا وفقًا لق�اعد اإعداد وت�ص�ير 

الق�ائم المالية للبن�ك ال�صادرة عن البنك المركزى فى   27 ي�ني� 2002 وتعديالتها بما فى ذلك تلك التعديالت المتعلقة بال�صتثمارات المالية 

ال�صادرة بتاريخ 16 دي�صمبر 2008 وفى �ص�ء الق�انين الم�صرية ال�صارية ، وتت�صمن م�صئ�لية الإدارة ت�صميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية 

ذات �صلة باإعداد وعر�ض ق�ائم مالية عر�صًا عادًل ووا�صحًا خالية من اأية تحريفات هامة وم�ؤثرة �ص�اء ناتجة عن  الغ�ض اأو الخطاأ ، كما تت�صمن 

هذه الم�صئ�لية اإختيار ال�صيا�صات المحا�صبية المالئمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحا�صبية المالئمة للظروف .

م�صئولية مراقب الح�صابات

تنح�صر م�ص�ؤوليتنا في اإبداء الراأي على هذه الق�ائم المالية في �ص�ء مراجعتنا لها وقد تمت مراجعتنا وفقًا لمعايير المراجعة الم�صرية وفى 

�ص�ء الق�انين الم�صرية ال�صارية ، وتتطلب هذه المعايير منا الإلتزام بمتطلبات ال�صل�ك المهني وتخطيط واأداء المراجعة للح�ص�ل على تاأكد 

منا�صب باأن الق�ائم المالية خالية من اأية اأخطاء هامة وم�ؤثرة .

وتت�صمن اأعمال المراجعة اأداء اإجراءات للح�ص�ل على اأدلة مراجعة ب�صاأن القيم والإف�صاحات في الق�ائم المالية ، وتعتمد الإجراءات التي 

تم اختيارها على الحكم ال�صخ�صي للمراقب وي�صمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والم�ؤثر في الق�ائم المالية �ص�اء الناتج عن الغ�ض اأو 

الخطاأ ، ولدى تقييم هذه المخاطر ي�صع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات ال�صلة بقيام البنك باإعداد الق�ائم المالية والعر�ض العادل 

وال�ا�صح لها وذلك لت�صميم اإجراءات مراجعة منا�صبة للظروف ولكن لي�ض بغر�ض اإبداء راأي على كفاءة الرقابة الداخلية في البنك ، وت�صمل 

عملية المراجعة اأي�صًا تقييم مدى مالئمة ال�صيا�صات المحا�صبية والتقديرات المحا�صبية الهامة التي اأعدت بمعرفة الإدارة وكذا �صالمة العر�ض 

الذي قدمت به الق�ائم المالية .

واأننا نرى اأن اأدلة المراجعة التي قمنا بالح�ص�ل عليها كافية ومنا�صبة وتعد اأ�صا�صًا منا�صبًا لإبداء راأينا على الق�ائم المالية. 

الراأي

ومن راأينا اأن الق�ائم المالية الم�صار اإليها اأعاله تعبر بعدالة وو�ص�ح في جميع ج�انبها الهامة ،   عن المركز المالي لبنك الم�ؤ�ص�صة العربية 

الم�صرفية - م�صر )�صركة م�صاهمة م�صرية( في 31 دي�صمبر 2008، وعن اأدائه المالي وتدفقاته النقدية عن ال�صنة المالية المنتهية في ذلك 

التاريخ وذلك طبقًا لق�اعد اإعداد وت�ص�ير الق�ائم المالية للبن�ك ال�صادرة عن البنك المركزى الم�صرى فى 27 ي�ني� 2002 وتعديالتها بما 

فى ذلك تلك التعديالت المتعلقة بال�صتثمارات المالية ال�صادرة بتاريخ 16 دي�صمبر 2008 وفى �ص�ء الق�انين والل�ائح الم�صرية ذات العالقة 

باإعداد الق�ائم المالية.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

لم يتبين لنا مخالفة البنك – خالل ال�صنة المالية المنتهية فى 31 دي�صمبر 2008 – لأى من اأحكام قان�ن البنك المركزى والجهاز الم�صرفى 

والنقد رقم 88 ل�صنة 2003 .

يم�صك البنك ح�صابات مالية منتظمة تت�صمن كل ما ن�ض القان�ن ونظام البنك على وج�ب اإثباته فيها وقد وجدت الق�ائم المالية متفقة مع ما 

ه� وارد بتلك الح�صابات .

البيانات المالية ال�اردة بتقرير مجل�ض الإدارة المعد وفقًا لمتطلبات القان�ن رقم 159 ل�صنة 1981 ولئحته التنفيذية متفقة مع ما ه� وارد 

بدفاتر البنك وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

التاريخ :  5 مار�ض 2009  

مراقبا الح�صابات

د. عبد العزيز حجازى  عماد حافظ راغب

)E&Y المت�صامن�ن للمحا�صبة والمراجعة(Horwath د. عبد العزيز حجازى و�صركاه

تقرير مراقبى الح�ضابات

اإلى ال�صادة/ م�صاهمي بنك الم�ؤ�ص�صة العربية الم�صرفية - م�صر

د. عبد العزيز حجازى  

Horwath د. عبد العزيز حجازى و�صركاه
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الميزاfية

فى 31 دي�صمبر 2008

مراقبا الح�صابات

عماد حافظ راغب

)E&Y المت�صامن�ن للمحا�صبة والمراجعة(

د. عبد العزيز حجازى

Horwath د. عبد العزيز حجازى و�صركاه

الع�صو المنتدب والرئي�س التنفيذى

محمد �صريف �صرف

رئي�س مجل�س الإدارة

ح�صن على جمعه

2008/12/312007/12/31اإي�صاح

األف جنيه م�صرىاألف جنيه م�صرىرقم

الأ�صـول

472 656411 535)5(نقدية واأر�صدة لدى البنك المركزى 

362 885 5713 006 2)6(اأر�صدة لدى البن�ك

397 803147 417 1)7(اأذون خزانة 

694 411 2661 576 1)8و9(قرو�ض للعمالء والبن�ك ) بعد خ�صم المخ�ص�ض ( 

اإ�صتثمارات مالية

188 27819 51)10(- متاحة للبيع 

----520 3)10(- محتفظ بها حتى تاريخ الإ�صتحقاق

290 368131 61)11(اأر�صدة مدينة واأ�ص�ل اأخرى

503 2472 2اأ�ص�ل �صريبية م�ؤجلة 

607 50752 57)12(اأ�ص�ل ثابتة ) بعد خ�صم مجمع الإهالك ( 

513 061 2166 712 5اإجمالى الأ�صول 

الإلتزامات وحق�ق الملكية

الإلتزامات 

694 62658 171)13(اأر�صدة م�صتحقة للبن�ك 

037 640 2474 276 4)14(ودائع العمالء

832 489718 535)15(اأر�صدة دائنة واإلتزامات اأخرى

494 1------دائن� الت�زيعات 

------569 27)16(قرو�ض ق�صيرة الأجل 

676 92632 29)17(مخ�ص�صات اأخرى

733 451 8575 040 5اإجمالى الإلتزامات 

حق�ق الملكية 

000 000500 500راأ�ض المال المدف�ع 

936 850102 101اإحتياطيات

844 8446 6اأرباح محتجزة

780 694609 608)18(اإجمالى حقوق الملكية 

------665 62�صافى اأرباح العام

780 359609 671اإجمالى حقوق الملكية و�صافى اأرباح العام

513 061 2166 712 5اإجمالى الإلتزامات وحقوق الملكية

اإلتزامات عر�صية واإرتباطات : 

992 444 9011 711)19(اإلتزامات مقابل خطابات �صمان واعتمادات م�صتندية واإرتباطات اأخرى

- الإي�صاحات المرفقة من )1( اإلى )34( جزء ليتجزاأ من الق�ائم المالية وتقراأ معها.

- تقرير مراقبى الح�صابات مرفق.

