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كلمة
نائب رئيس مجلس اإلدارة

والعضو المنتدب

السادة المساهمون

إنه لمن دواعى سرورى أن أقدم لكم تقرير النتائج المالية 
التى حققها المصرف خالل عام 2014، والذى يوافق أيضًا 

الذكرى األربعون لتأسيس المصرف فى يوليو 1974. 

التقرير  فى  توقعت  قد  كانت  المصرف  إدارة  أن  وحيث 
السنوى السابق زيادة فى نمو النتائج المالية خالل عام 
2014 وقدرة المصرف على مواجهة التحديات بقوة، فها 
فخر  بكل  ونعلن  توقعاتنا  صحة  لكم  نؤكد  اليوم  نحن 
وإعتزاز أن أداء مصرفنا كان متميزًا خالل عام 2014على 

الرغم من كل الظروف االستثنائية التى تمر بها البالد.

الساحة  على  والمتالحقة  السريعة  المتغيرات  ظل  فى 
اإلقتصادية الدولية واإلقليمية والمحلية وبهدف قراءة 
البيئة المالية التى يتعامل المصرف فيها، فسوف نلقى 
الضوء على أهم المؤشرات طبقًا لتقارير صندوق النقد 
ألهم  والتحليل  بالدراسة  التعرض  قبل  وذلك  الدولى 

أرقام ومؤشرات القوائم المالية للمصرف المعروضة.
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أواًل: اإلقتصاد العالمى
فى الذكرى السنوية السابعة لبداية األزمة العالمية والتى تحولت إلى أسوأ أزمة إختالل إقتصادى عالمى منذ “ الكساد الكبير”، 
ورغم أن التعافى مستمر إال أنه ال يزال هشًا وشديد البطء، فمن المتوقع أن يبلغ النمو العالمى 3.5 % فى عام 2015 حتى مع 

الهبوط الحاد ألسعار النفط. 

فى اإلقتصادات المتقدمة يتوقع أن يبلغ معدل النمو بالواليات المتحدة األمريكية 3.6 % مدفوعًا بزيادة قوة الطلب المحلى 
الخاص باإلضافة إلى زيادة الدخول الحقيقية كنتيجة النخفاض اسعار النفط والدعم المستمر لالسواق الذى يقدمه االحتياطى 

الفدرالى فى صورة سياسة نقدية تيسيرية استمرت لما يقرب من خمس سنوات متصلة .

وفى الجهة المقابلة من المحيط االطلنطى فال يزال اإلقتصاد األوروبى يعانى من فترة كساد طويلة فعلى الرغم من اإلجراءات 
التيسيرية االخيرة التى إنتهجها المركزى االوروبى وما تمثله أسعار النفط المنخفضة من مميزات للدول االوروبية المستهلكة، 
إال أن ضعف آفاق اإلستثمار وضغط أزمة الديون بالدول األوروبية األضعف ) اليونان – البرتغال – أسبانيا – إيطاليا – جمهورية 

ايرلندا ( تشكل تحديات جعلت توقعات النمو فى منطقة اليورو ال تزيد عن 1 % خالل العام القادم.

أما فى اليابان فقد إنتقل اإلقتصاد إلى حالة من الركود فى الربع الثالث من عام 2014، وإنخفضت توقعات النمو إلى حوالى 
0.5 % فقط للعام القادم .

وفى إقتصادات األسواق الصاعدة والنامية فمن المتوقع أن يظل النمو مستقرًا إلى حد كبير عند مستوى 4.3 % فى عام 2015، 
نظرًا ألنه تم تخفيض تنبؤات النمو فى الصين إلى أقل من 7 %. كما إشتد ضعف آفاق اإلقتصاد فى روسيا حيث يتوقع أن يبلغ 

النمو 3- % فى عام 2015، نتيجة لتأثر اإلقتصاد باإلنخفاض الحاد فى أسعار النفط وزيادة التوترات السياسية. 

وفى البلدان المصدرة للسلع األولية أصبح تعافى النمو المتوقع أكثر ضعفًا بسبب تأثير إنخفاض أسعار النفط وغيره من 
السلع األولية على معدالت التبادل التجارى . وفى كثير من البلدان المستوردة للنفط يالحظ أن الدفعة المستمدة من إنخفاض 

أسعار النفط أقل مما هى عليه فى اإلقتصادات المتقدمة. 

ثانيًا: إقتصاد دولة المقر
طبقًا لتقرير صندوق النقد الدولى فى فبراير 2015 فى إطار تقييمه الشامل لإلقتصاد المصرى والذى أجراه ألول مرة بعد فترة 
خمس سنوات “إن مصر إجتازت أربع سنوات من عدم اليقين السياسى والتباطؤ اإلقتصادى، وقد إختارت المضى فى مسار 

للتصحيح واإلصالح من شأنه أن يقود اإلقتصاد إلى اإلستقرار والنمو إذا إستمرت فيه بإصرار”.

وقد إرتفع معدل النمو السنوى للناتج المحلى اإلجمالى الحقيقى بأسعار السوق مسجاًل نحو 3.7 % خالل الربع الرابع من العام 
المالى 2013 / 2014 مقارنة بالربع السابق عليه ، وإرتفع معدل التضخم السنوى وفقا للرقم القياسى ألسعار المستهلكين 
ليبلغ حوالى 11.5 % فى أكتوبر 2014 كما سجل معدل البطالة حوالى 13.1 % من إجمالى قوة العمل خالل الربع الثالث )يوليو- 

سبتمبر( 2014.

2014 مقارنة بالربع   /  2013 الرابع من عام  الربع  الدين الخارجى ليبلغ حوالى 46.1 مليار دوالر أمريكى خالل  وإرتفع إجمالى 
السابق عليه. وكذلك إرتفع صافى اإلستثمار المباشر بحوالى 4 % خالل الربع الرابع من عام 2013 / 2014 مقارنة بالربع السابق 

عليه.

وسجل العجز السنوى للميزان التجارى 32.8 مليار جنيه فى أغسطس 2014. وإرتفعت معظم مؤشرات سوق المال المصرى 
2014 وذلك  الرئيسية خالل شهر نوفمبر  2014، كما إرتفعت قيمة الجنيه المصرى مقابل معظم العمالت  فى شهر نوفمبر 

تزامنًا مع إرتفاع سعر الدوالر االمريكى أمام تلك العمالت .

ثالثا: المصرف
إستمر المصرف فى تنفيذ التحول اإلستراتيجى الذى قام به بدءًا من عام 2007 حيث كانت معظم أصوله مستثمرة بالخارج 
على هيئة ودائع لدى بنوك أجنبية وإستثمارات فى أسهم وسندات أجنبية وتم إعادة توجيه أصوله إلى التمويل الداخلى 
أثر  إئتمانية وإذون خزانة مصرية ومساهمات مباشرة لمشروعات ومؤسسات وطنية مما  على هيئة قروض وتسهيالت 
بوضوح على طبيعة الدخل حيث أصبح حاليًا ينتج من صافى دخل العوائد بداًل من إعادة التقييم باألسعارالسوقية لمحافظ 
اإلستثمارات الدولية المحتفظ بها بغرض المتاجرة. هذا وقد حقق المصرف فى 31 ديسمبر 2014 صافى دخل من العوائد 
قدره 64 مليون دوالر أمريكى بعد أن كان صافى الدخل من العوائد 14.2 مليون دوالر أمريكى فى نهاية عام 2008 وذلك نتيجة 
التصفية التدريجية للمحافظ الخارجية . حيث أصبح رصيد تلك المحافظ فى 31 ديسمبر 2014 مبلغ 27 مليون دوالر أمريكى 
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مقابل 1019 مليون دوالر أمريكى عام 2008 ، واإلتجاه إلى إستثمار ناتج تصفية تلك االستثمارات فى اإلستثمار المحلى حيث 
إرتفع صافى القروض والسلفيات فى 31 ديسمبر 2014 إلى 1347 مليون دوالر أمريكى بعد أن كان 826 مليون دوالر أمريكى 
فى 2008 ، وكذلك اإلستثمار فى أذون الخزانة المصرية بدءًا من عام 2011 لتصبح فى 31 ديسمبر 2014 مبلغ 660 مليون 

دوالر أمريكى.

تطور إستخدام موارد المصرف العربى الدولى لدعم اإلقتصاد المصرى

2014                                                                               2008

وقد تمكنت اإلدارة التنفيذية خالل العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2014 من تأكيد اإلستمرار فى تحقيق أهداف تأسيس 
المصرف على النحو التالى:

30.6 مليون دوالر  2014 مقابل  عام  نهاية  أمريكى فى  47.9 مليون دوالر  بمبلغ  للتوزيع  قابلة  أرباح  المصرف صافى  حقق 
أمريكى فى نهاية عام 2013 بإرتفاع قدره 17.3 مليون دوالر أمريكى.

إستمرار تصفية محفظة اإلستثمارات الخارجية حيث اصبح الرصيد فى نهاية ديسمبر 2014 يبلغ 27 مليون دوالر أمريكى 
مقابل 29 مليون دوالر أمريكى فى أخر ديسمبر 2013 وبعد أن كانت 1019 مليون دوالر أمريكى فى أخر ديسمبر 2008.

قامت سياسة إدارة المصرف ببناء قاعدة مخصصات ديون قوية على مدار األعوام السابقة نتج عنها كفاية المخصصات 
المكونة لمواجهة المخاطر المحتملة للديون . وقد بلغ إجمالى مخصص الديون المحدد والعام 108 مليون دوالر أمريكى 
فى أخر ديسمبر 2014 مقابل 148 مليون دوالر أمريكى فى أخر ديسمبر 2013 بعد إعدام ديون خصما على المخصص قدرها      

42 مليون دوالر أمريكى خالل عام 2014 ليمثل نسبة 7 % من إجمالى حجم محفظة القروض فى أخر ديسمبر 2014. 

بلغ معدل تغطية مخصص اإلضمحالل المحدد لصافى محفظة القروض المتعثرة 86 % فى نهاية عام 2014 مقابل 99 % فى 
نهاية عام 2013. وقد إنخفضت محفظة القروض غير المنتظمة بمعدل بلغ 27 % فى عام 2014 مقارنة بعام 2013 .

وأخيرًا فإننا نتطلع جميعًا إلى المستقبل القريب آملين بإذن اهلل فى إستمرار نجاح مسيرة المصرف وتدعيم نهضته والطفرة 
الحادثة فى نشاطه وأعماله وربحيته وذلك بدعمكم وجهود مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للمصرف، وكلنا ثقة وإيمان 
بقدرتنا على تحقيق األهداف واآلمال المرجوة خالل المرحلة القادمة باإلخالص والتفانى فى العمل، مع تضافر كافة الجهود 

ليتبوأ مصرفنا المكانة التى يستحقها ويتطلع إليها بين البنوك العاملة فى مصر.

2014، ولموظفى  العام  المصرف على جهودهم خالل  إدارة  أعضاء مجلس  األخوة  إلى  الجزيل  الشكر  أقدم  أن  كما يسرنى 
المصرف الذين يمثلون العنصر الجوهرى فى المسيرة المستقبلية لمصرفنا على تفانيهم فى العمل وجهودهم ولعمالئنا 

ومساهمينا على دعمهم المستمر وثقتهم بنا.

وفقنا اهلل وإياكم إلى ما فيه الخير والنجاح بإذن اهلل.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

6%
94%

خارج مصر

داخل مصر

36%
64%

خارج مصر

داخل مصر

محمد إبراهيم عبد الجواد  

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
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نبذة
عن المصرف

1974 طبقا إلتفاقية دولية بين حكومات جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية  تأسس المصرف العربى الدولى عام 
الليبية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة اإلمارات العربية المتحدة. المركز الرئيسى والمحل القانونى للمصرف هو مدينة 

القاهرة .

الغرض من هذا المصرف هو القيام بجميع األعمال المصرفية والمالية والتجارية المتعلقة بمشروعات التنمية اإلقتصادية 
والتجارة الخارجية وبصفة خاصة للدول األعضاء وغيرها من الدول والبلدان العربية على سبيل المثال ال الحصر :

قبول الودائع النقدية ألجل أو تحت الطلب وفتح الحسابات لحكومات الدول العربية وغير العربية والهيئات والمؤسسات . 1
والبنوك والشركات واألفراد من البالد العربية وغير العربية.

تمويل عمليات التجارة الخارجية للدول العربية وذلك عن طريق تقديم تسهيالت إئتمانية للمستوردين، ومنح تمويالت . 2
مقدمة للمصدرين، وكذلك التأمين على أو ضمان التسهيالت الالزمة لتلك العمليات .

تنظيم المساهمة فى مشروعات وبرامج اإلستثمار المتعلقة بالتنمية اإلقتصادية وخاصة ما كان منها ذا طابع مشترك . 3
بين عدد من الدول العربية.

تقديم القروض الطويلة األجل أو المتوسطة األجل ألغراض التنمية. . 4

أعمااًل شبيهة . 5 تزاول  العربية واألجنبية والتى  المصارف والشركات  بأى وجه مع  أو االشتراك  أو شراء شركات  تأسيس 
بأعماله والتى تعاونه على تحقيق أغراضه فى البالد العربية أو األجنبية.

فى إطار سعى المصرف إلى التوسع فى أنشطته وإنشاء فروع جديدة وتقديم كل الخدمات لعمالئه بحيث يتعامل بكافة 
العمالت بما فيها الجنيه المصرى مع اإلحتفاظ بجميع المزايا التى كفلتها إتفاقية تأسيسه سواء للمساهمين أو المتعاملين 
2012 تعديل بعض مواد  المنعقدة  فى22 مارس  الدولى  العربى  العادية للمصرف  العمومية غير  الجمعية  معه. فقد قررت 

إتفاقية تأسيس المصرف و نظامه األساسى وفيما يلى أهم هذه التعديالت:-

تتم جميع معامالت المصرف بكافة العمالت التى يحددها مجلس اإلدارة. - 

العام -  القطاع  العام وشركات  النفع  أو ذات  العامة  المنظمة للمؤسسات  القوانين  أو فروعه  المصرف  اليسرى على هذا 
والشركات المساهمة فى الدول األعضاء التى يعمل بها المصرف أو فروعه.

وبما ال يتعارض مع ما تقدم ومع باقى مواد اإلتفاقية، يخضع المصرف لرقابة البنك المركزى وفقًا ألحكام قانون البنك - 
البنوك  لرقابة  األخرى  األعضاء  الدول  فى  فروعه  وتخضع  المقر،  دولة  فى  السارى  والنقد  المصرفى  والجهاز  المركزى 

المركزية وفقًا ألحكام القوانين المنظمة للمصارف واإلئتمان السارية بها .
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2.503%
2.49%

4.984%
12.503%

38.76%
38.76%

%
38.76البنك المركزى المصرى نيابة عن جمهورية مصر العربية

38.76المصرف الليبي الخارجى نيابة عن ليبيا
12.503جهاز أبو ظبى لإلستثمار 
4.984شركة قطر القابضة نيابة عن دولة قطر 
2.49سلطنة عمان 
2.503شركة إنترناشيونال كابيتال تريدينج 

100االجمالى

المساهمون
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أعضاء
مجلس اإلدارة 

رئيس مجلس االدارةاالستاذ/ جمــــال نجـــم

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب االستاذ/ محمد ابراهيم عبد الجواد

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب )اعتبارًا من 26 / 10 / 2014(االستاذ/ محمد كمال الدين بركات 

عضو مجلس اإلدارة االستاذ / عبد السالم عقيل خورى

عضو مجلس اإلدارة االستاذ / عمـرو يخلف الحجاج

عضو مجلس اإلدارة االستاذ / الطاهرامحمد سركــز

عضو مجلس اإلدارة االستاذ / محمد محمد بن يوسف

عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ على سالم محمد الحبرى 

عضو مجلس اإلدارةاالستاذ / نضـــال عصـــر

عضو مجلس اإلدارةالدكتورة / رانيــا المشـــاط

عضو مجلس اإلدارةاالستاذ / أحمـد على الحمـادى

عضو مجلس اإلدارة االستاذ / طـارق الخولـــى

عضو مجلس اإلدارةاالستاذ / حمــد راشـد النعيمى

عضو مجلس اإلدارة      )إعتبارًا من 12 / 8 / 2014 (االستاذ / حمــد شهوان الظاهرى

تعديالت تمت على المجلس خالل السنة:

نائب رئيس مجلس اإلدارة    )حتى 1 / 5 / 2014(االستاذ / حمد سالـــم كردوس

عضو مجلس اإلدارة المنتدب )حتى 26 / 10 / 2014(االستاذ /عصــام الـوكيــل 
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أهم المعلومات
والمؤشرات المالية 

)باأللف دوالر أمريكي(

201420132012البيــــــان 
بنود من قائمة الدخل 

937 78 466 85 730 92 إجمالى الدخل من التشغيل 
)688 49 ()102 56 ()415 52 (إجمالى مصروفات التشغيل 

249 29 364 29 056 43 أرباح التشغيل قبل المخصصات 
)200 2 ()029 11 ()462 6 (تدعيم المخصصات 

049 27 335 18 594 36 صافى أرباح العام 

)بالمليون دوالر أمريكي(بنود من المركز المالى 

126 3 181 3 143 3 إجمالى األصول 
549  701  401  نقدية وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

462 1 352 1 347 1 القروض والسلفيات )بالصافى( 
424  431  661  أذون خزانة 

99  91  131  إستثمارات فى أوراق مالية
489  508  515  إستثمارات مباشرة

795 1 760 1 786 1 ودائع العمـــالء 
743  752  792  إجمالى حقوق المساهمين 

%%%مؤشــــرات )%( 
 جودة األصول 

)17.74(1.77)1.18(معدل نمو إجمالى األصول 
7.399.888.94مخصص القروض / إجمالى القروض 

124.81125.89120.46مخصص القروض / القروض الغير منتجة 

كفاءة رأس المال 
5.361.254.11معدل نمو حقوق الملكية 

25.223.6423.76حقوق الملكية / إجمالى األصول 

السيولـــــــة 
58.5757.2762.85القروض )بالصافى( إجمالى الودائع 

75.4376.8481.48القروض )بالصافى( إجمالى ودائع العمالء 
77.8974.5277.13إجمالى ودائع العمالء / إجمالى الودائع 

33.7835.6031.15األصول السائلة / إجمالى األصول 

معدالت الربحية 
2.892.702.26العائد من التشغيل / متوسط األصول 

4.742.453.72العائد / متوسط حقوق الملكية 
8.134.076.01العائد / رأس المال المدفوع 
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0%
2%
3%
3%

13%
16%
21%
42%

1%
6%

10%
11%
12%
13%
47%

2%
16%
25%
57%

7%
93%

هيكل اإلستخدامات
401.306أرصدة نقدية لدى البنوك13%
660.558أذون خزانه21%
50.364إستثمارات متاحة للبيع 2%
0إستثمارات بغرض المتاجره0%
1.347.070قروض و تسهيالت42%
106.491إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق3%
489.141مساهمات فى شركات تابعة وشقيقة16%
88.333أخرى3%

3.143.263

)باأللف دوالر أمريكي(

هيكل الموارد
1.785.901ودائع العمالء57%
507.081ودائع من البنوك16%
792.099حقوق الملكية25%
58.182أخرى2%

3.143.263

)باأللف دوالر أمريكي(

صافى محفظة القروض والسلفيات حسب النوع
1.247.463قروض شركات ومؤسسات93%
99.607إئتمان تجارى7%

1.347.070

)باأللف دوالر أمريكي(

إجمالى القروض والسلفيات حسب القطاعات 
138.931مالية 10%
691.573صناعية47%
87.500تجارية6%
171.812سياحية12%
163.476كهرباء11%
11.630مقاوالت1%
189.639متنوعة13%

1.454.561

)باأللف دوالر أمريكي(
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وتوفير

شهادات إيداع
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ودائع آلجل

أفراد 
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200.000
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هيئات

اإلستثمارات المباشرة حسب القطاعات 
250.242مؤسسات مالية51%
38.385مشروعات سياحية8%
131.151مشروعات تجارية وصناعية27%
69.363تكنولوجيا وتعليم14%

489.141

)باأللف دوالر أمريكي(

هيكل ودائع العمالء

31 ديسمبر 2013 31 ديسمبر 2014

1.214.1961.241.223ودائع آلجل
457.028380.430حسابات جارية وتوفير

95.740122.384شهادات إيداع
18.93716.014أخرى

1.785.9011.760.051

)باأللف دوالر أمريكي(

ودائع العمالء حسب المصدر

31 ديسمبر 2013 31 ديسمبر 2014

1.453.9461.511.220هيئات
331.955248.831أفراد 

1.785.9011.760.051

)باأللف دوالر أمريكي(
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31 ديسمبر 2013 31 ديسمبر 2014
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أوروبا

توزيع ودائع البنوك

31 ديسمبر 2013 31 ديسمبر 2014

147.954164.477بنوك محلية
359.127437.180بنوك أجنبية

507.081601.657

)باأللف دوالر أمريكي(

صافى القروض / ودائع العمالء

صافى القروضودائع العمالء

20093.167.080651.645
20102.808.0891.503.608
20112.602.9561.363.418
20121.794.8401.462.405
20131.760.0511.352.450
20141.785.9011.347.070

)باأللف دوالر أمريكي(

التوزيع الجغرافى لألصول

31 ديسمبر 2013 31 ديسمبر 2014

2.981.6022.805.005أوروبا
66.869188.193دول عربية

62.643131.740أمريكا الشمالية
32.14955.964اخرى

3.143.2633.180.902

)باأللف دوالر أمريكي(
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أواًل:  المركز المالى 
لجنة معايير  الصادرة من  التفسيرية  المالية والتعليمات  للتقارير  الدولية  للمعايير  للمصرف طبقًا  المالية  القوائم  إعداد  تم 

المحاسبة الدولية. 

وتم مراجعة تلك القوائم المالية من قبل مراجعى الحسابات الخارجيين وفقًا لمعايير المراجعة الدولية ، وأصدر عنها رأى غير 
2014 وعن أدائه المالى  31 ديسمبر  متحفظ بأن تلك القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح عن المركز المالى للمصرف فى 

وتدفقاته النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ .

المـوارد . 1
فى                      أمريكى  دوالر  مليون   3  181 مقابل  أمريكى  دوالر  مليون   3  143 ماقيمته   2014 ديسمبر   31 فى  الموارد  إجمالى  بلغ 

31 ديسمبر 2013 بإنخفاض بلغ 38 مليون دوالر أمريكى، وفيما يلى مصادر تلك الموارد :-

  )مليون دوالر أمريكى(

المصادر
التغيـر)-(/+31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

القيمة%القيمة%القيمة
7605526 1 78657 1 ودائع العمالء وشهادات اإلدخار

)95(5071660219ودائع البنوك
792257522440حقوق الملكية

)9(582672أرصدة دائنة أخرى
)38(181100 3 143100 3االجمالى

تقرير مجلس اإلدارة
عن نشاط المصرف خالل عام 2014

أرصدة
 دائنة أخرى

ودائع البنوك حقوق الملكية

2.000
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0

31 ديسمبر 2013 31 ديسمبر 2014

ودائع العمالء
وشهادات اإلدخار
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حقوق الملكيـةأ. 
أمريكى فى             752 مليون دوالر  أمريكى مقابل  792 مليون دوالر  2014 ماقيمته  31 ديسمبر  الملكية فى  إجمالى حقوق  بلغ 
31 ديسمبر 2013 بزيادة قدرها 40 مليون دوالر أمريكى، وفيما يلى تحليل بنود حقـوق الملكية فــى 31 ديسمبر  2013/2014:-

  )مليون دوالر أمريكى(

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014البيان
التغيـر)-(/+

القيمة
-450450رأس المال المدفـوع

1761733اإلحتياطــات
)1(45فروق تقييم إستثمارات مالية متاحة للبيع

74695التغير فى حقوق ملكية الشركات الشقيقة
523715أرباح مرحلــة

361818صافى أرباح السنة
79275240االجمالى

)1( فروق تقييم إستثمارات مالية متاحة للبيعأ. 

تتمثل فروق تقييم اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع والبالغة 593 3 ألف دوالر أمريكى فى أرباح إعادة التقييم لإلستثمارات 
المتاحة للبيع القائمة فى 31 ديسمبر 2014.

)2( رأس المـالأ. 

وافقت الجمعية العامة العادية للمصرف فى 14 مايو 2009 على زيادة رأس المال من 300 مليون دوالر أمريكى إلى 600 مليون 
دوالر أمريكى ، وذلك بإصدار عدد 15 ألف سهم عادى قيمة كل سهم 20 ألف دوالر أمريكى وقد تم اإلكتتاب فيها بالكامل . 
وبتاريخ 3 نوفمبر 2009 تم إستدعاء مبلغ 150 مليون دوالر أمريكى من تلك الزيادة سددت فى 23 نوفمبر 2009،  وبالتالى 

أصبح رأس المال المدفوع 450 مليون دوالر أمريكى.

وفيما يلى بيان توزيع رأس المال المصدر والمكتتب فيه:-

 
عدد

األسهـم
 قيمة المصدر 

)باأللف دوالر أمريكى(
 ٪

56038.76 628232 11جمهورية مصر العربيـة
56038.76 628232 11دولة ليبيــا

02012.503 75175 3جهاز أبو ظبى لإلستثمار 
9004.984 49529 1دولة قطـر 
9402.49 74714سلطنة عمــان 

 
شركة إنترناشيونال 

كابيتال تريدنج
75115 0202.503

000100 000600 30االجمالى

وقد إحتفظ المصرف بمعدل لكفاية رأس المال فى 31 ديسمبر 2014 حيث بلغ 14.13 ٪ فى حين أن الحد األدنى  لمتطلبات 
البنك المركزى المصرى 10 ٪، ومتطلبات إتفاقية بازل 8 ٪ .