د. عبد العزيز حجازى

Horwath د. عبد العزيز حجازى و�صركاه

الع�صو المنتدب والرئي�س التنفيذى

محمد �صريف �صرف

رئي�س مجل�س الإدارة
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قائمة الدخل

عن ال�صنة المالية المنتهية فى 31 دي�صمبر 2008

2008/12/312007/12/31اإي�صاح

األف جنيه م�صرىاألف جنيه م�صرىرقم

231 253301 403عائد القرو�ض والأر�صدة لدى البن�ك 

647 12235 44عائد اأذون الخزانة وال�صندات 

يخ�صـــم : 

)237 241()475 312(تكلفة ال�دائع والإقترا�ض

641 90095 134�صافى الدخل من العائد  

301 20132 37اإيرادات الأتعاب والعم�لت

)290 1()495 1(م�صروفات الأتعاب والعم�لت  

011 70631 35�صافى الدخل من الأتعاب والعمولت 

868 1821 1)20(ت�زيعات الأرباح 

728 0568 15)21(�صافى دخل المتاجرة 

156 8387 9 )22(اإيرادات )م�صروفات( ت�صغيل اأخرى 

404 682144 196�صافى اإيرادات الن�صـاط 

يخ�صـــم : 

)868 8()947 7(مخ�ص�صـــات 

134 5)618 1()10() خ�صائر ( اأرباح الإ�صتثمارات المالية 

    -)480 1(عبء اإ�صمحالل

)807 98()716 122(م�صروفات اإدارية وعم�مية واإهالك 

863 92141 62�صافى الأرباح قبل ال�صرائب الموؤجلة 

)61()256()26(ال�صريبة الم�ؤجلة 

802 66541 62�صافى اأرباح العام بعد ال�صرائب الموؤجلة 

1.190.81)23(ن�صيب ال�صهم فى الأرباح 

- الإي�صاحات المرفقة من )1( اإلى )34( جزء ليتجزاأ من الق�ائم المالية وتقراأ معها .
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) بالألف جنيه م�صرى ( 

راأ�س المال

اإحتياطى 

قانونى

اإحتياطى 

عام

اإحتياطى 

القيمة العادلة 

لالإ�صتثمارات 

المالية 

المتاحة للبيع

احتياطى  

راأ�صمالى

اأرباح 

محتجزة

�صافى اأرباح 

الإجمالىالعام

472 569---536 7064---556 67446 00017 500الر�صيد فى 2007/1/1

802 80241 41------------------�صافى اأرباح عام 2007

المح�ل اإلى الإحتياطيات

---)308 40(308 2------820 18033 4---والأرباح المحتجزة

)494 1()494 1(------------------الأرباح الم�زعـــة 

780 609---844 7066---376 85480 00021 500الر�صيد فى 2007/12/31

780 609---844 7066---376 85480 00021 500الر�صيد فى 2008/1/1

�صافى التغير فى الإ�صتثمارات 

)086 1(---------)086 1(---------المالية المتاحة للبيع 

665 66562 62------------------�صافى اأرباح العام

359 665671 84462 7066)086 1(376 85480 00021 500الر�صيد فى 2008/12/31

- الي�صاحات المرفقة من )1( اإلى )34( جزء ليتجزاأ من الق�ائم المالية وتقراأ معها . 

قائمة التغير فى حقوق الملكية

عن ال�صنة المالية المنتهية فى 31 دي�صمبر 2008
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2008/12/312007/12/31

األف جنيه م�صرىاألف جنيه م�صرى

التدفقات النقدية من اأن�صطة الت�صغيل 

863 92141 62الأرباح قبل خ�صم ال�صرائب 

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

921 76210 11اإهالك واإ�صـــتهالك

618122ا�صتهالك عالوة ال�صندات

868 9478 7مخ�ص�صـــــات

   -480 1عبء اإ�صمحالل الأ�ص�ل   

)352()205 2(الم�صتخدم من المخ�ص�صات بخالف مخ�ص�ض القرو�ض 

)592 10()110 5(مخ�ص�صات اإنتفى الغر�ض منها 

)249()39(فروق اإعادة تقييم اأر�صدة المخ�ص�صات بالعمالت الأجنبية بخالف مخ�ص�ض القرو�ض 

418)56(اأرباح ) خ�صائر ( بيع اأ�ص�ل ثابتة 

)294 6()9( فروق تقييم اأ�ص�ل اآلت ملكيتها للبنك 

705 30944 77اأرباح الت�صغيل قبل التغيرات فى الأ�صول والإلتزامات الناتجة من اأن�صطة الت�صغيل

�صافى النق�ض ) الزيادة ( فى الأ�ص�ل 

)458 718(471 50ودائع لدى البنـــــ�ك

)393 62()406 270 1(اأذون خـــــزانة

225 310---اأوراق البنك المركزى 

962---اإ�صتثمارات مالية بغر�ض المتاجرة 

)990 330()042 162(قرو�ض للعمالء والبنـــ�ك

)224 89(656 67اأر�صدة مدينة واأ�ص�ل اأخرى 

�صافى الزيادة اأو ) النق�ض ( فى الإلتزامات

)060 24(932 112اأر�صدة م�صتحقة للبن�ك 

759 852 2)790 363(ودائع العمـــــالء

356 660)343 183(اأر�صدة دائنة واإلتزامات اأخرى 

882 643 2)213 671 1(�صافى التدفقات النقدية )الم�صتخدمة فى( الناتجة من اأن�صطة الت�صغيل    )1(

التدفقات النقدية من اأن�صطة الإ�صتثمار 

)312 12()124 21(مدف�عات ل�صراء اأ�ص�ل ثابتة واإعداد وتجهيز الفروع 

921390متح�صالت من بيع اأ�ص�ل ثابتة

934 24356 52متح�صالت من بيع ا�صتثمارات مالية متاحة للبيع 

)894 49()038 86(م�صتريات ا�صتثمارات مالية متاحة للبيع

------)000 5(مدف�عات ل�صراء اإ�صتثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الإ�صتحقاق

)882 4()998 58(�صافى التدفقات النقدية ) الم�صتخدمة فى ( اأن�صطة الإ�صتثمار               )2(

التدفقات النقدية من اأن�صطة التم�يل

)786 2()494 1(ت�زيعات الأرباح المدف�عة 

------569 27قرو�ض ق�صيرة الأجـل 

)786 2(075 26�صافى التدفقات النقدية )الم�صتخدمة فى( الناتجة من اأن�صطة التمويل      )3(

214 636 2)136 704 1(�صافى )النق�ض( الزيادة فى النقدية وما فى حكمها خالل العام                )3+2+1(

137 351399 035 3ر�صيد النقدية وما فى حكمها فى اأول العام 

351 035 2153 331 1ر�صيد النقدية وما فى حكمها فى اآخر العام

وتتمثل النقدية وما فى حكمها فيما يلى :- 

472 656411 535نقدية واأر�صدة لدى البنك المركزى 

362 885 5713 006 2اأر�صدة لدى البنـــ�ك

397 803147 417 1اأذون خــــزانة

)483 261 1()012 211 1(ودائع لدى البنــ�ك

)397 147()803 417 1(اأذون خزانة اإ�صتحقاق اأكثر من ثالثة �صه�ر 

351 035 2153 331 1النقدية وما فى حكمها اأخر العام 

- الإي�صاحات المرفقة من )1( اإلى )34( جزء ليتجزاأ من الق�ائم المالية وتقراأ معها 0 

قائمة التدفقات النقدية

عن ال�صنة المالية المنتهية فى 31 دي�صمبر 2008
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2008/12/312007/12/31

األف جنيه م�صرىاألف جنيه م�صرى 

802 66541 62�صافى اأرباح العام من واقع قائمة الدخل 

يخ�صم :

----)56(اأرباح بيع اأ�ص�ل ثابتة مح�لة لالإحتياطى الراأ�صمالى طبقًا لأحكام القان�ن 

802 60941 62�صافى اأرباح العام القابلة للتوزيع 

536 8444 6اأرباح محتجزة فى اأول العــام  

338 45346 69الإجمـــالى 

ي�زع كالآتى :-

180 2614 6اإحتياطى قان�نى 

820 73933 53اإحتياطى عام 

263 1341 3ح�صة العاملين 

217231مكافاأة اأع�صاء مجل�ض الإدارة 

844 1026 6اأرباح محتجزة فى اآخر العــام  

338 45346 69الإجمـــالى

تم اإعداد قائمة الت�زيعات المقترحة لالأرباح عن ال�صنة المالية المنتهية فى 31 دي�صمبر 2008 تحت اإعتماد الجمعية العامة للبنك 

قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح

عن ال�صنة المالية المنتهية فى 31 دي�صمبر 2008



الإي�ضاحات المتممة للقوائم المالية

عن ال�صنة المالية المنتهية فى 31 دي�صمبر 2008
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1 -  الن�صــــاط

تم تاأ�صي�ض البنك بتاريخ 21 اأغ�صط�ض 1982 طبقًا لأحكام قان�ن الإ�صتثمار وتعديالته كبنك اإ�صتثمار واأعمال با�صم بنك م�صر العربي الفريقي ) �صركة 

م�صاهمة م�صرية ( وتم تعديل ا�صم البنك لي�صبح / بنك الم�ؤ�صـ�صة العربية الم�صرفية – م�صر ) �صركة م�صاهمة م�صرية ( وذلك �صمن تعديالت 

النظام الأ�صا�صى للبنك ال�صادر بها القرار ال�زارى رقم 788 ل�صنة 2000 والمن�ص�ر ب�صحيفة الإ�صتثمار العدد 3261 ال�صادر بتاريخ 2000/4/18، 

ويق�م البنك بتقديم كافة الأعمال الم�صرفية المتعلقة بن�صاطه وذلك من خالل مركزه الرئي�صى بمدينة القاهرة وعدد ت�صعة  ع�صر فرع. 

2 -  اأهم ال�صيا�صات المحا�صبية المتبعة

اأ (  اأ�صـ�س اإعداد القوائم المالية

تعد الق�ائم المالية طبقًا لق�اعد اإعداد وت�ص�ير الق�ائم المالية للبن�ك ال�صادرة عن البنك المركزى الم�صرى فى 27 ي�نيه 2002 وتعديالتها، 

وبما فى ذلك تلك التعديالت المتعلقة بالإ�صتثمارات المالية ال�صادرة بتاريخ 16 دي�صمبر 2008 فيما عدا الم�صتقات المالية وفى �ص�ء الق�انين 

والل�ائح الم�صرية ذات العالقة باإعداد هذه الق�ائم.

تم تغيير �صيا�صة قيا�ض الإ�صتثمارات المالية المتاحة للبيع اإعتبارًا من 1 يناير 2008 كما ه� م��صح فى اإي�صاح رقم 2 )و( و2 )ح( من قيا�صها 

بالتكلفة معدلة بفروق اأ�صعار ال�صرف اأو القيمة العادلة اأيهما اقل مع تحميل الإنخفا�ض فى قيمتها على قائمة الدخل اإلى القيمة العادلة مع 

اإثبات التغير فيها بحق�ق الملكية ويظهر اأثر ذلك فى قائمة التغير فى حق�ق الملكية وبند اإ�صتثمارات مالية متاحة للبيع . 

ب ( المعامالت بالعمالت الأجنبية

-  ُتم�صك ح�صابات البنك بالجنيه الم�صرى وتثبت المعامالت بالعمالت الأخرى خالل ال�صنة المالية على اأ�صا�ض اأ�صعار ال�صرف ال�صارية فى 

تاريخ تنفيذ المعاملة ، ويتم اإعادة تقييم اأر�صدة الأ�ص�ل والإلتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت الأخرى فى نهاية ال�صنة المالية على 

اأ�صا�ض اأ�صعار ال�صرف ال�صارية فى ذلك التاريخ، ويتم الإعتراف فى قائمة الدخل بالأرباح والخ�صائر الناتجة عن ت�ص�ية تلك المعامالت 

وبالفروق الناتجة عن التقييم �صمن البن�د التالية :-

والخ�صائر لالأ�ص�ل /  الأرباح  العادلة من خالل  بالقيمة  ن�صاأتها  المب�بة عند  المالية  الأدوات  الدخل من  اأو �صافى  المتاجرة  -  �صافى دخل 

الإلتزامات بغر�ض المتاجرة اأو تلك المب�بة عند ن�صاأتها بالقيمة العادلة من خالل الأرباح والخ�صائر بح�صب الن�ع. 

-  اإيرادات ) م�صروفات ( ت�صغيل اأخرى بالن�صبة لباقى البن�د. 

اإ�صتثمارات متاحة للبيع )اأدوات  يتم تحليل التغيرات فى القيمة العادلة لالأدوات المالية ذات الطبيعة النقدية بالعمالت الأجنبية الم�صنفة 

دين( ما بين فروق تقييم نتجت عن التغيرات فى التكلفة الم�صتهلكة لالأداة وفروق نتجت عن تغيير اأ�صعار ال�صرف ال�صارية وفروق نتجت عن 

تغيير القيمة العادلة لالأداة ، ويتم الإعتراف فى قائمة الدخل بفروق التقييم المتعلقة بالتغييرات فى التكلفة الم�صتهلكة �صمن عائد القرو�ض 

وبالفروق المتعلقة بتغيير اأ�صعار ال�صرف فى بند اإيرادات )م�صروفات( ت�صغيل اأخرى، ويتم الإعتراف �صمن حق�ق الملكية بفروق التغيير فى 

القيمة العادلة )اإحتياطى القيمة العادلة / اإ�صتثمارات مالية متاحة  للبيع(. 

-  تت�صمن فروق التقييم الناتجة عن البن�د غير ذات الطبيعة النقدية الأرباح والخ�صائر الناتجة عن تغير القيمة العادلة مثل اأدوات حق�ق 

الملكية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الأرباح والخ�صائر ويتم الإعتراف بفروق التقييم الناتجة عن اأدوات حق�ق الملكية الم�صنفة 

اإ�صتثمارات مالية متاحة للبيع �صمن اإحتياطى القيمة العادلة فى حق�ق الملكية. 

ج (  تحقق الإيــراد

 تح�صيل اليراد على اأ�صا�ض الإ�صتحقاق باإ�صتثناء ع�ائد القرو�ض غير المنتظمة التى يتم اإيقاف اإثباتها كاإيراد عند عدم التاأكد من تح�صيل 

قيمة هذه الع�ائد اأو اإ�صترداد اأ�صل المدي�نية ، ويتم اإثبات اإيرادات الأ�صهم ووثائق الإ�صتثمار عند اإعـالن الت�زيعات المتعلقة بها. 

د ( اأذون الخـزانة

يتم اإثبات اأذون الخزانة بالقيمة ال�صمية وتثبت الع�ائد على هذه الأذون التى لم ت�صتحق بعد بالأر�صدة الدائنة والإلتزامات الأخرى وتظهر اأذون 

الخزانة بالميزانية م�صتبعدًا منها ر�صيد الع�ائد التى لم ت�صتحق بعد.

هـ ( الأ�صول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح والخ�صائر 

ت�صمل هذه المجم�عة اأ�ص�ل مالية بغر�ض المتاجرة ، والأ�ص�ل التى تم تب�يبها عند ن�صاأتها بالقيمة العادلة من خالل الأرباح والخ�صائر. 

يتم تب�يب الأداة المالية على اأنها بغر�ض المتاجرة اإذا تم اإقتناوؤها وتحمل قيمتها ب�صفة ا�صا�صية بغر�ض بيعها فى الأجل الق�صير اأو اإذا كانت 

تمثل جزءًا من محفظة اأدوات مالية محددة يتم اإدارتها معًا وكان هناك دليل على معامالت فعلية حديثة ت�صير اإلى الح�ص�ل على اأرباح فى 

الأجل الق�صير كما يتم ت�صنيف الم�صتقات على اأنها بغر�ض المتاجرة اإل اإذا تم تخ�صي�صها على اأنها اأدوات تغطية. 
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يتم تب�يب الأ�ص�ل المالية عند ن�صاأتها على اأنها بالقيمة العادلة من خالل الأرباح والخ�صائر عند اإدارة بع�ض الإ�صتثمارات وتقييمها بالقيمة 

العادلة وفقًا لإ�صتراتيجية الإ�صتثمار اأو اإدارة المخاطر واإعداد التقارير عنها لالإدارة العليا على هذا الأ�صا�ض ، يتم عندها تب�يب تلك الإ�صتثمارات 

على اأنها بالقيمة العادلة من خالل الأرباح والخ�صائر. 

ليتم اإعادة تب�يب اأى م�صتقة مالية من مجم�عة الأدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح والخ�صائر وذلك اأثناء فترة الإحتفاظ بها 

اأو �صريانها. 

فى جميع الأح�ال ليق�م البنك باإعادة تب�يب اأى اأداة مالية نقاًل اإلى مجم�عة الأدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو الخ�صائر 

اأو اإلى مجم�عة الأ�ص�ل المالية بغر�ض المتاجرة. 

ز ( الإ�صتثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الإ�صتحقاق

تمثل الإ�صتثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الإ�صتحقاق اأ�ص�ًل مالية غير م�صتقة ذات مبلغ �صداد محدد اأو قابل للتحديد وتاريخ اإ�صتحقاق محدد 

ولدى اإدارة البنك النية والقدرة على الإحتفاظ بها حتى تاريخ اإ�صتحقاقها ، ويتم اإعادة تب�يب كل المجم�عة على اأنها متاحة للبيع اإذا باع البنك مبلغ 

هام من الأ�ص�ل المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الإ�صتحقاق باإ�صتثناء حالت ال�صرورة.

و ( الإ�صتثمارات المالية المتاحة للبيع

تمثل الإ�صتثمارات المالية المتاحة للبيع اأ�ص�ًل مالية غير م�صتقة تك�ن هناك النية لالإحتفاظ بها لمدة غير محددة وقد يتم بيعها اإ�صتجابة للحاجة اإلى 

ال�صي�لة اأو التغيرات فى ا�صعار العائد اأو ال�صرف اأو الأ�صهم.

ح ( ويتبع مايلى بالن�صبة لالأ�صول المالية

يتم الإعتراف بعمليات ال�صراء والبيع بالطريقة المعتادة لالأ�ص�ل المالية فى تاريخ المتاجرة وه� التاريخ الذى يلتزم فيه البنك ب�صراء اأو بيع الأ�صل 

وذلك بالن�صبة لالأ�ص�ل المب�بة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح والخ�صائر والإ�صتثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الإ�صتحقاق والإ�صتثمارات 

المالية المتاحة للبيع. 

يتم الإعتراف اأوًل بالأ�ص�ل المالية التى ليتم تب�يبها عند ن�صاأتها بالقيمة العادلة من خالل الأرباح والخ�صائر بالقيمة العادلة م�صافًا اإليها تكاليف 

المعاملة ويتم الإعتراف بالأ�ص�ل المالية التى يتم تب�يبها عند ن�صاأتها بالقيمة العادلة من خالل الأرباح والخ�صائر وذلك بالقيمة العادلة فقط مع 

تحميل تكاليف المعاملة على قائمة الدخل بند �صافى دخل المتاجرة . 