2.503%
2.49%

4.984%
12.503%

38.76%
38.76%
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ب.   الودائـع

ب.  )1( ودائع العمالء وشهادات اإلدخار:

بلغت ودائع العمالء وشهادات اإلدخار فى 31 ديسمبر 2014 ماقيمته 786 1 مليون دوالر أمريكى مقابــل 760 1 مليون دوالر 
أمريكى فى 31 ديسمبر 2013 بزيادة قيمتها 26 مليون دوالر أمريكى بمعدل زيادة 1.4 % حيث بلغ معدل الزيادة فى ودائع 

الهيئات والمؤسسات 26 % وإرتفاع معدل ودائع األفراد 1 % وقابل ذلك إنخفاض معدل شهادات اإلدخار 22 %. 

أمريكى  2014 مبلغ 11.6 مليون دوالر  31 ديسمبر  العمالء وشهادات اإلدخار فى  المدفوعة على ودائع  الفوائد  وقد بلغت 
مقابل 8.3 مليون دوالر أمريكى فى 31 ديسمبر 2013 وبمعدل فائدة بلغ فى المتوسط 0.66 % خالل السنة المالية الحالية 

مقابل 0.48 % خالل سنة المقارنة.

 )2( ودائع البنوك :ب. 

بلغت ودائع البنوك لدى المصرف فى 31 ديسمبر 2014 ماقيمته  507 مليون دوالر أمريكى مقابل 602 مليون دوالر أمريكى 
فى 31 ديسمبر 2013 بإنخفاض قدره 95 مليون دوالر أمريكى بمعدل إنخفاض 16 % عن العام الماضى.

وقد بلغت الفوائد المدفوعة على ودائع البنوك لدى المصرف فى 31 ديسمبر 2014 ماقيمته 7.1 مليون دوالر أمريكى بمعدل 
فائدة بلغ فى المتوسط 1.22 % مقابل 8.4 مليون دوالر أمريكى فى 31 ديسمبر 2013 بمعدل فائدة بلغ فى المتوسط 1.45 %.

اإلستخدامات . 2
بلغ إجمالى اإلستخدامات فى 31 ديسمبر 2014 ماقيمته 143 3 مليون دوالر أمريكى مقابل 181 3 مليون دوالر أمريكى فى   

31 ديسمبر 2013 بإنخفاض قدره 38 مليون دوالر أمريكى،  وفيما يلى توزيع تلك اإلستخدامات:-

  )بالمليون دوالر أمريكى(

اإلستخدامـات
التغيـر)-(/+31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

القيمة%القيمة%القيمة
)300(4011370122أرصدة نقدية وودائع لدى البنوك

7922552216270إستثمارات مالية
)5(35243 1 34743 1قروض للعمالء والبنوك )بالصافى(

51516508167إستثمارات فى شركات شقيقة
)5(171221إستثمارات عقاريـة

)5(712762أصول ثابتة وأرصدة مدينة أخرى
)38(181100 1431003 3االجمالى

إستثمارات فى 
شركات شقيقة

إستثمارات 
عقاريـة

أصول ثابتة 
وأرصدة مدينة 

أخرى

إستثمارات مالية قروض للعمالء 
والبنوك 

)بالصافى(
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األرصدة النقدية والودائع لدى البنوكأ. 
بلغت األرصدة النقدية والودائع لدى البنوك فى 31 ديسمبر 2014 ماقيمته 401 مليون دوالر أمريكى مقابـل 701 مليون دوالر 
أمريكى فى 31 ديسمبر 2013 بإنخفاض قيمته 300 مليون دوالر أمريكى بمعدل إنخفاض 43 % )إستخدم ذلك اإلنخفاض فى 
تمويل الزيادة فى اإلستثمارات المالية كما سيرد الحقًا ( ، كما بلغت نسبة تلك األرصدة فى 31 ديسمبر 2014 حوالى 22 % من 

حجم ودائع العمالء مقابل 39.8 % فى 31 ديسمبر 2013 .

اإلستثمارات الماليــةب. 
بلغت أرصدة اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع والمحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق وبغرض المتاجرة وأذون الخزانة فـى 
31 ديسمبر 2014 ماقيمته 792 مليون دوالر أمريكـى مقابل 522 ملـيون دوالر أمريكى فـى  31 ديسمبر 2013 بزيادة قدرها 
فى               %  16 مقابل   2014 ديسمبر   31 فى  األصول  إجمالى  من   %  25 اإلستثمارات  تلك  حجم  ويمثل  أمريكى  دوالر  مليون   270

31 ديسمبر 2013، وفيما يلى مكونات تلك اإلستثمارات فى 31 ديسمبر 2014 / 2013 :-

   )باأللف دوالر أمريكى(

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014البيان
التغيـر)-(/+

القيمة
إستثمارات مالية متاحة للبيع

446 7871 13 233 15أسهم وسندات ذات عائد متغير
808581 7  389 8صناديق إستثمـار

)617(844 2271 1مدراء إستثمار خارجيين
410 4391 84923 24* إجمالى اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع     )1(

237 321229 558431 660أذون خزانــة
237 321229 558431 660إجمالى أذون خزانة     )2(

إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
914 57774 49131 106سندات محلية ذات عائد ثابت

914 57774 49131 106إجمالى اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق   )3(
إستثمارات بغرض المتاجرة

)948 35(948 35-محافظ مدارة بواسطة الغير
)948 35(948 35-إجمالى اإلستثمارات بغرض المتاجرة     )4(

613 285269 898522 791* إجمالى اإلستثمارات المالية                )1+2+3+4(

* الزيادة تتمثل فى زيادة أذون الخزانة بمبلغ 229 مليون دوالر أمريكى وزيادة اإلستثمارات المالية المحتفظ بها فى تاريخ اإلستحقاق بمبلغ 
75 مليون دوالر أمريكى وقابل ذلك تصفية المحافظ بغرض المتاجرة بمبلغ 36 مليون دوالر أمريكى .

ويتم تقييم اإلستثمارات المالية بغرض المتاجرة بالقيمة العادلة لها وتثبت فروق التقييم بقائمة الدخل مباشرة كما يتم تقييم 
اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة لها وتثبت فروق التقييم بحقوق الملكية ببند فروق تقييم إستثمارات مالية 

متاحة للبيع.
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قروض للعمالء والبنوك )بالصافى(	. 
ماقيمته        2014 ديسمبر   31 فى  والعام  المحدد  اإلضمحالل  مخصص  خصم  بعد  والسلفيات  القروض  محفظة  صافى  بلغ 

347 1 مليون دوالر أمريكى مقابل 352 1 مليون دوالر أمريكى فى 31 ديسمبر 2013 بإنخفـاض بلغ 5 مليون دوالر أمريكى ، 
وفيما يلى مكونات تلك المحفظة فى 31 ديسمبر 2014 / 2013:-

   )باأللف دوالر أمريكى(

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014البيان
التغيـر)-(/+

القيمة
-000 00050 50قروض لبنوك

)477 42(478 432 0011 390 1قروض لشركات ومؤسسات
)343 32(525 182107 75قروض بضمان

)820 74(003 590 1831 515 1إجمالى المحفظــة
يخصــم

719 28)341 89()622 60(الفوائد والعموالت المجنبـة
622 42)934 116()312 74(مخصص اإلضمحالل المحـدد

)901 1()278 31()179 33(مخصص اإلضمحالل العام
440 69)553 237()113 168(إجمالى المخصصات والفوائد والعموالت المجنبة

)380 5(450 352 0701 347 1الصافــى

بلغت محفظة القروض غير المنتظمة فى 31 ديسمبر 2014 مبلغ 86 مليون دوالر أمريكى مقابل 118 مليون دوالر أمريكى العام 
الماضى، كما بلغت نسبة تغطية مخصص اإلضمحالل للقروض والسلفيات المحدد والعام إلى إجمالى المحفظة اإلئتمانية 
تغطية  بلغ معدل  بينما   ،  2013 31 ديسمبر  % فى   9.9 2014 مقابل  31 ديسمبر  % فى   7.4 المجنبة(  العوائد  )غير متضمنة 
مخصص اإلضمحالل المحدد لصافى محفظة القروض المتعثرة 86 % فى 31 ديسمبر 2014 مقابل 99 % فى 31 ديسمبر 2013 .

مقابل                أمريكى  دوالر  مليون   59 إجماليها  بلغ   2014 ديسمبر   31 فى  محصلة  فوائد  اإلئتمانية  المحفظة  حققت  وقد  هذا 
54 مليون دوالر أمريكى فى 31 ديسمبر 2013 بمعدل فائدة بلغ فى المتوسط 4.2 % فى 31 ديسمبر 2014 مقابل 3.90 % فى 

31 ديسمبر 2013 .

وفيما يلى تصنيف القروض والسلفيات حسب القطاعات )بالصافى بعد الفوائد والعموالت المجنبة(:-

   )باأللف دوالر أمريكى(

القـــطـاع 
31 ديسمبر 

2014
31 ديسمبر 

2013
929 931155 138 ماليـــة

733 147281 226صناعيــة
517 682202 255بتــرول

خدمات 
بترولية

129 139113 818

601 60583 80غــــاز
190 50079 87تجاريــة

447 812170 171سياحيــة
921 476176 163كهربـاء

587 63011 11مقاوالت
919 639224 189أخــرى
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إستثمارات فى شركات شقيقة )المساهمات المباشرة( د. 
بلغ حجم المساهمات المباشرة فى رؤوس أموال الشركات والمؤسسات فى 31 ديسمبر 2014 ماقيمته 515 مليون دوالر 
أمريكى مقابل 508 مليون دوالر أمريكى فى 31 ديسمبر 2013 بزيادة قدرها 7 مليون دوالر أمريكى ، وفيما يلى بيان تحليلى 

لتلك المساهمات :-

   )باأللف دوالر أمريكى(

النشاطبيان الشركات
  نسبة 

المساهمة
31 ديسمبر 

2014
31 ديسمبر 

2013
التغيـر)-(/+

القيمة
مساهمات فى شركات شقيقة

نسبة المساهمة 20 % فأكثر
)947(098 151132 50131إسكان- إدارىشركة مركز التجارة العالمى *

924 2909 214116 46126مصرفىبنك الشركة المصرفية العربية الدولية *
-138 138116 41.5116مصرفىبنك قناة السويس

شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا *
مؤسسات 

تعليمية
2469 36369 061302

761624 38537 2038إسكان- فندقىالشركة العالمية لإلستثمارات السياحية *
641249 8907 897مؤسسات ماليةالشركة العربية للتمويل الدولى لكسمبورج *

152 98910 141478 489إجمالى مساهمات فى شركات شقيقة )أ(
إستثمارات مالية متاحة للبيع

نسبة المساهمة أقل من 20 % **
أدوات حقوق ملكية مدرجة بالتكلفة

-400 40016 17.616إسكان- فندقىالشركة العربية الدولية للفنادق والسياحة
-583 5831 101إسكان- سياحىشركة الدراسة والتنمية سوسة

-2.3704704مؤسسات ماليةالخدمات المالية – البحرين 
الشركة المصرية للتأمين التكافلى على 

الممتلكات والمسئوليات
632137 7691 9.51مؤسسات مالية

-3.6288288مؤسسات ماليةالشركة المصرية لإلستعالم اإلئتمانى
-532 5321 10.81مؤسسات ماليةالشركة الدولية لإلستثمارات المتعددة

-0.11860860مؤسسات ماليةبرنامج تمويل التجارة العربية
312110متنوعة

أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة
)367 5(367 5--مؤسسات ماليةمؤسسة الفيزا العالمية

348 2-348 2-مؤسسات ماليةمؤسسة ماستر كارد
 ABC 284(284-0.02مصرفىبنك المؤسسة العربية المصرفية(

)156 3(671 51528 25إجمالى إستثمارات مالية متاحة للبيع )ب(
996 6606 656507 514إجمالى مساهمات مباشرة )أ( + )ب( 

* ترجع أسباب الزيادة واالنخفاض فى رصيد المساهمات إلى تخفيض رصيد المساهمة بقيمة التوزيعات النقدية التى أجرتها تلك الشركات 
عن أرباحها المحققة للعام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2013 باإلضافة إلى زيادة أو تخفيض رصيد المساهمة بمقدار حصة المصرف 

فى الزيادة أو النقص فى حقوق ملكية تلك الشركات للعـام المالى الـمنتهى فى 31 ديسمبر 2014 . 

** إستثمارات يعاد تبويبها ضمن اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع عند إعداد القوائم المالية للمصرف فى نهاية السنة المالية.

أمريكى فى          مليون دوالر   16.4 الملكية  تطبيق طريقة حقوق  الشقيقة من  الشركات  أرباح  المصرف فى  بلغ صافى حصة 
31 ديسمبر 2014 مقابل 13.9 مليون دوالر أمريكى فى 31 ديسمبر 2013 . 
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هـ.  اإلستثمارات العقارية 
بلغ رصيد اإلستثمارات العقارية فى 31 ديسمبر 2014 مبلغ 17.5 مليون دوالر أمريكى مقابل 22.1 مليون دوالر أمريكى فى 
31 ديسمبر 2013 حيث تم تعديل القيمة العادلة لذلك اإلستثمار بقيمة اإلضمحالل المحتسب فى 31 ديسمبر 2014 بمبلغ 

4.6 مليون دوالر أمريكى .

األصول الثابتة و. 
بلغ صافى األصول الثابتة بعد اإلهالك فى 31 ديسمبر 2014 مبلغ 39.4 مليون دوالر أمريكى مقابل 40.2 مليون دوالر أمريكى 

فى 31 ديسمبر 2013 بإنخفاض بلغ 0.8 مليون دوالر أمريكى .

األرصدة المدينة والفوائد المستحقة  ى. 
بلغت األرصدة المدينة والفوائد المستحقة مبلغ 31.4 مليون دوالر أمريكى فى 31 ديسمبر 2014 مقابل 35.2 مليون دوالر 
أمريكى فى 31 ديسمبر 2013 بإنخفاض بلغ 3.8 مليون دوالر أمريكى حيث تتضمن تلك األرصدة األصول التى آلت ملكيتها 
والبالغ صافى قيمتها  فى 31 ديسمبر 2014 مبلغ 10.3 مليون دوالر أمريكى مقابل 13.3 مليون دوالر أمريكى فى 31 ديسمبر 
2013 حيث تم تعديل القيمة العادلة لتلك األصول بقيمة اإلضمحالل المحتسب فى 31 ديسمبر 2014 والبالغ 3 مليون دوالر 

أمريكى.

اإللتزامات العرضية وبنود أخرى خار	 الميزانية  ز. 
340 مليون  353 مليون دوالر أمريكى مقابـل  2014 ما قيمته  31 ديسمبر  بلغت جملة اإلرتباطات واإللتزامات العرضية فى 

دوالر أمريكى فى 31 ديسمبر 2013 بيانها على النحو التالى :- 

   )باأللف دوالر أمريكى(

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014البيان
التغيـر)-(/+

القيمة
إعتمادات مستندية وخطابات ضمان

286 66733 953131 164إعتمادات مستندية
)592 5(229 637157 151خطابات ضمان

694 89627 590288 316اإلجمالى  )أ(
إرتباطــــــات

)731 14(871 14050 36قروض وسلفيات
)731 14(871 14050 36اإلجمـــالى  )ب(

963 76712 730339 352اإلجمــالى  )أ + ب(

بلغ مخصص اإللتزامات العرضية التى تمثل مسئولية على المصرف فى 31 ديسمبر 2014 ماقيمته 4.8 مليون دوالر أمريكى 
مقابل 5.9 مليون دوالر أمريكى فى 31 ديسمبر 2013 .

كما بلغ صافى إيرادات الرسوم والعموالت فى 31 ديسمبر 2014 ماقيمته 13 مليون دوالر أمريكى مقابل 12.6 مليون دوالر 
أمريكى فى 31 ديسمبر 2013 .
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ثانيا – قائمة الدخـــــل 
مليون   36.6 بمبلغ  العاملين  وتوزيعات  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ومكافآت  بدالت  بعد  أرباح  صافى  العام  هذا  المصرف  حقق 
دوالر أمريكى فى 31 ديسمبر 2014 مقابل 18.3 مليون دوالر أمريكى العام الماضى ، وفيما يلى بيان تفصيلى لبنود اإليرادات 

والمصروفات فى 31 ديسمبر 2014 / 2013:- 

  )باأللف دوالر أمريكى(

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014البيان

176 485102 111إيــرادات التشغيل
)712 16()755 18(مصروفات التشغيل

464 73085 92صافى إيرادات التشغيل
)881 43()115 41(المصروفات اإلدارية والعمومية
583 61541 51صافى األرباح قبل المخصصات
-741 2مخصصات إنتفى الغرض منها

)029 11()462 6(تدعيم المخصصات
)219 12()300 11(حصة أعضاء مجلس اإلدارة والعاملين فى األرباح

335 59418 36صافى الربح

اإليـــــرادات :. 1
دوالر  مليون   102 مقابل  أمريكى  دوالر  مليون   111.5 بلغت   2014 ديسمبر   31 فى  إجمالية  تشغيل  إيرادات  المصرف  حقق 

أمريكى فى 31 ديسمبر 2013 وذلك كما يلى :- 

  )باأللف دوالر أمريكى(

البيان
31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

%القيمة%القيمة
86269.2 69774.270 82العوائد المحصلة 

33816.2 04019.716 22إيرادات اإلستثمارات 
--)4.1()576 4(خسائر إضمحالل اإلستثمارات العقارية *

--)2.7()030 3(خسائر إضمحالل أصول آلت ملكيتها *
97614.6 35412.914 14صافى إيرادات التشغيل 

176100 485100102 111االجمالى

التى  واألصول  العقارية  لإلستثمارات  اإلضمحالل  خسائر  تتمثل   *
آلت ملكيتها للبنك فى اإلنخفاض فى القيمة العادلة لتلك األصول 

فى 31 / 12 / 2014 .
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 العوائد المحصلة  أ. 
تمثل العوائد المحصلة 74.2 % من إجمالى إيرادات التشغيل فى 31 ديسمبر 2014 مقابل %69.2 فى 31 ديسمبر 2013 وفيما 

يلى بيان تفصيلى بالفوائد المحصلة فى 31 ديسمبر 2014 / 2013 :- 

  )باأللف دوالر أمريكى(

العوائد المحصلة 
31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

%القيمة%القيمة
3291.9 5831.91 1من األرصدة النقدية والودائع لدى البنوك

95976.1 06571.453 59من القروض للعمالء والبنوك
57422 04926.715 22من محفظة اإلستثمارات 

862100 69710070 82االجمالى

إيرادات اإلستثمارات ب. 
فى                     أمريكى  دوالر  مليون   16 مقابل  أمريكى  دوالر  مليون   22 ماقيمته   2014 ديسمبر   31 فى  اإلستثمارات  إيرادات  بلغت 

31 ديسمبر 2013 وذلك على النحو التالى :- 

  )باأللف دوالر أمريكى(

البيان
31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

%القيمة%القيمة
5019 1)0.1()17()خسائر( / أرباح اإلستثمارات بغرض المتاجرة 

68125.89576 5أرباح إستثمارات مالية متاحة للبيع 
88085 37674.313 16إيرادات من شركات شقيقة 

338100 04010016 22االجمالى

 خسائر اإلضمحالل	. 
تم إحتساب مخصص خسائر اإلضمحالل لإلستثمارات العقارية واألصول التى آلت ملكيتها بمبلغ 7.6 مليون دوالر أمريكى 

وذلك طبقًا للقيمة العادلة لها فى 31 ديسمبر 2014 ، وذلك كما يلى :

   )باأللف دوالر أمريكى(

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014البيان
التغيـر)-(/+

القيمة
576 4-576 4خسائر اإلضمحالل إستثمارات عقارية
030 3-030 3خسائر إضمحالل أصول آلت ملكيتها

606 7-606 7الصافــى
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 صافى إيرادات التشغيل األخرى د. 
بلغ صافى إيرادات التشغيل األخرى فى 31 ديسمبر 2014 مبلغ 14.3 مليون دوالر أمريكى مقابل 14.9 مليون دوالر أمريكى 
الصلة  ذات  المحصلة  العموالت  فى  أساسًا  )تركزت  أمريكى  دوالر  مليون   0.6 حوالى  بلغ  بإنخفاض   2013 ديسمبر   31 فى 
لبنود  تفصيلى  بيان  يلى  وفيما  عمالت  تقييم  فروق  وخسائر  المالية  والمؤسسات  للشركات  الممنوح  اإلئتمان  بمحفظة 

اإليرادات(:-  

  )باأللف دوالر أمريكى(

إيرادات التشغيل 
31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

%القيمة%القيمة
65384.5 02090.712 13إيراد رسوم وعموالت )صافى(  

4499.7 6144.31إيراد القطع األجنبى وفروق تقييم عمالت  
72058745.8إيرادات تشغيل أخرى )بالصافى(  

976100 35410014 14االجمالى

المصــــروفات . 2

الفوائد المدفوعة أ. 
فى                  أمريكى  دوالر  مليون   16.7 مقابل  أمريكى  دوالر  مليون   18.8 مبلغ   2014 ديسمبر   31 فى  التشغيل  مصروفات  بلغت 

31 ديسمبر 2013 ويظهر الجدول التالى بيان تفصيلى للفوائد المدفوعة :- 

  )باأللف دوالر أمريكى(

الفوائد المدفوعــة
31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

%القيمة%القيمة
04942.2 98858.67 10ودائع العمالء  
37750.1 11437.98 7ودائع البنوك  

2867.7 6533.51شهادات اإلدخار  
712100 75510016 18االجمالى
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المصروفات اإلدارية والعمومية ب. 
دوالر  مليون   43.9 مقابل  أمريكى  دوالر  مليون   41.1 مبلغ   2014 ديسمبر   31 فى  والعمومية  اإلدارية  المصروفات  بلغت 
بمبلغ  واألجور  المرتبات  بند  إنخفاض  فى  تمثل  أمريكى  دوالر  مليون   2.8 قدره  بإنخفاض   2013 ديسمبر   31 فى  أمريكى 
فى  زيادة  ذلك  وقابل  اإلختيارى  المبكر  التقاعد  لمشروع  طبقًا  العاملين  بعض  إستقالة  نتيجة  أمريكى  دوالر  مليون   5.1
المصروفات اإلدارية األخرى بمبلغ 2.3 مليون دوالر أمريكى )تبرعات لإلقتصاد الوطنى بمبلغ 540 ألف دوالر أمريكى ومركز 
أسوان للقلب بمبلغ 850 ألف جنيه مصرى وتبرعات لصندوق تحيا مصر بمبلغ 10 مليون جنيه مصرى( ، كما تم إستهالك 
المعاش  تطبيق  من  الناتجة  الوفرات  تمثل  أمريكى  دوالر  مليون   4.9 بمبلغ  العاملين  لصندوق  الممنوح  المساند  القرض 
لم   2013 عام  أمريكى فى  مليون دوالر   4.8 بمبلغ   العاملين  تدعيم لصندوق  ذلك  قابل   2014 عام  اإلختيارى خالل  المبكر 

يقابله تدعيم هذا العام ، 

وفيما يلى بيان تحليلى للمصروفات اإلدارية والعمومية :-

  )باأللف دوالر أمريكى(

البيان
31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

%القيمة%القيمة
55472 41664.331 26* المرتبات واألجور وما فى حكمها 

83811 4--تدعيم صندوق العاملين
--96512.1 4إستهالك القرض المساند لصندوق العاملين

48917 73423.67 9مصروفات إدارية أخرى 
881100 11510043 41االجمالى

المخصصات 	. 
2014 بمبلغ 2.4 مليون دوالر أمريكى كما تم تدعيم مخصص مطالبات  تم تدعيم مخصص القروض والسلفيات خالل عام 
محتملة خالل عام 2014 بمبلغ 3.9 مليون دوالر أمريكى )صندوق العاملين( وقابل ذلك مخصصات إنتفى الغرض منها فى 
31 ديسمبر 2014 بمبلغ 2.7 مليون دوالر أمريكى تدعيم مخصص اإللتزامات العرضية فى ديسمبر 2013 بمبلغ مليون دوالر 

أمريكى لم يقابله تدعيم هذا العام وذلك كما يلى :-

   )باأللف دوالر أمريكى(

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014البند
التغيـر)-(/+

القيمة
812 1)293 4()481 2(تدعيم مخصص القروض 

704 1)685 5()981 3(تدعيم مخصص مطالبات محتملة
051 1)051 1(-تدعيم مخصص التزامات عرضية

-)029 11()462 6(إجمالى التدعيم
741 2-741 2مخصصات إنتفى الغرض منها

308 7)029 11()721 3(الصافــى
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يلتزم المصرف بتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية وفقا لما أصدرته 
لجنة بازل للرقابة على البنوك فى هذا الصدد، إلى جانب القواعد التى 
يصدرها البنك المركزى المصرى وتطبق على البنوك العاملة فى مصر، 

وذلك فى ضوء إتفاقية تأسيسه ونظامه األساسى.

المبادئ األساسية للحوكمة بالمصرف
حماية حقوق المساهمين ومعاملتهم بالتساوى.	 

إحترام وحماية مصالح وحقوق األطراف األخرى ذات العالقة.	 

تحديد واجبات ومسئوليات مجلس اإلدارة والمستويات اإلدارية التنفيذية.	 

التأكد على أهمية وظائف المراجعة الداخلية والخارجية ولجان المراجعة.	 

اإللتزام بمعايير ونظم اإلفصاح والشفافية والممارسات المهنية السليمة.	 