يتم اإ�صتبعاد الأ�ص�ل المالية عندما تنتهى فترة �صريان الحق التعاقدى فى الح�ص�ل على تدفقات نقدية من الأ�صل المالى اأو عندما يح�ل البنك معظم 

المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية اإلى طرف اأخر ويتم اإ�صتبعاد الإلتزامات عندما تنتهى اإما بالتخل�ض منها اأو اإلغائها اأو اإنتهاء مدتها التعاقدية. 

يتم القيا�ض لحقًا بالقيمة العادلة لكل من الإ�صتثمارات المالية المتاحة للبيع والأ�ص�ل المالية المب�بة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح والخ�صائر. 

يتم الإعتراف فى قائمة الدخل بالأرباح والخ�صائر الناتجة عن التغيرات فى القيمة العادلة لالأ�ص�ل المالية المب�بة بالقيمة العادلة من خالل 

الأرباح والخ�صائر وذلك فى الفترة التى تحدث فيها بينما يتم الإعتراف مبا�صرة فى حق�ق الملكية بالأرباح والخ�صائر الناتجة عن التغيرات فى 

القيمة العادلة لالإ�صتثمارات المالية المتاحة للبيع وذلك اإلى اأن يتم اإ�صتبعاد الأ�صل اأو اإ�صمحالل قيمته عندها يتم الإعتراف فى قائمة الدخل 

بالأرباح والخ�صائر المتراكمة التى �صبق الإعتراف بها �صمن حق�ق الملكية. 

يتم الإعتراف فى قائمة الدخل باأرباح وخ�صائر العمالت الأجنبية الخا�صة بالأ�ص�ل ذات الطبيعة النقدية المب�بة متاحة للبيع ، وكذلك يتم 

الإعتراف فى قائمة الدخل بت�زيعات الأرباح الناتجة عن اأدوات حق�ق الملكية المب�بة متاحة للبيع عندما ين�صاأ الحق للبنك فى تح�صيلها. 

يتم تحديد القيمة العادلة لالإ�صتثمارات المعلن عن اأ�صعارها فى ا�ص�اق ن�صطة على اأ�صا�ض اأ�صعار الطلب الجـــارية Bid Price اأما اإذا لم تكن 

هناك �ص�ق ن�صطة لالأ�صل المالى اأو لم تت�افر اأ�صعار الطلب الجارية ، فيحدد البنك القيمة العادلة باإ�صتخدام اأحد اأ�صاليب التقييم ويت�صمن 

ذلك اإ�صتخدام معامالت محايدة حديثة اأو تحليل التدفقات النقدية المخ�ص�مة، اأو نماذج ت�صعير الخيارات اأو طرق التقييم الأخرى �صائعة 

الإ�صتخدام من قبل المتعاملين بال�ص�ق واإذا لم يتمكن البنك من تقدير القيمة العادلة لأدوات حق�ق الملكية المب�بة متاحة للبيع ، يتم قيا�ض 

قيمتها بالتكلفة بعد خ�صم اأى اإ�صمحالل فى القيمة.

يق�م البنك باإعادة تب�يب الأ�صل المالى المب�ب �صمن مجم�عة الأدوات المالية المتاحة للبيع الذى ي�صرى عليه تعريف – المدي�نيات )�صندات( 
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نقاًل عن مجم�عة الأدوات المالية المتاحة للبيع اإلى مجم�عة الأ�ص�ل المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الإ�صتحقاق – وذلك عندما تت�افر لدى 

البنك النية والقدرة على الإحتفاظ بهذه الأ�ص�ل المالية خالل الم�صتقبل المنظ�ر اأو حتى تاريخ الإ�صتحقاق وتتم اإعادة التب�يب بالقيمة العادلة 

فى تاريخ اإعادة التب�يب ، ويتم معالجة اأية اأرباح اأو خ�صائر متعلقة بتلك الأ�ص�ل التى تم الإعتراف بها �صابقًا �صمن حق�ق الملكية وذلك على 

النح� التالى : 

1 ( فى حالة الأ�صل المالى المعاد تب�يبه الذى له تاريخ اإ�صتحقاق ثابت يتم اإ�صتهالك الأرباح والخ�صائر على مدار العمر المتبقى لالإ�صتثمار 

المحتفظ به حتى تاريخ الإ�صتحقاق بطريقة العائد الفعلى ويتم اإ�صتهالك اأى فرق بين القيمة على اأ�صا�ض التكلفة الم�صتهلكة والقيمة على 

اأ�صا�ض تاريخ الإ�صتحقاق على مدار العمر المتبقى لالأ�صل المالى باإ�صتخدام طريقة العائد الفعلى ، وفى حالة اإ�صمحالل قيمة الأ�صل المالى 

لحقًا يتم الإعتراف باأية اأرباح اأو خ�صائر �صبق الإعتراف بها مبا�صرة �صمن حق�ق الملكية فى الأرباح والخ�صائر. 

2 ( فى حالة الأ�صل المالى الذى لي�ض له تاريخ اإ�صتحقاق ثابت تظل الأرباح اأو الخ�صائر �صمن حق�ق الملكية حتى بيع الأ�صل اأو الت�صرف فيه، 

عندئذ يتم الإعتراف بها فى الأرباح والخ�صائر وفى حالة اإ�صمحالل قيمة الأ�صل المالى لحقًا يتم الإعتراف باأية اأرباح اأو خ�صائر �صبق 

الإعتراف بها مبا�صرة �صمن حق�ق الملكية فى الأرباح والخ�صائر. 

ى ( المقا�صة بين الأدوات المالية 

يتم اإجراء المقا�صة بين الأ�ص�ل والإلتزامات المالية اإذا كان هناك حق قان�نى قابل للنفاذ لإجراء المقا�صة بين المبالغ المعترف بها وكانت 

هناك النية لإجراء الت�ص�ية على اأ�صا�ض �صافى المبالغ ، اأو لإ�صتالم الأ�صل وت�ص�ية الإلتزام فى اآن واحد. 

اأ�صا�ض ال�صافى  اإلتزام باإعادة ال�صراء على  اإلتزام باإعادة البيع واإتفاقيات بيع اأذون خزانة مع  اإتفاقيات �صراء اأذون خزانة مع  وتعر�ض بن�د 

بالميزانية �صمن بند اأذون الخزانة واأوراق حك�مية اأخرى. 

ك ( الإ�صمحالل فى الإ�صتثمارات المالية 

1 – الإ�صتثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الإ�صتحقاق 

اأو مجم�عة من  اأحد الإ�صتثمارات المالية  اإ�صمحالل  اإذا كان هناك دليل م��ص�عى على  يق�م البنك فى تاريخ كل ميزانية بتقدير ما 

اأو المجم�عة من الإ�صتثمارات المالية م�صمحلة ويتم تحميل خ�صائر الإ�صمحالل عندما  الإ�صتثمارات المالية، ويعد الإ�صتثمار المالى 

لالإ�صتثمار )حدث  الأولى  الإعتراف  بعد  وقعت  التى  الأحداث  من  اأكثر  اأو  لحدث  نتيجة  الإ�صمحالل  على  م��ص�عى  دليل  يك�ن هناك 

الإ�صتثمارات  لمجم�عة  اأو  المالى  لالإ�صتثمار  الم�صتقبلية  النقدية  التدفقات  على  ي�ؤثر  الخ�صارة  وكان حدث   )Loss event الخ�صارة 

المالية التى يمكن تقديرها بدرجة يعتمد عليها. 

وتت�صمن الم�ؤ�صرات التى ي�صتخدمها البنك لتحديد وج�د دليل م��ص�عى على خ�صائر الإ�صمحالل اأيا ممايلى : 

- �صع�بات مالية كبيرة ت�اجه المدين. 

- ت�قع اإفال�ض المدين اأو دخ�ل فى دع�ة ت�صفية. 

2 -  الإ�صتثمارات المالية المتاحة للبيع 

يق�م البنك فى تاريخ كل ميزانية بتقدير ما اإذا كان هناك دليل م��ص�عى على اإ�صمحالل اأحد اأو مجم�عة من الأ�ص�ل المالية المب�بة 

�صمن اإ�صتثمارات مالية متاحة للبيع، وفى حالة الإ�صتثمارات فى اأدوات حق�ق الملكية المب�بة متاحة للبيع، ي�ؤخذ فى الإعتبار الإنخفا�ض 

الكبير اأو الممتد فى القيمة العادلة لالأداة لأقل من قيمتها الدفترية، وذلك عند تقدير ما اإذا كان هناك اإ�صمحالل فى الأ�صل.

ن ( تقييم الأ�صول التى األت ملكيتها للبنك وفاء لديون بع�س العمالء 

وفى حالة  للبنك  بها  اآلت  التى  بالقيمة  وذلك   « اأخرى  واأ�ص�ل  اأر�صدة مدينة   « بند  بالميزانية �صمن  للبنك  ملكيتها  اآلت  التى  الأ�ص�ل  تدرج 

اإنخفا�ض القيمة العادلة لهذه الأ�ص�ل عن القيمة التى اآلت بها للبنك فى تاريخ الميزانية تحمل الفروق على قائمة الدخل ، وفى حالة اإرتفاع 

القيمة العادلة يتم الإ�صافة اإلى قائمة الدخل وذلك فى حدود ما�صبق تحميله على ق�ائم الدخل عن فترات مالية �صابقة. 

�س ( مخ�ص�س القرو�س والإلتزامات العر�صية  

-  يتم تك�ين المخ�ص�ض لقرو�ض واإلتزامات عر�صية بذاتها بالإ�صافة اإلى ن�صب مئ�ية للمخاطر العامة تتراوح من 1 % : 5 %  تح�صب من مجم�ع 

القرو�ض والإلتزامات العر�صية الأخرى وذلك وفقًا لق�اعد اأ�صـ�ض تقييم الجدارة الإئتمانية للعمالء وال�صادرة عن البنك المركزى الم�صرى 

بتاريخ 6 ي�نيه 2005

اإليه  ي�صاف  الذى  المخ�ص�ض  على  خ�صمًا  لتح�صيلها  حيالها  المتخذة  الإجراءات  جدوى  عدم  اإحتمال  حالة  فى  القرو�ض  اإعدام  يتم   -

المتح�صالت من القرو�ض التى �صبق اإعدامها. 
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ع ( الإلتزامات العر�صية والإرتباطات 

تظهر الإلتزامات العر�صية التى يدخل فيها البنك طرفًا فيها خارج الميزانية تحت بند » اإلتزامات عر�صية واإرتباطات » باإعتبارها لتمثل اأ�ص�ًل 

اأو اإلتزامات فعلية فى تاريخ الميزانية.

ف (  النقدية وما فى حكمها

لأغرا�ض اإعداد قائمة التدفقات النقدية يت�صمن بند النقدية وما فى حكمها اأر�صدة النقدية والأر�صدة لدى البنك المركزى واأر�صدة الح�صابات 

الجارية لدى البن�ك وكذا اأر�صدة اأذون الخزانة التى ت�صتحق خالل ثالثة �صه�ر من تاريخ اإقتنائها. 

�س ( الإهالك والإ�صتهالك

-   يتم اإهالك الأ�ص�ل الثابتة )فيما عدا الأرا�صى( بطريقة الق�صط الثابت ويح�صب ق�صط الإهالك لجميع الإ�صافات خالل العام عن �صنة كاملة 

باإ�صتخدام معدلت اإهالك منا�صبة يتم تحديدها على اأ�صا�ض العمر الإنتاجى المقدر لكل اأ�صل كالآتى :- 

% 12.5 الآلت والمعدات     

% 20.0 تكلفة النظام الآلى     

% 10.0 الأثــــــاث     

% 20.0 ال�صـــــيارات     

%   2.0 المبانــــــى      

% 20.0 م�صروفات اإعداد وتجهيز المقار    

ويتم اإثبات الأ�ص�ل الثابتة بتكلفة اإقتنائها وتظهر بالميزانية بال�صافى بعد خ�صم الإهالك. 

- يتم اإ�صتهالك م�صروفات التح�صينات والتجديدات الخا�صة بفروع البنك الم�صتاأجرة على مدى العمر الإنتاجى المقدر اأو مدة عقد الإيجار اأيهما اأقل. 

-  يتم اإ�صتهالك اإ�صافات الأ�ص�ل غير الملم��صة على فترات لتزيد عن 5 �صن�ات. 

ق ( �صندوق اإدخار العاملين

 ي�صاهم البنك والعاملين فى �صندوق اإدخار خا�ض لمعا�صات ومكافاآت ترك الخدمة بن�صبة مئ�ية من اأج�ر العاملين ، ويتم اإ�صتقطاع الإ�صتراكات 

ال�صهرية واإثباتها على اأ�صا�ض الإ�صتحقاق ويغطى ال�صندوق العاملين الدائمين بالبنك.

�س ( ال�صـــرائب 

- تت�صمن �صريبة الدخل التى يتم اإحت�صابها على الأرباح المحققة للبنك على كل من ال�صريبة الحالية ) المحت�صبة طبقًا للق�انين والل�ائح 

والتعليمات المعم�ل بها فى هذا ال�صاأن وباإ�صتخدام اأ�صعار ال�صريبة ال�صارية فى تاريخ اإعداد الميزانية ( وال�صريبة الم�ؤجلة، ويتم اإثبات 

�صريبة الدخل الم�صتحقة مبا�صرة بقائمة الدخل.

- ال�صريبة الم�ؤجلة هى ال�صريبة النا�صئة عن وج�د بع�ض الفروق الناتجة عن اإختالف الفترة الزمنية التى يتم فيها الإعتراف بقيمة الأ�ص�ل 

والإلتزامات بين كل من الق�اعد ال�صريبية المعم�ل بها وبين الأ�صـ�ض المحا�صبية التى يتم اإعداد الق�ائم المالية وفقًا لها. 

- هذا ويتم تحديد قيمة ال�صريبة الم�ؤجلة بناء على الطريقة الم�صتخدمة والتى يتم بها تحقق اأو ت�ص�ية القيم الحالية لتلك الأ�ص�ل والإلتزامات 

باإ�صتخدام اأ�صعار ال�صريبة الم�صتخدمة وال�صارية فى تاريخ اإعداد الميزانية. 

ويتم الإعتراف بال�صريبة الم�ؤجلة كاأ�صل للبنك عندما يك�ن هناك اإحتمال ق�ى باإمكانية اإ�صتخدام هذا الأ�صل لتخفي�ض ال�صرائب الم�صتحقة 

على البنك خالل ال�صن�ات الم�صتقبلية ويتم تخفي�ض ال�صريبة الم�ؤجلة المثبتة كاأ�صل للبنك بقيمة الجزء الذى لن تتحقق منه المنفعة ال�صريبية 

المت�قعة خالل ال�صن�ات التالية. 

3 - الأدوات المالية واإدارة المخاطر المتعلقة بها

3 – 1 الأدوات المالية

اأ (  تتمثل الأدوات المالية للبنك فى الأ�ص�ل والإلتزامات المالية ، وتت�صمن الأ�ص�ل المالية اأر�صدة النقدية والح�صابات الجارية وال�دائع لدى 

البن�ك والإ�صتثمارات المالية والقرو�ض للعمالء والبن�ك ، وتت�صمن الإلتزامات المالية ودائع العمالء والم�صتحق للبن�ك كما تت�صمن الأدوات 

المالية الحق�ق والتعهدات المدرجة �صمن بند اإلتزامات عر�صية واإرتباطات. 

اأهم الأدوات  اإثبات وقيا�ض  اأ�صـ�ض  لل�صيا�صات المحا�صبية المتبعة ب�صاأن  ويت�صمن الإي�صاح رقم )2( من الإي�صاحات المتممة للق�ائم المالية 

المالية وما يرتبط بها من اإيرادات وم�صروفات. 

ب ( العقود الآجلة

طبقًا لتعليمات البنك المركزى الم�صرى فاإن البنك ليدخل فى العق�د الآجله اإل بالقدر الالزم لتغطية متطلباته من العمالت الأجنبية اأو متطلبات 

عمالئه لم�اجهة اإلتزاماتهم بالعمالت الأجنبية الناتجة عن تعامالتهم من خالل البنك ، وتتميز جميعها باأنها عمليات ق�صيرة الأجل. 
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3 – 2 اإدارة المخاطر المتعلقة بالأدوات المالية

اأ ( خطر �صعر العائد

تتعر�ض قيم بع�ض الأدوات المالية للتقلبات نتيجة تغير اأ�صعار العائد عليها ويق�م البنك بعدة اإجراءات من �صاأنها خف�ض اأثار الخطر اإلى الحد 

الأدنى ومن اأهمها :- 

- ربط �صعر العائد على الإقترا�ض مع �صعر العائد على الإقرا�ض. 

- الإ�صتر�صاد باأ�صعار الخ�صم للعمالت المختلفة عند تحديد اأ�صعار العائد. 

-  مراقبة ت�افق ت�اريخ اإ�صتحقاقات الأ�ص�ل والإلتزامات المالية مع اأ�صعار الع�ائد. 

ويبين الإي�صاح رقم )25( و)27( من الإي�صاحات المتممة للق�ائم المالية بيان فترات اإ�صتحقاقات الأ�ص�ل والإلتزامات المالية وبيان بمت��صط 

اأ�صعار العائد المطبقة خالل العام على تلك الأ�ص�ل والإلتزامات المالية.

ب( خطر الإئتمــان

والحق�ق  البن�ك  لدى  وال�دائع  الجارية  الح�صابات  اأر�صدة  وكذا  �صندات  �ص�رة  فى  المالية  والإ�صتثمارات  والبن�ك  للعمالء  القرو�ض  تعتبر 

والتعهدات من الغير من الأ�ص�ل المالية المعر�صة لخطر الإئتمان المتمثل فى عدم قدرة تلك الأطراف على �صداد جزء اأو كل الم�صتحق عليهم 

فى ت�اريخ الإ�صتحقاق. 

ويق�م البنك باإتباع عدة اإجراءات بما ي�ؤدى اإلى خف�ض الخطر الإئتمانى اإلى الحد الأدنى :- 

- اإعداد الدرا�صات الإئتمانية عن العمالء والبن�ك قبل التعامل معهم وتحديد معدلت الخطر الإئتمانى المتعلقة بذلك. 