مجلس اإلدارة
للجمعية  صراحة  به  إحتفظ  ما  عدا  فيما  المصرف  إلدارة  سلطة  أوسع  اإلدارة  لمجلس 
فى  األقل  على  شهور  ثالث  كل  مرة  المصرف  مركز  فى  اإلدارة  مجلس  وينعقد  العمومية، 

السنة .

مسئوليات مجلس اإلدارة الرئيسية:-

التأكد من تحقيق مصالح المساهمين والمودعين وأصحاب المصالح األخرين ذوى العالقة.	 

وضع األهداف اإلستراتيجية للمصرف.	 

التأكد من سالمة إدارة المصرف بعناية فى إطار النظم والقوانين وسياساته المعتمدة.	 

كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية.	 
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الهيكل التنظيمى
إعتبارًا من 4 / 12 / 2014

مجلس االدارة

رئيس
مجلس االدارة

امانة سر
مجلس االدارة

نائب رئيس مجلس 
االدارة والعضو المنتدب

نائب رئيس مجلس 
االدارة والعضو المنتدب

مساعد العضو 
المنتدب

مساعد العضو 
المنتدب

الخزانه واسواق 
المال

المؤسسات 
المالية

االستثمارات 
المباشرة

التدقيق
الداخلى

االلتزام

ادارة
المخاطر

االئتمان

 تنمية 
االعمال

الشئون االدارية 
والخدمات

الموارد
البشرية

الشئون 
القانونية

تكنولوجيا 
المعلومات

المراقبة
المالية

المراقبة
الداخلية 

الفروع والخدمات 
المصرفية 

العمليات 
المركزية

لجنة المرتبات 
والمكافآت

لجنة
االئتمـــان

لجنة الحوكمة 
والترشيحات

اللجنة
التنفيذية

لجنة
المراجعة 

لجنة المصادر 
واالستخدامات

لجنة
المخاطر

لجنة الموارد 
البشرية

لجنة
االستثمار

لجنة
المخصصات

** يتبعهـا :

ــ التجزئة وتطوير المنتجات

ــ التسويق المصرفى

**
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لجان مجلس اإلدارة
فى 4 / 12 / 2014  

لجنة الحوكمة والترشيحات :
رئيسًارئيس مجلس اإلدارةالسيد االستاذ / جمال نجم

عضوًاعضو مجلس اإلدارةالسيد االستاذ / محمد محمد بن يوسف
عضوًاعضو مجلس اإلدارةالسيد االستاذ / على سالم الحبرى
عضوًاعضو مجلس اإلدارةالسيد االستاذ / عبدالسالم خورى

لجنة المخاطـــر :
رئيسًاعضو مجلس اإلدارةالسيد االستاذ / طارق الخولى

عضوًانائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدبالسيد االستاذ / محمد كمال الدين بركات
عضوًاعضو مجلس اإلدارةالسيد االستاذ / الطاهر امحمد سركز

عضوًاعضو مجلس اإلدارةالسيدة الدكتورة / رانيا المشاط
عضوًاعضو مجلس اإلدارةالسيد االستاذ / حمد راشد النعيمى

لجنة المراجعــــة :
رئيسًاعضو مجلس اإلدارة السيد االستاذ / نضال عصـر

عضوًاعضو مجلس اإلدارةالسيد االستاذ / عبدالسالم عقيل خورى
عضوًاعضو مجلس اإلدارةالسيد االستاذ / عمرو يخلف الحجاج

لجنة المرتبات والمكافآت :
رئيسًاعضو مجلس اإلدارةالسيد االستاذ / محمد محمد بن يوسف

عضوًاعضو مجلس اإلدارةالسيد االستاذ / على سالم الحبرى
عضوًاعضو مجلس اإلدارةالسيد االستاذ / احمد على الحمادى

عضوًاعضو مجلس اإلدارةالسيد االستاذ / نضال عصـر

لجنة االستثمار :
رئيسًانائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدبالسيد االستاذ / محمد ابراهيم عبد الجواد

عضوًانائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدبالسيد االستاذ / محمد كمال الدين بركات
عضوًاعضو مجلس اإلدارةالسيد االستاذ / عبدالسالم عقيل خورى

عضوًاعضو مجلس اإلدارةالسيد االستاذ / نضال عصـر
عضوًاعضو مجلس اإلدارةالسيدة الدكتورة / رانيا المشاط

عضوًاعضو مجلس اإلدارةالسيد االستاذ / محمد محمد بن يوسف
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لجان مجلس اإلدارة
فى 4 / 12 / 2014  

اللجنة التنفيذيــة :
نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدبالسيد االستاذ / محمد ابراهيم عبد الجواد 

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدبالسيد االستاذ / محمد كمال الدين بركات
السيد / مساعد العضو المنتدب

السيدة / مدير عام الشئون االدارية والخدمات
السيد / مدير عام االئتمان

السيد / مدير عام الفروع والخدمات المصرفية
) بصفة مراقب (السيد / مدير عام المخاطر 

) بصفة مراقب (السيد / المشرف على الشئون القانونية
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أوال : إدارة المخاطر

يطبق مجلس إدارة المصرف ضوابط حوكمة شاملة لتطبيق سياساته تجاه إدارة المخاطر التى يتعرض لها من خالل أنشطته 
المتعددة، ويضع رؤية فعالة إلدارة المخاطر المصرفية فى إطارمناخ يتمتع بمعايير ذات نزاهة عالية .

وقد تم وضع سياسات ونظم إدارة المخاطر للتأكد من أن نوعية المخاطر التى يتعرض لها المصرف ال تتعارض مع رؤيته 
أولوية  وتحدد  بتحقيقه،  المرتبطة  والمخاطر  العائد  بين  التوازن  أساس  على  المصرف  أنشطة  تقييم  ويتم  اإلستراتيجية، 

توظيف الموارد وإستثمارات المصرف طبقا لتأثير المخاطر المتعلقة بها.

يقوم اإلطار العام 
إلدارة المخاطر 

على معرفة جميع 
العاملين بأهمية 

تنفيذ جميع 
مسئولياتهم بكفاءة 

واإلبالغ عن أية 
إنتهاكات أو عوائق 
لتطبيق سياسات 

المصرف.

تقوم إدارة المخاطر على منهج منظم من أربعة مراحل وهى : 

تحديد المخاطر. 1
Risk Identification

قياس المخاطر. 2
Risk Measurement

الرقابة على المخاطر. 3
)Risk Monitoring Limitation(

التحكم فى المخاطر وإعداد التقارير. 4
Risk Reporting and Control

نظم
الرقابة الداخلية 

تحديد 
المخاطر

الرقابة
على

المخاطر

التحكم
 فى

المخاطر قياس 
المخاطر
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وتتمثل المخاطر المالية التى يتعرض لها المصرف فيما يلى :
مخاطر االئتمان	 
مخاطر التشغيل	 
مخاطر السوق	 

ويتم إدارة تلك المخاطر على النحو التالى :

إدارة مـخاطر اإلئتمان :
تعد مخاطر اإلئتمان أهم المخاطر التي يتعرض لها البنك حيث تتمثل تلك المخاطر فى عدم قدرة أحد األطراف على الوفاء 

بتعهداته و إلتزاماته تجاه المصرف، سواء كان ذلك بالنسبة لسداد جزء أو كل  المستحق عليه عند تاريخ االستحقاق .

وتعتبر القروض للعمالء و البنوك وأرصدة الحسابات الجارية والودائع طرف البنوك األخرى واإلستثمارات المالية باإلضافة إلي 
التعهدات من الغير أهم األصول المالية التى تتعرض لمخاطر اإلئتمان .

وحفاظا علي أموال المودعين وعلي قوة األداء المالي للمصرف مع تحقيق معدالت ربحية جيدة، تهتم إدارة المصرف – من 
خالل قطاع إدارة المخاطر الذى يتمتع بإستقاللية تامة عن وحدات األعمال –  بتوفير رقابة فعالة لمخاطر اإلئتمان، وذلك عن 
طريق اتباع سياسة حذرة ومتحفظة وتطبيق مجموعة من اإلجراءات التي من شأنها خفض مخاطر اإلئتمان قدر المستطاع .  

إدارة مخاطر التشغيل:
هي المخاطر الناتجة عن عدم مالءمة أو فشل أي من العمليات أو اإلجراءات الداخلية أو النظم أو العاملين، أو فشل نتيجة 

ألحداث خارجية بما في ذلك المخاطر القانونية.

مفهوم  ولتطبيق  التشغيل  مخاطر  من  والحد  للسيطرة  المصرف  مستوى  على  التشغيل  مخاطر  إدارة  سياسة  تفعيل  تم 
المخاطر لدى جميع المستويات اإلدارية بالمصرف لتحسين األدوات الرقابية داخل المصرف.

التفتيش  العامة وإدارة  المراجعة  إدارة  الرقابية األخرى مثل  اإلدارات  إلى جنب مع  بالعمل جنبًا  التشغيل  إدارة مخاطر  تقوم 
والرقابة للوصول للتطبيق األمثل لكافة أعمال المصرف. 

تلتزم إدارة مخاطر التشغيل بالمعايير التى وضعتها مقررات بازل II وتصنيف مخاطر التشغيل الذى ورد بها وتقوم بإعداد 
تقارير دورية تعرض على اإلدارة العليا للمصرف للوقوف على مدى تعرض المصرف للخطر وكيفية مواجهته.  

يهدف المصرف إلى تطبيق نظم حلول متطورة لرصد وقياس وتقييم مخاطر التشغيل بما يتماشى مع متطلبات بازل II فى 
هذا الشأن. 

إدارة مخاطر السوق: 
هو خطر الخسارة الناتج عن التغيرات العكسية فى اسعار السوق وتضمن مخاطر السوق 

1 .  Interest Rate Risk مخاطر سعر الفائدة

2 .Liquidity Risk مخاطرالسيولة

3 .Foreign Exchange Risk  مخاطر اسعار الصرف

مخاطر
االئتمان

مخاطر
التشغيل

مخاطر
السوق
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مخاطر سعر الفائدة:
)ALCO(  يتم مراقبة مخاطر سعر الفائدة عن طريق لجنة المصادر واالستخدامات

األصول المالية بالعمالت األجنبية
يتم تحديد سعر العــائد على اســــــاس سعر متغير ) Floating Rate( وبالتالى تتقلص مخاطر تقلب اسعار العائدعلى العملة 
 IRS( المالية المشتقات  الى  بالرجوع  الثابتة  االعتبار تغطية خطر تقلب األسعار  انخفاضًا، مع األخذ فى  أو  ارتفاعا  األجنبية 
Interest Rate Swap(،كما يحتمل تعرض المصرف آلثار التقلبات فى مستوى اسعار العائد السائدة فى السوق وهو خطر 
التدفقات النقدية لسعر العائد وقد يزيد هامش العائد نتيجة لتلك التغيرات ولكن قد تنخفض األرباح فى حالة حدوث تحركات 
غير متوقعة، ويقوم مجلس إدارة المصرف بوضع حدود بمستوى االختالف فى اعادة تسعير العائد الذى يمكن ان يحتفظ به 

المصرف ويتم مراقبة ذلك يوميا بواسطة إدارة مخاطر السوق بالمصرف.

مخاطر السيولة
ذلك  عن  ينتج  أن  ويمكن  االستحقاق  عند  بإلتزاماته  المرتبطة  بتعهداته  الوفاء  فى  المصرف لصعوبات  تعرض  إحتمال  هو 
اإلخفاق فى الوفاء باإللتزامات الخاصة لسداد للمودعين والوفاء بإرتباطات اإلقراض، وتتولى إدارة الخزانة مسئولية إدارة 
السيولة على المدى القصير وتوفير تقارير متكررة عن حركة األصول واإللتزامات للوقوف على إحتياجات المصرف من السيولة 

كما تختص إدارة مخاطر السوق بمراقبة مستويات السيولة وتطبيق سياسة إدارة السيولة المعتمدة .

مخاطر اسعار الصرف
هو احتمال تعرض المصرف لخطر التقلبات فى أسعار صرف العمالت االجنبية على الميزانية و التدفقات النقدية. و قد قام 
مجلس اإلدارة بوضع حدود للعمالت األجنبية وذلك بالقيمة االجمالية لكل من المراكز و التى يتم مراقبتها لحظيا من قبل 

إدارة مخاطر السوق بالمصرف .
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معدل كفاية رأس المال

ينتهج المصرف سياسة 
متحفظة فيما يتعلق 

بمعدل كفاية رأس 
المال وفقًا للقواعد 

المنصوص عليها 
بإتفاقية بازل )II( منذ 
عام 2008، مع األخذ 
فى اإلعتبار تعليمات 

وتفسيرات البنك 
المركزى المصرى فى 

حالة أن يكون تطبيقها 
أكثر تحفظًا.

وتهدف سياسة معدل كفاية رأس المال بالمصرف إلى تحقيق :

للعمل 	  المنظمة  الدولية  والقواعد  بالمعايير  إلتزامه  الدولى، من خالل  المجال  المنافسة فى  المصرف على  ضمان قدرة 
المصرفى.