- الح�ص�ل على ال�صمانات الكافية لتخفي�ض حجم المخاطر التى قد تن�صاأ فى حالة تعثر العمالء والبن�ك. 

- المتابعة الم�صتمرة والدرا�صة الدورية للعمالء والبن�ك بهدف تقييم مراكزهم المالية والإئتمانية وتقدير المخ�ص�صات المطل�بة لالأر�صدة 

غير المنتظمة. 

- ت�زيع محفظة القرو�ض والأر�صدة لدى البن�ك على قطاعات مختلفة تالفيًا لتركز المخاطر. 

 ويبين الإي�صاح رقم )29( ت�زيع محفظة القرو�ض على القطاعات المختلفة. 

ج ( خطر تقلبات �صعر �صرف العمالت الأجنبية

نظرًا لتعامل البنك فى عدد من العمالت الأجنبية طبقًا لطبيعة ن�صاطه فاإن ذلك الأمر قد يعر�صه لخطر التقلبات فى اأ�صعار �صرف العمالت 

الأجنبية ولأغرا�ض تخفي�ض ذلك الخطر اإلى الحد الأدنى فاإن البنك يراعى الت�ازن فى مراكز العمالت الأجنبية وفقا للتعليمات ال�صادرة من 

البنك المركزى الم�صرى فى هذا ال�صاأن. 

ويبين الإي�صاح رقم )30( من الإي�صاحات المتممة للق�ائم المالية اأهم مراكز العمالت الأجنبية القائمة فى تاريخ الميزانية.

4  - التقديرات والإفترا�صات المحا�صبية الهامة 

يق�م البنك باإ�صتخدام تقديرات واإفترا�صات ت�ؤثر على مبالغ الأ�ص�ل والإلتزامات التى يتم الإف�صاح عنها خالل ال�صنة المالية التالية ، ويتم 

تقدير التقديرات والإفترا�صات باإ�صتمرار على ا�صا�ض الخبرة التاريخية وغيرها من الع�امل بما فى ذلك الت�قعات لالأحداث الم�صتقبلية التى 

يعتقد اأنها معق�لة فى ظل الظروف والمعل�مات المتاحة. 

اأ ( اإ�صمحالل الإ�صتثمارات فى اأدوات حقوق ملكية متاحة للبيع 

يحدد البنك اإ�صمحالل الإ�صتثمارات فى اأدوات حق�ق الملكية المتاحة للبيع عندما يك�ن هناك اإنخفا�ض هام اأو ممتد فى قيمتها العادلة عن 

التكلفة ويحتاج تحديدًا ما اإذا كان الإنخفا�ض هامًا اأو ممتدًا اإلى حكم �صخ�صى ، ولإتخاذ هذا الحكم يق�م البنك بتقييم �صمن ع�امل اأخرى – 

التذبذبات )Volatility( المعتادة ل�صعر ال�صهم بالإ�صافة اإلى ذلك قد يك�ن هناك اإ�صمحالل عندما يك�ن هناك دليل على وج�د تده�ر فى 

الحالة المالية لل�صركة الم�صتثمر فيها اأو تدفقاتها النقدية الت�صغيلية والتم�يلية اأو اأداء ال�صناعة اأو القطاع اأو التغيرات فى التكن�ل�جيا. 

ب ( اإ�صتثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الإ�صتحقاق 

اإ�صتثمارات محتفظ بها حتى تاريخ  اأنها  للتحديد على  اأو قابلة  ثابتة  اإ�صتحقاق  الم�صتقة ذات دفعات وت�اريخ  المالية غير  يتم تب�يب الأ�ص�ل 

الإ�صتحقاق ويتطلب ذلك التب�يب اإ�صتخدام الحكم ال�صخ�صى بدرجة عالية ولإتخاذ هذا القرار يق�م البنك بتقييم النية والقدرة على الإحتفاظ 

بع�ض  فى  عدا  فيما  الإ�صتحقاق  تاريخ  حتى  الإ�صتثمارات  بتلك  الإحتفاظ  فى  البنك  اأخفق  واإذا   ، الإ�صتحقاق  تاريخ  حتى  الإ�صتثمارات  بتلك 

الظروف الخا�صة مثل بيع كمية غير هامة قرب ميعاد الإ�صتحقاق عندها يتم اإعادة تب�يب كل الإ�صتثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الإ�صتحقاق 
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اإلى الإ�صتثمارات المتاحة للبيع ، وبالتالى �ص�ف يتم قيا�ض تلك الإ�صتثمارات بالقيمة العادلة ولي�ض بالتكلفة الم�صتهلكة اإ�صافة اإلى تعليق تب�يب 

اأية اإ�صتثمارات بذلك البند. 

 

5 - نقدية واأر�صدة لدى البنك المركزى 

2008/12/312007/12/31

األف جنيه م�صرى األف جنيه م�صرى 

219 108373 441نقـــــدية 

253 54838 94اأر�صدة لدى البنك المركزى فى اإطار ن�صبة الإحتياطى 

472 656411 535الإجمالى

6 - اأر�صدة لدى البنوك

2008/12/312007/12/31

األف جنيه م�صرىاألف جنيه م�صرى 

اأ ( البنك المركزى 

169 575 6752 752    ودائـــــع

ب( بن�ك محلية 

437 6662 1    ح�صابات جارية 

152 810621 508    ودائـــــع

589 476623 510المجموع

ج( بن�ك خارجية 

273 21846 41    ح�صابات جارية 

331 202640 702    ودائـــــع

604 420686 743المجموع

362 885 5713 006 2الإجمـــــالى 

7 -  اأذون خـــزانة

2008/12/312007/12/31

األف جنيه م�صرىاألف جنيه م�صرى 

000 60075 704اأذون خزانة اإ�صتحقاق 182 ي�مًا

----850 364اأذون خزانة اإ�صتحقاق 273 ي�مًا 

000 45075 438اأذون خزانة اإ�صتحقاق 364 ي�مًا

000 900150 507 1المجموع

)603 2()097 90(ع�ائد لم ت�صتحق بعد 

397 803147 417 1�صافى اأذون الخزانة 

8 -  قرو�س للعمالء والبنوك

2008/12/312007/12/31

األف جنيه م�صرىاألف جنيه م�صرى 

956 560189 218اأوراق تجارية مخ�ص�مة 

696 240 8681 461 1قرو�ض للعمــالء 

360 137157 55قرو�ض للبنـــ�ك

012 588 5651 735 1الإجمالى

)840 3()701 8(خ�صم غير مكت�صب لالأوراق التجارية المخ�ص�مة 

)124 147()416 150(مخ�ص�ض القرو�ض 

)354 25()182(الع�ائد المجنبة 

694 411 2661 576 1ال�صافى
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9 -  مخ�ص�س القرو�س ) منتظمة / غير منتظمة (

) بالألف جنيه م�صرى (

2008/12/312007/12/31

مجمــوععــام محــدد مجمــوععــام محــدد 

218 636149 5827 124141 122147 00213 134ر�صيد المخ�ص�ض فى اأول العام

63---63---------متح�صالت عن قرو�ض �صبق اإعدامها

197 7168 4815 8552 8436 0123 3المك�ن خالل العام 

)915 1()230()685 1()12()6()6(فروق اإعادة تقييم اأر�صدة المخ�ص�ض بالعمالت الأجنبية

137 00816 959153 967142 44113 122155 563

)135 8(---)135 8()512 3(---)512 3(مخ�ص�صات اإنتفى الغر�ض منها

)304(---)304()39(---)39(الم�صتخدم من المخ�ص�ض خالل العام

124 122147 00213 416134 959150 45716 133ر�صيد المخ�ص�س فى اأخر العام 

10 -  اإ�صتثمارات مالية

2008/12/312007/12/31

األف جنيه م�صرىاألف جنيه م�صرى 

1 – اإ�صتثمارات مالية متاحة للبيع

323 28514 46اأدوات دين مدرجة فى ال�ص�ق بالقيمة العادلة 

375 5032 2اأدوات حق�ق ملكية مدرجة فى ال�ص�ق بالقيمة العادلة 

490 4902 2اأدوات حق�ق ملكية غير مدرجة فى ال�ص�ق 

188 27819 51اإجمالى اإ�صتثمارات مالية متاحة للبيع )1( 

2– اإ�صتثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الإ�صتحقاق

----520 3غير مدرجة فى ال�ص�ق )�صندوق اإ�صتثمار البنك(

----520 3اإجمالى اإ�صتثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الإ�صتحقاق )2( 

188 79819 54اإجمالى الإ�صتثمارات المالية ) 1 + 2 ( 

    