المال 	  رأس  آمنة من  بمستويات  اإلحتفاظ  أموال عمالئه من خالل  للمصرف، وسالمة  المالى  الموقف  قوة  الحفاظ على 
تتناسب مع المخاطر التى تتعرض لها أصوله.

ويتم إحتساب معدل كفاية رأس المال طبقا للمحددات التالية :

أوال - قاعدة الملكية
) الشريحة األولى ( رأس المال األساسى: رأس المال المدفوع، اإلحتياطيات، األرباح المحتجزة.	 
) الشريحة الثانية ( رأس المال المكمل:  المخصصات، إحتياطيات إعادة تقييم األصول، القروض المساندة طويلة األجل.	 
) الشريحة الثالثة ( : القروض المساندة قصيرة األجل .	 

ثانيا - رأس المال المقابل لمخاطر األصول

يحتسب رأس المال المقابل لمخاطر اإلئتمان ومخاطر السوق وفقا لإلسلوب المعيارى.	 
يحتسب رأس المال المقابل لمخاطر التشغيل وفقا إلسلوب المؤشر األساسى.	 

إحتفظ المصرف بمعدل قوى لكفاية رأس المال حيث بلغ 14.13 % فى أخر ديسمبر 2014 مقارنة 11.62 ٪ فى أخر ديسمبر 
2013. فى حين أن الحد األدنى لمعدل كفاية رأس المال طبقا لمتطلبات البنك المركزى المصرى بلغ 10 % .
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ثانيا: اإللتزام

يعتبر المصرف من الرواد فى البنوك العاملة فى مصر فى إنشاء قطاع مستقل لإللتزام منذ عام 2002 لحماية المصرف من أى 
مخاطر لعدم اإللتزام،ويعتمد نشاط قطاع اإللتزام على ثالث محاور رئيسية وهى :

التأكد من مطابقة النظم واللوائح وآليات العمل بالمصرف للمعايير والسياسات المصرفية وللقوانين والتعليمات الصادرة 	 
عن السلطات الرقابية .

مكافحة غسل األموال. 	 
إقرار مبادىء الحوكمة علي أسس مصرفية سليمة.	 

وتم إعتماد سياسة متطورة لإللتزام تتفق 
مع القوانين ومقررات لجنة بازل للرقابة على 
البنوك وتوصيات لجنة العمل المالى الدولية 

 )Financial Action Task Force-FATF(
حيث تم تحديد بموجبها مسئول اإللتزام 

بالمصرف Head of Compliance مع تعيين 
مسئولين لإللتزام بكافة الفروع
.  Branch Compliance Officers

وتعكس هذه السياسة إلتزام المصرف بقيامه بدور فعال فى مكافحة غسل األموال غير المشروعة،والعمل على قطع سبل 
تمويل اإلرهاب وتحقيق أهداف إدارة المصرف وهى:

المشاركة فى مكافحة الجريمة بوجه عام.	 
الحفاظ على سالمة عمليات ومعامالت المصرف حفاظًا على سمعته المهنية .	 
أداء اإللتزام القانونى تجاه دولة المقر والقواعد واألعراف والضوابط الدولية الملزمة. 	 

ويتم تطبيق تلك السياسة من خالل دليل إجراءات عمل يقوم أساسًاعلى ما يلى :

إنشاء قاعدة بيانات لحصر العمالء المحظور التعامل معهم وغيرهم من الذين وردت أسماءهم فى قوائم الحظر الصادرة . 1
عن األمم المتحدة OFAC، UN ، البنك المركزى المصرى . وكذلك مراجعة التحويالت الصادرة والواردة لهذا الغرض. 

تطبيق مبدأ “ اعرف عميلك “ للتعرف على هوية كافة عمالئه ومعامالتهم البنكية وذلك إسترشادًا بضوابط فتح وتشغيل . 2
الحسابات الصادرة من البنك المركزى المصرى والضوابط واألعراف الدولية.

تحديث البيانات الخاصة بالعمالء بشكل دورى ومستمر. . 3

تحقيق الرقابة المستمرة على  كافة معامالت العمالء مع المصرف .. 4

تطبيق قواعد الفحص الدقيق )Enhanced Due Diligence – EDD( على الحسابات والمعامالت التى تنطوى على مخاطر . 5
مرتفعة.

تنظيم عمليات التدريب الدورى للعاملين فيما يتعلق بمكافحة غسل األموال.. 6
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ثالثا:  التفتيش الداخلي 

يتم تطبيق مفهوم الحوكمة في مجال التفتيش من خالل خطط تفتيشيه مكثفة تهدف إلى المحافظة على االستقــرار و الثقة 
بالنظـــام الموجود بالمصرف من خالل :

الرقابة على المخاطر التى تتمثل أساسا فى المخاطر االئتمانية ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل باالضافة إلى مخاطــر 	 
االلتـــزام ومخاطــر السمعة ومخــاطر االستراتيجية 

تقييم اداء اإلدارات و الفروع فى ضـوء مدى االلتــزام بخطط المصرف السنوية و االسـتراتيجية المعتمدة من االدارة العليا 	 
للمصرف و مدى التزامها باإلجراءات التى تحد من المخاطر .

و يتم عرض نتائج أعمال التفتيش على لجنه المراجعة ومجلس االدارة .

43
صفحة رقم- التقرير السنوى 2014  |



رابعًا

القوائم
المالية

تقرير مراقبى الحسابات46
القوائم المالية48
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية53

44
- التقرير السنوى 2014صفحة رقم  |



45
صفحة رقم- التقرير السنوى 2014  |



تقرير مراقبى الحسابات
إلى السادة/ مساهمى المصرف العربى الدولى 

تقرير عن القوائم المالية 
راجعنا القوائم المالية المرفقة للمصرف العربى الدولى والمتمثلة فى قائمة المركز المالى فى 31 ديسمبر 2014 وكذا قوائم 
الدخل و الدخل الشامل والتغير فى حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ، وملخص 

للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من اإليضاحات.

مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية
إن إدارة المصرف هى المسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضًا عاداًل وواضحًا وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية، 
و هى أيضًا المسئولة عن وضع نظام الرقابة الداخلية الذي تراه ضروريًا إلعداد قوائم مالية خالية من أية تحريفات هامة 

سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

مسئولية مراقب الحسابات
تنحصر مسئوليتنا فى إبداء الرأى على هذه القوائم المالية فى ضوء مراجعتنا لها. وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة 
الدولية. وتتطلب هذه المعايير منا االلتزام بمتطلبات السلوك المهنى وتخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكد مناسب 

بأن القوائم المالية خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة. 

المالية. وتعتمد  القوائم  القيم واإلفصاحات فى  أدلة مراجعة بشأن  أداء إجراءات للحصول على  المراجعة  وتتضمن أعمال 
اإلجراءات التى تم اختيارها على الحكم  المهنى للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر فى القوائم المالية 
بقيام  الصلة  ذات  الداخلية  الرقابة  اعتباره  فى  المراقب  يضع  المخاطر  هذه  تقييم  ولدى  الخطأ.  أو  الغش  عن  الناتج  سواء 
المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس 
السياسات  مالئمة  مدى  تقييم  أيضا  المراجعة  عملية  وتشمل  المنشأة.  فى  الداخلية  الرقابة  كفاءة  على  رأى  إبداء  بغرض 
المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التى التى أعدت بمعرفة اإلدارة وكذا سالمة العرض الذى قدمت به القوائم المالية.

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التى قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسبا إلبداء رأينا على القوائم المالية.

EY املتضامنون للمحاسبة و املراجعة

محاسبون قانونيون و مستشارون
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الــرأى
ومن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعاله تعبر بعدالة ووضوح - فى جميع جوانبها الهامة - عن المركز المالى للمصرف 
العربى الدولى فى 31 ديسمبر 2014، وعن أدائه المالى وتدفقاته النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وذلك  

طبقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

مراقبا الحسابات

القاهرة فى :  2 مارس 2015

زميل جمعية المحاسبين و المراجعين المصرية
زميل جمعية الضرائب المصرية

س.م.م   رقم )2343( 

BT وحيد عبد الغفار وشركاه

EY املتضامنون للمحاسبة و املراجعة

محاسبون قانونيون و مستشارون

زميل جمعية المحاسبين و المراجعين المصرية
زميل جمعية الضرائب المصرية

س.م.م   رقم )9380( 

EY المتضامنون للمحاسبة و المراجعة

أشرف محمد إسماعيل
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جمال نجممحمـد ابراهيم عبد الجـوادمحمد كمال الدين بركات
رئيس مجلس االدارةنائـــــب رئيس مجلس االدارةنائـــــب رئيس مجلس االدارة

 وعضو مجلس اإلدارة املنتدب وعضو مجلس اإلدارة املنتدب 

)القيمة باأللف دوالر أمريكي(

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014إيضاح رقم

األصول
919 211 729 97 )6(نقدية وأرصدة لدي البنوك

038 489 577 303 )7(ودائع لدى البنوك
321 431 558 660 )8(أذون خزانــة

948 35 -          )9(استثمارات مالية بغرض المتاجرة
110 52 364 50 )10(إستثمارات مالية متاحة للبيع

450 352 0701 347 1)11(قروض للعمالء والبنوك )بالصافي(
577 31 491 106 )12(إستثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق 

989 478 141 489 )13أ(إستثمارات مالية فى شركات شقيقة
210 35 422 31 )14(أرصدة مدينة وأصول أخرى

058 22 483 17 )15(إستثمارات عقارية
282 40 428 39 )16(أصول ثابتة )بعد خصم مجمع االهالك(

902 180 2633 143 3إجمالي األصول 

اإللتزامات وحقوق المساهمين
اإللتزامات 

657 601 081 507 )17(أرصدة مستحقة للبنوك
667 637 1611 690 1)18(ودائع العمالء 

384 122 740 95 )19(شهادات ادخار 
603 51 522 39 )20(أرصدة دائنة وإلتزامات أخرى

764 15 660 18 )21(مخصصات اخري
075 429 1642 351 2إجمالي اإللتزامات 

حقوق المساهمين
000 600 000 600 )22(رأس المال المصدر والمكتتب فيه بالكامل

000 450 000 450 )22(رأس المال المدفوع
461 99 517 102 إحتياطي قانوني 

582 73 582 73 إحتياطي عام 
620 36 900 51  أرباح محتجزة 

869 4 593 3 فروق تقييم االستثمارات المالية المتاحة للبيع
960 68 913 73 )13ب(التغير فى حقوق ملكية الشركات الشقيقة 

335 18 594 36 صافي  أرباح العام 
827 751 099 792 إجمالي حقوق المساهمين

902 180 2633 143 3إجمالي اإللتزامات وحقوق المساهمين

* اإليضاحات المرافقة للقوائم المالية من 1 الي 39 جزء متمم لها و تقرأ معها .
* تقرير مراقبي الحسابات »مرفق«

الميزانية
في 31 ديسمبر 2014 
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قائمة الدخل
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 

جمال نجممحمـد ابراهيم عبد الجـوادمحمد كمال الدين بركات
رئيس مجلس االدارةنائـــــب رئيس مجلس االدارةنائـــــب رئيس مجلس االدارة

 وعضو مجلس اإلدارة املنتدب وعضو مجلس اإلدارة املنتدب 

)القيمة باأللف دوالر أمريكي(

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014إيضاح رقم

إيرادات التشغيل 
862 70 697 82 )23(عوائد محصلة 
)712 16 ()755 18 ()24(عوائد مدفوعة

150 54 942 63 صافى دخل العوائد
501 1 )17  ()خسائر( أرباح المتاجرة )بالصافى(

880 13 376 16 )13 جـ(صافي حصة المصرف في أرباح شركات شقيقة
957  681 5 )25(أرباح إستثمارات مالية متاحة للبيع )بالصافى(

-)030 3 ()14(إضمحالل األصول التى آلت ملكيتها 
-)575 4 ()15(إضمحالل اإلستثمارات العقارية 

976 14 354 14 )26(إيرادات تشغيل أخري ) بالصافى(
464 85 731 92 اجمالى إيرادات التشغيل 

مصروفات التشغيل 
)554 31 ()416 26 (المرتبات واألجور وما في حكمها 

-)965 4 ()27(إستهالك القرض المساند لصندوق العاملين 
)199 2 ()009 2 (مصروف اإلهالك

)128 10 ()726 7 ( مصروفات إدارية أخري 
)881 43 ()116 41 (إجمالي مصروفات التشغيل

583 41 615 51 أرباح التشغيل قبل المخصصات
-741 2 مخصصات إنتفى الغرض منها 

)029 11 ()462 6 ()27(عبء المخصصات
554 30 894 47 صافي أرباح العام القابلة للتوزيع 

وألغراض إتباع المعايير الدولية للتقارير المالية 
554 30 894 47 األرباح القابلة للتوزيع 

يخصم : 
بدالت ومكافآت أعضاء مجلس االدارة ) تحت اعتماد الجمعية 

العامة (
)147 2 ()410 2 ()3 - س(

)072 10 ()890 8 ()3 - س(توزيعات العاملين ) تحت اعتماد الجمعية العامة (
صافي أرباح العام القابلة للتوزيع بعد بدالت ومكافآت أعضاء 

مجلس اإلدارة وتوزيعات العاملين
 36 594 18 335

1.2200.611)37(نصيب السهم في األرباح

* اإليضاحات المرافقة للقوائم المالية من 1 الي 39 جزء متمم لها و تقرأ معها .
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)القيمة باأللف دوالر أمريكي(

31 ديسمبر 2013 31 ديسمبر 2014

335 18 594 36 صافى الربح طبقًا لقائمة الدخل

)خسائر( إيرادات شاملة أخرى
037 4 )276 1 (صافى التغير فى فروق تقييم اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع

440 9 953 4 صافى التغير فى حقوق ملكية الشركات الشقيقة
477 13 677 3 إجمالى إيرادات شاملة أخرى للسنة

812 31 271 40 مجموع الدخل الشامل للسنة

قائمة الدخل الشامل
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 

قائمة التغير فى حقوق المساهمين
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014  

)القيمة باأللف دوالر أمريكي(

اإلجمالي
صافى 
أرباح 
العام 

التغير فى 
حقوق 
ملكية 

الشركات 
الشقيقة 

فروق تقييم 
اإلستثمارات 

المالية 
المتاحة 

للبيع 

أرباح 
محتجزة

إحتياطي 
عام 

إحتياطي 
قانونى 

رأس 
المال  
المدفوع

 742 515  27 049  59 520   832  36 049  73 582  95 483  450 000 الرصيد فى
31 ديسمبر 2012

) 22 500( ) 27 049( - -   571 -  3 978 - توزيع أرباح عام 2012
 4 037 - -  4 037 - - - - فروق تقييم االستثمارات 

المالية المتاحة للبيع
 9 440 -  9 440 - - - - - التغير فى حقوق ملكية 

الشركات الشقيقة
 18 335  18 335 - - - - - - صافى ارباح عام 2013 

 751 827  18 335  68 960  4 869  36 620  73 582  99 461  450 000 الرصيد في
31 ديسمبر 2013

 751 827  18 335  68 960  4 869  36 620  73 582  99 461  450 000 الرصيد في
31 ديسمبر 2013

- ) 18 335( - -  15 280 -  3 055 - توزيع أرباح عام 2013
) 1 276( - - ) 1 276( - - - - فروق تقييم االستثمارات 

المالية المتاحة للبيع
 4 954 -  4 954 - - - - - التغير فى حقوق ملكية 

الشركات الشقيقة
 36 594  36 594 - - - - - - صافى ارباح عام 2014 

)قبل اعتماد التوزيع من 
الجمعية العامة(

 792 099  36 594  73 914  3 593  51 900  73 582  102 516  450 000 الرصيد في
31 ديسمبر 2014

* اإليضاحات المرافقة للقوائم المالية من 1 الي 39 جزء متمم لها و تقرأ معها .
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قائمة التدفقات النقدية
عن السنة المالية المنتهية في  31 ديسمبر 2014 

)القيمة باأللف دوالر أمريكي(
31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014   

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
335 18 594 36 صافي أرباح العام 

يتم تسويتها بـ:
199 2 009 2 إهالك األصول الثابتة 

-13  إستبعادات أصول ثابتة
029 11 462 6 مخصصات مكون خالل العام
-)741 2 (مخصصات انتفى الغرض منه

-575 4 مخصص اضمحالل  االستثمارات العقاريه
-030 3 مخصص اضمحالل  االصول التى آلت ملكيتها للمصرف

-965 4 إستهالك القرض المساند لصندوق العاملين
-)657 41 (ديون معدومــة

)501 1 (17  فروق تقييم االستثمارات المالية بغرض المتاجرة
)315  ()681 5 (أرباح / خسائر بيع االستثمارات المالية المتاحة للبيع

)880 13 ()376 16 (حصة المصرف في أرباح شركات شقيقة
)56  (860  إستهالك عالوة إصدار االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

803  201  فروق تقييم أرصدة النقدية
614 16 )729 7 (خسائر /أرباح التشغيل قبل التغيرات فى األصول وااللتزامات الناتجة من أنشطة التشغيل 

صافي النقص ) الزيادة ( فى األصول 
)839 5 (682 82 أذون الخزانة

103  931 35 استثمارات مالية بغرض المتاجرة
662 105 102 46 قروض للعمالء والبنوك

369 2 869  أرصدة مدينة وأصول أخرى
صافي ) النقص ( الزيادة فى االلتزامات

608 69 )576 94 (أرصدة مستحقة للبنوك
)789 34 (850 25 ودائع العمالء وشهادات االدخار

486 4 )046 17 (أرصدة دائنة وإلتزامات أخرى
214 158 083 72 صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

صافى النقص )الزيادة( فى أنشطة اإلستثمار
830 11 151 6 المحصل من بيع إستثمارات مالية متاحة للبيع

701 6 177 11 المحصل من إستثمارات مالية فى شركات شقيقة
-  -المحصل من بيع اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

-)774 75 (المدفوع لشراء إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق 
)551  ()168 1 (مدفوعات لشراء أصول ثابتة

980 17 )614 59 (صافي التدفقات النقدية )المستخدمة فى( الناتجة من أنشطة االستثمار 
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

)500 22 (-توزيعات نقدية
)500 22 (-  صافي التدفقات النقدية )المستخدمة فى( الناتجة من أنشطة التمويل

)803  ()201  (أثر تغيير سعر الصرف على النقدية 
891 152 268 12 صافي الزيادة في النقدية وما فى حكمها خالل العام 

702 698 593 851 رصيد النقدية وما في حكمها أول العام 
593 851 861 863 رصيد النقدية وما في حكمها في نهاية العام

وتتمثل النقدية وما فى حكمها فيما يلى:
919 211 729 97 نقدية وأرصدة لدى البنوك

038 489 577 303 ودائع لدى البنوك
321 431 558 660 أذون خزانة

يخصم
)685 280 ()003 198 (أذون خزانة إستحقاق أكثر من ثالثة شهور

593 851 861 863 النقدية وما فى حكمها في نهاية العام

* اإليضاحات المرافقة للقوائم المالية من 1 الي 39 جزء متمم لها و تقرأ معها .
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)القيمة باأللف دوالر أمريكي(

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

صافي أرباح العام قبل بدالت ومكافآت اعضاء مجلس االدارة وتوزيعات 
العاملين

 47 894 30 554

620 36 900 51 أرباح مرحلة من سنوات سابقة 
174 67 794 99 األرباح القابلة للتوزيع

توزع كاآلتي :
055 3 789 4 إحتياطي قانوني 10 %
--توزيعات للمساهمين 

147 2 410 2 مكافآت وبدالت أعضاء مجلس االدارة
072 10 890 8 توزيعات للعاملين

900 51 705 83 أرباح محتجزة للعام القادم 
174 67 794 99 االجمالي

* اإليضاحات المرافقة للقوائم المالية من 1 الي 39 جزء متمم لها و تقرأ معها .

قائمة توزيع االرباح المقترحة
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 
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اإليضاحات المتممة القوائم المالية
في 31 ديسمبر 2014

)جميع المبالغ الواردة باإليضاحات باأللف دوالر أمريكي إال إذا ذكر خالف ذلك(

نبذة عن المصرف. 1

تأسيس المصرف أ. 
تأسس المصرف العربي الدولي بموجب إتفاقية دولية تم توقيعها عام 1974 ويقع المركز الرئيسي للمصرف في  35 شارع 
عبد الخالق ثروت - مدينه القاهرة ويزاول نشاطه من خالل ثمان فروع داخل جمهورية مصر العربية وبموجب اتفاقية إنشاء 
المصرف فإنه يتمتع ببعض المزايا والحصانات داخل كل دولة من الدول األعضاء ) المساهمين ( وفيما يلي بعض من أهم 

المزايا والحصانات :
ال تسري علي المصرف القوانين المنظمة للمصارف واالئتمان والرقابة علي النقد والمؤسسات العامة أو ذات النفع العام - 

وشركات القطاع العام والشركات المساهمة .

ال يجوز اتخاذ أية إجراءات نحو تأميم أو مصادرة أو فرض الحراسة علي أنصبة مساهمي المصرف أو علي المبالغ المودعة - 
به .

ال تخضع سجالت المصرف ووثائقه ومحفوظاته لقوانين وقواعد الرقابة والتفتيش القضائي أو اإلداري أو المحاسبي .- 

أو -  القضائي  الحجز  إجراءات  اتخاذ  أو  عليها  اإلطالع  يجوز  العضو سرية وال  بلد  توجد في  قد  والتي  المودعين  حسابات 
اإلداري عليها قبل صدور حكم نهائي .

والرسوم -  الضرائب  أنواع  كافة  من  معفاة  المختلفة  وعملياته  نشاطه  أوجه  وكافة  وتوزيعاته  وأرباحه  المصرف  أموال 
والدمغات .

ال يلتزم المصرف بتحصيل أو سداد أي نوع من الضرائب أو الرسوم أو الدمغات التي قد تفرض علي عمالئه .- 

قررت الجمعية العامة غير العادية للمصرف العربي الدولي المنعقدة في 22 مارس 2012 تعديل بعض مواد إتفاقية أنشاء - 
المصرف وفيما يلي أهم هذه التعديالت :-

 اليسري علي هذا المصرف أو فروعه القوانين المنظمة للمؤسسات العامة أو ذات النفع العام وشركات القطاع  العام 	 
والشركات المساهمة في الدول األعضاء التي يعمل بها المصرف أو فروعه. وبما ال يتعارض مع ما تقدم ومع باقى مواد 
اإلتفاقية ، يخضع المصرف لرقابة البنك المركزى وفقًا ألحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الساري في 
دولة المقر، وتخضع فروعه فى الدول األعضاء االخرى لرقابة البنوك المركزية وفقًا ألحكام القوانين المنظمة للمصارف 

واإلئتمان السارية بها .

لتفعيل هذا 	  الالزمة  اإلجراءات  إتخاذ  االدارة. وجارى  التي يحددها مجلس  العمالت  المصرف بكافة  تتم جميع معامالت 
التعديل خالل عام 2015 .

 نشاط المصرفب. 
وبصفة  الخارجية  والتجارة  االقتصادية  التنمية  بمشروعات  المتعلقة  والتجارية  والمالية  المصرفية  األعمال  بجميع  القيام 

خاصة للدول األعضاء وغيرها من الدول والبلدان العربية .

السنة المالية للمصرف	. 
تبدأ السنة المالية للمصرف العربي الدولي من 1 يوليو وتنتهي في 30 يونيو من كل عام، وطبقا لقرار الجمعية العامة الغير 
عادية للمصرف المنعقدة بتاريخ 5 سبتمبر 2007 تم تعديل السنة المالية للمصرف لتبدأ من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر 

من كل عام .
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أسس إعداد القوائم المالية. 2
معايير -  لجنة  من  الصادرة  التفسيرية  والتعليمات  المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  طبقًا  المالية  القوائم  هذه  إعداد  يتم 

المحاسبة الدولية . 

لألصول -  الدفترية  القيم  لتحديد  وافتراضات  تقديرات  تستخدم  أن  اإلدارة  من  المحاسبية  السياسات  تطبيق  يتطلب 
وااللتزامات التى ال يمكن قياسها بشكل واضح من خالل المصادر األخرى .

إن هذه التقديرات وما يصاحبها من افتراضات تعتمد على الخبرة السابقة لإلدارة باإلضافة إلى بعض العوامل األخرى ذات - 
العالقة . هذا وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات ومن ثم تتم مراجعة التقديرات المستخدمة فى تحديد تلك 
االفتراضات بصفة مستمرة. ويبين اإليضاح رقم )5( من اإليضاحات المتممة للقوائم المالية البنود والعناصر التي اجري 

بشأنها تقديرات محاسبية هامة .

يتم إعداد هذه القوائم المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية معدلة بنتائج إعادة تقييم األصول المالية المحتفظ بها بغرض - 
المتاجرة والمتاحة للبيع والمشتقات المالية إلي قيمتها العادلة. 

تم اعتماد القوائم المالية من مجلس إدارة المصرف بتاريخ 5 فبراير 2015 . - 

أهم السياسات المحاسبية المتبعة . 3
السياسات المحاسبية المذكورة أدناه تم تطبيقها بثبات فى إعداد هذه القوائم المالية للمصرف خالل جميع الفترات المالية 

المعروضة . 

تقييم العمالت األجنبية أ. 
يتم عرض القوائم المالية للمصرف بالدوالر األمريكي حيث أنها هي العملة الرئيسية التي تتم بها معظم تعامالته.

أسعار  أساس  علي  المالية  السنة  خالل  األخرى  بالعمالت  المعامالت  وتثبت  األمريكي،  بالدوالر  المصرف  حسابات  تمسك 
الصرف السارية في تاريخ تنفيذ تلك المعامالت .