) بالألف جنيه م�صرى (

المتاحة للبيعالبيـــــــان

المحتفظ بها حتى 

الإجمـــالىتاريخ الإ�صتحقاق

350 26---350 26ر�صيد اأول ال�صنة المالية 2007 

894 49---894 49اأ�صافــات 

)934 56(---)934 56(اإ�صتبعادات )بيع / اإ�صترداد( 

)122(---)122(اإ�صتهالك عالوة وخ�صم الإ�صدار 

---------اأرباح )خ�صائر( التغير فى القيمة العادلة 

---------اأرباح )خ�صائر( الإ�صمحالل 

188 19---188 19ر�صيد اأخر ال�صنة المالية 2007 

188 19---188 19ر�صيد اأول ال�صنة المالية 2008

038 00091 0385 86اإ�صــافات 

)243 52(---)243 52(اإ�صتبعادات )بيع / ا�صترداد( 

)618(---)618(اإ�صتهالك عالوة وخ�صم الإ�صدار 

)087 1(---)087 1(اأرباح )خ�صائر( التغير فى القيمة العادلة 

)480 1()480 1(---عبء خ�صائر الإ�صمحالل 

798 52054 2783 51ر�صيد اأخر ال�صنة المالية 2008 
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) خ�صائر ( اأرباح الإ�صتثمارات المالية 

2008/12/312007/12/31

األف جنيه م�صرىاألف جنيه م�صرى

741 4)917 1()خ�صائر( اأرباح بيع حق�ق ملكية متاحة للبيع 

299889اأرباح بيع اأذون خزانة 

)736(     -  خ�صائر اإ�صمحالل اأدوات حق�ق ملكية متاحة للبيع

240     -  اأرباح اأدوات دين متاحة للبيع

134 5)618 1(الإجمالي

11 -  اأر�صدة مدينة واأ�صول اأخرى 

2008/12/312007/12/31

األف جنيه م�صرىاألف جنيه م�صرى 

393 67476 10اإيرادات م�صــتحقة 

214 7022 1م�صروفات مقــدمة 

324 6991 8دفعات مقدمة تحت ح�صاب �صراء اأ�ص�ل ثابتة

408 29413 3اأ�ص�ل اآلت ملكيتها للبنك وفاء لدي�ن

107 34014 18اأق�صاط م�صتحقة عن بيع اأ�ص�ل اآلت ملكيتها للبنك وفاء لدي�ن

034 70317 14اأ�ص�ل غير ملم��صة ) برامج حا�صب اآلى ( *

734691تاأمينات وعهد 

119 2226 3اأر�صدة مدينة متن�عة 

290 368131 61الإجمالي

*  بعد خ�صم الإ�صتهالك بمبلغ 463 3 األف جم فى 2008/12/31 مقابل 584 3 األف جم فى 2007/12/31. 

12 -  الأ�صول الثابتة ) بال�صافى بعد خ�صم مجمع الإهالك ( 

) بالألف جنيه م�صرى (

مبانى 

واإن�صاءات

نظم األية 

متكاملة

و�صائل

نقل

تجهيزات 

وتركيبات

اأجهزة 

اإجمالىاأثاثومعدات

067 701107 3366 6379 84519 0014 54722 44التكلفة فى 2008/1/1

064 00699274714 8564 3881 0753 3الإ�صافات خالل العام

)376 1(---)8(---)368 1(------الإ�صتبعادات خالل العام 

755 448119 3207 64310 33323 3895 62225 47التكلفة فى 2008/12/31

460 91354 9913 2875 02016 3783 87118 6مجمع الإهالك فى 2008/1/1

299 6158936958 2409042 9522اإهالك العـــام

)511(---)8(---)503(------اإ�صتبعاد مجمع الإهالك 

248 60862 8764 9026 42118 6183 82320 7مجمع الإهالك فى 2008/12/31

507 84057 4442 7413 9124 7711 7994 39�صافى الأ�صول فى 2008/12/31

607 78852 3452 3503 8253 6231 6763 37�صافى الأ�صول فى 2007/12/31

-  تت�صمن الأ�ص�ل الثابتة ) بعد الإهالك ( فى تاريخ الميزانية مبلغ 421 األف جم يمثل اأ�ص�ل ) مبانى ( لم ت�صجل بعد با�صم البنك وجارى 

حاليًا اإتخاذ الإجراءات القان�نية الالزمة لت�صجيل تلك الأ�ص�ل. 
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13 -  اأر�صدة م�صتحقة للبنوك

2008/12/312007/12/31

األف جنيه م�صرىاألف جنيه م�صرى 

بن�ك محلية اأ (

22ح�صابات جارية 

22المجموع

بن�ك خارجية ب(

226 11258 67ح�صابات جارية 

512466 104ودائـــــع

692 62458 171المجموع

694 62658 171الإجمــــالى 

14 -  ودائع العمـــالء

2008/12/312007/12/31

األف جنيه م�صرىاألف جنيه م�صرى 

338 834357 419ودائع تحت الطلب 

950 386 9402 143 2ودائع لأجل وباإخطار 

794 258 0031 372 1�صهادات اإدخار واإيداع 

072 771241 283ودائع الت�فير 

883 699395 56ودائع اأخـرى 

037 640 2474 276 4الإجمــــالى

15 -  اأر�صدة دائنة واإلتزامات اأخرى  

2008/12/312007/12/31

األف جنيه م�صرىاألف جنيه م�صرى 

327 26330 32ع�ائد م�صتحقة 

516 9421اإيرادات مقدمة 

664 19914 17م�صروفات م�صتحقة 

561 953666 482دائنــ�ن 

764 1325 2اأر�صدة دائنة متن�عة 

832 489718 535الإجمالي

16 -  قرو�س ق�صيرة الأجل

2008/12/312007/12/31

األف جنيه م�صرىاألف جنيه م�صرى

قر�ض من برنامج تم�يل التجارة العربى بمبلغ 5 ملي�ن دولر اأمريكى

لمدة �صنة ي�صتحق القر�ض على ق�صطين فى 2009/6/1 و2009/12/1 ب�صعر فائدة قدره 

% 3.192527 569------

الإجمالي
27 569------
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17 - مخ�ص�صات اأخرى

) بالألف جنيه م�صرى (

2008/12/31

البيــــــان

الر�صيد فى

اأول العام 

المكون خالل 

العام

مخ�ص�صات اإنتفى 

الغر�س منها 

فروق اإعادة تقييم 

المخ�ص�صات 

بالعمالت 

الأجنبية

) - ( +

الم�صتخدم خالل 

العام

الر�صيد فى

اأخر العام 

232 23)175 2(------092 3151 24مخ�ص�ض مطالبات محتملة 

928 3---)39()598 1(---565 5مخ�ص�ض الإلتزامات العر�صية 

766 2)30(---------796 2مخ�ص�صات اأخرى 

926 29)205 2()39()598 1(092 6761 32الإجمالى

2007/12/31

البيــــــان

الر�صيد فى

اأول العام 

المكون

خالل العام

مخ�ص�صات

اإنتفى الغر�س 

منها 

فروق اإعادة تقييم 

المخ�ص�صات 

بالعمالت 

الأجنبية

) - ( +

الم�صتخدم خالل 

العام

الر�صيد فى

اأخر العام 

315 24)330()74()971(019671 25مخ�ص�ض مطالبات محتملة 

565 5---)115()549 1(---229 7مخ�ص�ض الإلتزامات العر�صية 

796 2)22()60(------878 2مخ�ص�صات اأخرى 

676 32)352()249()520 2(126671 35الإجمالى

18 - راأ�س المال والإحتياطيات

اأ (  راأ�س المال المرخ�س به 

يبلغ راأ�ض المال المرخ�ض به 500 ملي�ن جنيه م�صرى. 

ب (  راأ�س المال الم�صدر والمدفوع

-  يبلغ راأ�ض المال الم�صدر والمدف�ع بالكامل 500 ملي�ن جنيه م�صرى م�زعًا على 50 ملي�ن �صهم قيمة ال�صهم ال�صمية ع�صرة جنيهات ، وقد 

تم �صداد الأ�صهم الم�صددة بالعملة الأجنبية وفقًا لل�صعر ال�صارى وقت ال�صداد، وقد بلغت ح�صة الجانب الأجنبى 98.55 % . 

ج ( الإحتيـــاطيات

وفقا للنظام الأ�صا�صى للبنك يتم اإحتجاز 10 % من �صافى اأرباح العام لتغذية الإحتياطى القان�نى ويتم اإيقاف الإحتياطى القان�نى عندما يبلغ 

ر�صيده ما يعادل 50 % من راأ�ض المال الم�صدر والمدف�ع ، ولتت�صمن اإحتياطيات البنك بند » اإحتياطى خا�ض » الذى يتم تك�ينه والت�صرف 

فيه بناء على تعليمات البنك المركزى الم�صرى. 

19 - اإلتزامات عر�صية واإرتباطات

2008/12/312007/12/31

األف جنيه م�صرىاألف جنيه م�صرى 

437 050545 418خطابات �صــمان 

088 734218 89الإعتمادات الم�صتندية ) اإ�صتيراد وت�صدير ( 

467 117681 204عق�د مبادلة العمالت وال�صرف الأجل

992 444 1 901 711الإجمالى
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20 - توزيعات الأرباح

2008/12/312007/12/31

األف جنيه م�صرىاألف جنيه م�صرى 

452 1821 1اأوراق مالية متاحة للبيع 

416   -     اأوراق مالية بغر�ض المتاجرة 

868 1 182 1الإجمالى

21 - �صافى دخل المتاجرة 

 عمليات النقد الأجنبى

2008/12/312007/12/31

األف جنيه م�صرىاألف جنيه م�صرى

861 0568 15اأرباح التعامل فى العمالت الأجنبية 

)133(     -  اأدوات حق�ق الملكية بغر�ض المتاجرة

728 0568 15الإجمالى

22 - اإيرادات )م�صروفات( ت�صغيل اأخرى

2008/12/312007/12/31

األف جنيه م�صرىاألف جنيه م�صرى 

)خ�صائر( تقييم اأر�صدة الأ�ص�ل واللتزامات بالعمالت الأجنبية

)240 10(-ذات الطبيعة النقدية بخالف تلك التى بغر�ض المتاجرة 

057 5581اإيرادات )م�صروفات( اأ�ص�ل اآلت للبنك

655 11010 5رد مخ�ص�صات انتفى الغر�ض منها

294 6)302(رد )عبء( مخ�ص�صات اأخرى

)449()252(م�صروفات ا�ص�ل اآلت للبنك

)418(56اأرباح )خ�صائر( بيع ا�ص�ل

668257 4اأخرى 

156 7 838 9الإجمالى

23 - ن�صيب ال�صهم من ح�صة الم�صاهمين فى �صافى اأرباح العام

2008/12/312007/12/31

األف جنيه م�صرىاألف جنيه م�صرى 

802 66541 62�صافى اأرباح العام 

)231()217(مكافاأة اأع�صاء مجل�ض الإدارة ) المقترحة ( 

)263 1()134 3(ح�صة العاملين فى الأرباح ) من �صافى اأرباح العام ( 

308 31440 59ح�صة الم�صاهمين فى �صافى اأرباح العام 

000 00050 50المت��صط المرجح لعدد الأ�صهم 

1.190.81ن�صيب ال�صهم من ح�صة الم�صاهمين فى �صافى اأرباح العام 

 

24 - اإرتباطات راأ�صــمالية 

بلغت قيمة الإرتباطات عن اأ�ص�ل ثابتة وتجهيزات لم يتم تنفيذها حتى تاريخ الميزانية مبلغ 613 2 األف جنيه م�صرى. 
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25 - اإ�صتحقاقات الأ�صول والإلتزامات 

اإ�صتحقاقات اأكثر اإ�صتحقاقات

من �صنةخالل �صنة

األف جنيه م�صرىاألف جنيه م�صرى 

الأ�صـ�ل 

571 006 2اأر�صدة لدى البن�ك 

803 417 1اأذون خــزانة 

490 7882 48اإ�صتثمارات مالية متاحة للبيع 

520 3-----اإ�صتثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الإ�صتحقاق 

047 518626 109 1قرو�ض للعمـالء والبن�ك

639 97616 46اأر�صدة مدينة واأ�ص�ل اأخرى 

696 656648 629 4الإجمالى

الإلتزامات 

---626 171اأر�صدة م�صتحقة للبن�ك 

---569 27قرو�ض ق�صيرة الأجل 

035 006 2122 270 2ودائع للعمـالء 

417 07221 514اأر�صدة دائنة واإلتزامات اأخرى 

452 027 4792 983 2الإجمالى

26- ال�صريبة الموؤجلة التى ين�صاأ عنها اأ�صل اأو ) اإلتزام ( 

اأ�صل ) اإلتزام ( اأ�صل ) اإلتزام (

عام 2007عام 2008 

األف جنيه م�صرىاألف جنيه م�صرى 

564 5032 2اأ�ص�ل �صريبية م�ؤجلة اأول العام 

)61()256(الأ�ص�ل الثابتة ) الإهالك ( 

503 2472 2اإجمالى ال�صريبة التى ين�صاأ عنها اأ�صل اأو اإلتزام 

27 - اأ�صعار العائد المطبقة خالل العام

بلغ مت��صط اأ�صعار العائد على الأ�ص�ل والإلتزامات على النح� التالى :- 

عمالت اأجنبيةجنيه م�صرى 

4.16 % 10.74 % مت��صط العائد على الأ�ص�ل

2.72 %8.99  % مت��صط العائد على الإلتزامات

28 - الموقف ال�صريبى

- تمت محا�صبة البنك �صريبيًا حتى نهاية العام المالى 1989 فيما يتعلق ب�صريبتى اأرباح �صركات الأمــــ�ال والقيم المنق�لة. 

قبل م�صلحة  البنك من  م�افاة  تم  كما   ، الأع�ام 1995/90  المنق�لة عن  والقيم  الأم�ال  �صركات  اأرباح  ل�صريبتى  ال�صريبى  الفح�ض  تم   -

ال�صرائب بقرار لجنة الطعن رقم 29 بتاريخ 2003/10/8 وقام البنك ب�صداد ال�صرائب الم�صتحقة وتم الطعن على بع�ض البن�د. 

-  تم الفح�ض ل�صريبتى اأرباح �صركات الأم�ال والقيم المنق�لة عن الأع�ام 1999/96 وت�ص�ية ال�صرائب الم�صتحقة عليها ف�صاًل عن وج�د 

خ�صائر مرحلة عن ال�صن�ات 1995/94 لالإ�صتفادة منها فى ال�صن�ات الالحقة. 

-  قدم البنك اإقراراته ال�صريبية عن الأع�ام من 2004/2000 وتم التقدير جزافيًا وقام البنك بالطعن عليها وطلب اإعادة الفح�ض الفعلى 

وجارى تجهيز الم�صتندات الالزمة لذلك فى اأقرب وقت ممكن ومن المت�قع الإنتهاء منها خالل عام 2009. 

-  قدم البنك الإقرارات ال�صريبية طبقًا للقان�ن الجديد من عام 2005 حتى عام 2007 وجارى فح�ض الأع�ام من عام 2005 اإلى 2006 من 

جانب م�صلحة ال�صرائب. 
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29 - توزيع الأ�صول والإلتزامات ، والإلتزامات العر�صية والإرتباطات 

) ملي�ن جنيه م�صرى( 

الإلتزامات العر�صية الإلتزامات الأ�صول 

والإرتباطـات) ودائع العمالء (القرو�س وال�صلفيات نوعية الن�صـاط

---31.6---زراعــى

439.386.8118.9�صــناعى

309.2177.114.6تجــارى

996.827.1 640.11خــدمات

081.74.6 291.91عـــائلى

55.1888.1546.7مالـــى 

---14.1---اأخــرى

276.2711.9 735.64 1الإجمـالى

30 - مراكز العمالت الهامة

2008/12/312007/12/31

األف جنيه م�صرىاألف جنيه م�صرى 

فائ�س ) عجز (فائ�س ) عجز (

)637 42()365 9(جنيه م�صرى 

851 154205 52دولر اأمريكى 

6060جنيه اإ�صترلينى 

516549يــ�رو 

)999 134()540 46(ريال �صع�دى 

)824 28(175 3عمالت اأخرى 

31 - اأن�صطة المانــــة

الإلتزامات المتعلقة بهاالقيمة الإجمالية الأ�صول المحتفظ بها لح�صاب اأو بالنيابة

األف جنيه م�صرىاألف جنيه م�صرىعن اأطراف اأخــــرى 

311 30643 293 1�صهادات اإدخار 

67090 8اأذون خزانة  

401 97643 301 1الإجمالى

32 - المعامالت مع الأطراف ذات العالقة  

يتعامل البنك مع الم�ؤ�صـ�صة العربية الم�صرفية بالبحرين ) مركز رئي�ض وفروع و�صركات ( على نف�ض الأ�صـ�ض التى يتعامل بها مع الغير ، وتتمثل 

تلك المعامالت واأر�صدتها فى تاريخ الميزانية فيما يلى :-

 2008/12/312007/12/31

األف جنيه م�صرىاألف جنيه م�صرىطبيعة المعــــامالت

542 07148 63اأر�صدة لدى البن�ك 

993 3846 7ودائع للعمالء 

567 6541 27اأر�صدة م�صتحقة للبن�ك

33- �صندوق ادخار العاملين

تدرج ح�صة البنك فى اإ�صتراكات �صندوق اإدخار العاملين �صمن بند م�صروفات اإدارية وعم�مية بقائمة الدخل. 

 

34 - اأرقام المقـــارنة

تم تعديل بع�ض اأرقام المقارنة لتتم�صى مع تب�يب الق�ائم المالية للفترة الحالية، وكذلك مع قرارات الجمعية العامة المنعقدة فى 27 مار�ض 

2008 باإعتماد قائمة ت�زيع الأرباح عام 2007 ولم يتم تعديلها بتغير �صيا�صات ال�صتثمارات المالية حيث قام البنك ببيع جميع ا�صتثمارته المالية 

المتاحة للبيع المقيدة فى الب�ر�صة فى بداية عام 2008.

قرارات الجمعية العامة للبنك المنعقدة في 2009/3/29

- اأقرت الجمعية العامة العادية الق�ائم المالية للبنك عن ال�صنة المالية المنتهية في 31 دي�صمبر 2008 وكذا جميع بن�د جدول الأعمال.

- كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة راأ�ض المال المرخ�ض به ليبلغ مليار جم وكذا زيادة راأ�ض المال الم�صدر والمدف�ع لي�صبح 750 ملي�ن جم.