باستخدام  المالية  السنة  نهاية  في  األخرى  بالعمالت  النقدية  الطبيعة  ذات  وااللتزامات  األصول  أرصدة  ترجمة  إعادة  ويتم 
أسعار الصرف السارية في ذلك التاريخ وتثبت الفروق الناتجة بقائمة الدخل .

تتم ترجمة البنود ذات الطبيعة غير النقدية بالعمالت األخرى والتى استخدمت القيمة العادلة فى قياسها باستخدام أسعار 
الصرف التى كانت سائدة فى تاريخ تحديد القيمة العادلة . 

أما بالنسبة للبنود ذات الطبيعة غير النقدية بالعمالت األخرى والتى استخدمت التكلفة التاريخية فى قياسها فال تعاد ترجمتها.

وتدرج أرباح وخسائر فروق العملة كبند مستقل بقائمة الدخل عن السنة المالية التى نشأت فيها فيما عدا الفروق الناتجة 
عن ترجمة أرصدة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة غير النقدية التى يتم قياسها بالقيمة العادلة حيث يتم إدراجها ضمن 

التغيرات فى قيمتها العادلة .

تحقق اإليراد ب. 
يتم إثبات إيرادات الفوائد ومصروفات الفوائد طبقًا لمبدأ االستحقاق ويحتسب الدخل من العموالت والرسوم عند تأدية - 

المتوقع تحصيله منها  الجزء  الفوائد علي  يتم احتساب  الغير منتظمة حيث  القروض  الخدمة ويستثني من ذلك فوائد 
من  استرداده  المتوقع  للجزء  المستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالية  القيمة  صافي  الحتساب  المستخدم  الفائدة  بسعر 

القرض .

يتم إثبات نصيب المصرف في نتائج نشاط الشركات الشقيقة بطريقة حقوق الملكية . - 

يتم إثبات اإليرادات من توزيعات أرباح االستثمارات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة أو المتاحة للبيع عندما يتقرر الحق - 
في استالم األرباح الموزعة .

يتم االعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة عن بيع االستثمارات عند إتمام عملية البيع التي تتمثل فى تاريخ انتقال المكاسب - 
والمخاطر المتعلقة باالستثمار إلي المشتري .

يتم إثبات إيرادات العمليات المصرفية عند تأدية الخدمة . - 
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األصول المالية	. 
يقوم البنك بتبويب األصول المالية بين المجموعات التالية: أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر، 
وقروض ومديونيات، واستثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، واستثمارات مالية متاحة للبيع، وتقوم اإلدارة 

بتحديد تصنيف استثماراتها عند االعتراف األولي .

) 	/ 1 ( األصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح و الخسائر

وتشتمل هذه المجموعة على أصول مالية بغرض المتاجرة، واألصول التي تم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل 
األرباح والخسائر و كذا المشتقات المالية .

يتم تبويب األداة المالية على إنها بغرض المتاجرة إذا تم اقتناؤها وتحميل قيمتها بصفة أساسية بغرض بيعها في األجل - 
إداراتها معًا وكان هناك دليل على معامالت فعلية  إذا كانت تمثل جزءًا من محفظة أدوات مالية محددة يتم  أو  القصير 
حديثة تشير إلى الحصول على أرباح في األجل القصير. كما يتم تصنيف المشتقات على أنها بغرض المتاجرة إال إذا تم 

تخصيصها على أنها أدوات تغطية.

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

عندما يقلل ذلك تضارب القياس الذي قد ينشأ إذا تم معالجة المشتق ذو العالقة على انه بغرض المتاجرة في الوقت . 1
بالتكلفة المستهلكة بالنسبة للقروض والتسهيالت للبنوك والعمالء  المالية محل المشتق  الذي يتم فيه تقييم األداة 

وأدوات الدين المصدرة .
العادلة وفقا إلستراتيجية . 2 الملكية وتقييمها بالقيمة  إدارة بعض االستثمارات، مثل االستثمارات في أدوات حقوق  عند 

االستثمار أو إدارة المخاطر وإعداد التقارير عنها لإلدارة العليا على هذا األساس، يتم عندها تبويب تلك االستثمارات على 
أنها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.

األدوات المالية، مثل أدوات الدين المحتفظ بها ، التي تحتوي على واحد أو أكثر من المشتقات الضمنية التي تؤثر بشدة . 3
على التدفقات النقدية ، فيتم تبويب تلك األدوات على أنها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.

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

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

ال يتم إعادة تبويب أية مشتقة مالية من مجموعة األدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح و الخسائر وذلك - 
أثناء فترة االحتفاظ بها أو سريانها ، كما ال يتم إعادة تبويب أية أداه مالية نقال من مجموعة األدوات المالية بالقيمة العادلة 
من خالل األرباح و الخسائر إذا كانت هذه األداة قد تم تخصيصها بمعرفة البنك عند االعتراف األولي كأداة تقيم بالقيمة 

العادلة من خالل األرباح والخسائر.

)	/ 2 (  االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق: 

قابل  أو  محدد  سداد  مبلغ  ذات  مشتقة  غير  مالية  أصوال  االستحقاق  تاريخ  حتى  بها  المحتفظ  المالية  االستثمارات  تمثل 
للتحديد وتاريخ استحقاق محدد ولدى إدارة البنك النية والقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاقها. ويتم إعادة تبويب 
كل المجموعة على أنها متاحة للبيع إذا باع البنك مبلغ هام من األصول المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق باستثناء 

حاالت الضرورة .

)	/ 3 (  االستثمارات المالية المتاحة للبيع : 

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

ويتبع ما يلي بالنسبة لألصول المالية : 

التاريخ الذي يلتزم فيه -  يتم االعتراف بعمليات الشراء والبيع بالطريقة المعتادة لألصول المالية في تاريخ المتاجرة وهو 
البنك بشراء أو بيع األصل وذلك بالنسبة لألصول المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر، واالستثمارات المالية 

المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، واالستثمارات المالية المتاحة للبيع .

يتم االعتراف األولي باألصول المالية - بخالف تلك التي يتم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر - - 
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بالقيمة العادلة مضافا إليها تكاليف المعاملة ويتم االعتراف باألصول المالية التي يتم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة 
من خالل األرباح والخسائر وذلك بالقيمة العادلة فقط مع تحميل تكاليف المعاملة على قائمة الدخل ضمن بند صافى 

دخل المتاجرة .

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

بالتخلص منها أو إلغائها أو انتهاء مدتها التعاقدية .

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

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

الملكية .

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

أدوات حقوق الملكية المبوبة متاحة للبيع عندما ينشأ الحق للبنك في تحصيلها .

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

القيمة .

الذي يسرى علية تعريف -  للبيع  المتاحة  المالية  المبوب ضمن مجموعة األدوات  المالي  البنك بإعادة تبويب األصل  يقوم 
القروض والمديونيات ) سندات أو قروض( نقال من مجموعة األدوات المتاحة للبيع إلى مجموعة القروض والمديونيات أو 
األصول المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق - كل حسب األحوال - وذلك عندما تتوافر لدى البنك النية والقدرة على 
االحتفاظ بهذه األصول المالية خالل المستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق. وتتم إعادة التبويب بالقيمة العادلة 
في تاريخ إعادة التبويب، ويتم معالجة أية أرباح أو خسائر متعلقة بتلك األصول التي تم االعتراف بها سابقا ضمن حقوق 

الملكية وذلك على النحو التالي :-

العمر 	  األرباح والخسائر على مدار  ثابت يتم استهالك  تاريخ استحقاق  له  المعاد تبويبه والذى  المالي  في حالة األصل 
المتبقي لالستثمار المحتفظ به حتى تاريخ االستحقاق بطريقة العائد الفعلي. ويتم استهالك أي فرق بين القيمة على 
أساس التكلفة المستهلكة والقيمة على أساس تاريخ االستحقاق على مدار العمر المتبقي لألصل المالي باستخدام 
طريقة العائد الفعلي وفى حالة اضمحالل قيمة األصل المالي الحقا. يتم االعتراف بأية أرباح وخسائر سبق االعتراف بها 

مباشرة ضمن حقوق الملكية في األرباح والخسائر. 

أو 	  األصل  بيع  الملكية حتى  األرباح والخسائر ضمن حقوق  ثابت تظل  تاريخ استحقاق  له  ليس  الذي  األصل  في حالة 
التصرف فيه عندئذ يتم االعتراف بأية أرباح أو خسائر سبق االعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية .

مساهمات في الشركات الشقيقة د. 
يتم المحاسبة عن المساهمات في الشركات التي يمتلك المصرف فيها %20 أو أكثر من حقوق التصويت طبقًا لطريقة حقوق 
الملكية. حيث يتم االعتراف األولى باالستثمار بالتكلفة على أن يتم الحقا تعلية أو تخفيض تكلفة االستثمار بنصيب المصرف 
من التغير فى صافى أصول الشركات المستثمر فيها والمحقق بعد تاريخ االقتناء. ويتم معالجة حصة المصرف من التغيرات 
فى حقوق ملكية الشركات المستثمر فيها الالحقة لالقتناء والمعالة على حقوق الملكية لتلك الشركات مباشرة ضمن حقوق 
الملكية للمصرف. ويخفض رصيد االستثمار بقيمة نصيب المصرف في التوزيعات المحصلة من الشركة المستثمر فيها وكذا 

خسائر تدهور قيمة االستثمار إن وجدت .
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االستثمارات العقاريةهـ . 
لالستثمارات  الالحق  القياس  ويتم  المعاملة.  تكاليف  تتضمن  والتى  بالتكلفة  العقارية  باالستثمارات  األولى  االعتراف  يتم 
العقارية بالقيمة العادلة ويتم تحميل األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير فى القيمة العادلة لتلك االستثمارات بقائمة الدخل 

فى الفترة التى تنشأ خاللها .

القروض والتسهيالت و. 
يتم اإلثبات األولي للقروض والتسهيالت بالقيمة العادلة ويعاد قياسها بالتكلفة المستهلكة )Amortized Cost( باستخدام - 

. )Effective Interest Rate( سعر الفائدة الفعال

يتم تقدير التدهور الذي يطرأ علي أي من القروض والسلفيات بالفرق بين القيمة الدفترية وصافي القيمة الحالية للتدفقات - 
النقدية للقيمة المتوقع تحصيلها في المستقبل من هذه القروض والتسهيالت محسوبا علي أساس سعر الفائدة الفعال 

ويتم تحميل الفرق على قائمة الدخل . 

االلتزامات -  من  بها  يتصل  وما  القروض  هذه  من  نسبة  أساس  على  المنتظمة  للقروض  التدهور  خسائر  احتساب  يتم 
العرضية في ضوء خبرة اإلدارة والخسائر المتعلقة بها في الفترات السابقة . 

يتم إعدام القروض والسلفيات عندما يتبين لإلدارة عدم إمكانية تحصيلها . - 

األصول الثابتة ز. 
تظهر األصول الثابتة بالميزانية بالتكلفة بعد خصم مجمع اإلهالك باإلضافة إلى الخسائر المجمعة الناتجة من االضمحالل - 

في قيمتها ويتم إهالكها بطريقة القسط الثابت على مدار العمر االفتراضي لها وبمعدالت سنوية تتراوح بين 2 % و33,3%.

يتم استهالك مصروفات التحسينات والتجديدات الخاصة بفروع المصرف المستأجرة علي مدي العمر اإلنتاجي المقدر أو - 
مدة عقد اإليجار أيهما أقل .

تقييم األصول التي آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون بعض العمالء  ح. 
تدرج األصول التي آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون بعض العمالء بالميزانية ضمن بند “حسابات مدينة متـنوعة وفوائد 
مستحقة “  وذلك بالقيمة العادلة أو القيمة التي آلت بها للمصرف أيهما أقل وفي حالة انخفاض القيمة العادلة لهذه األصول 
يتم  العادلة  القيمة  ارتفاع  الدخل، وفى حالة  الفرق على قائمة  الميزانية يحمل  تاريخ  بها للمصرف في  آلت  التي  القيمة  عن 

اإلضافة إلى قائمة الدخل وذلك في حدود ما سبق تحميله على قوائم الدخل عن فترات مالية سابقة .

اضمحالل األصول الماليةط. 
) ط / 1(  االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

يقوم البنك فى تاريخ كل ميزانية بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعى على إضمحالل احد االستثمارات المالية أو مجموعة 
من االستثمارات المالية . ويعد االستثمار المالى أو مجموعة من االستثمارات المالية مضمحلة القيمة ويتم تحمل خسائر 
االضمحالل عندما يكون هناك دليل موضوعى على االضمحالل نتيجة لحدث أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد االعتراف 
لالستثمار  المستقبلية  النقدية  التدفقات  على  يؤثر  الخسارة  حدث  وكان   )loss event-”الخسارة )“حدث  لالستثمار  األولى 

المالي او لمجموعة االستثمارات المالية التي يمكن تقديرها بدرجة يعتمد عليها .

وتتضمن المؤشرات التي يستخدمها البنك لتحديد وجود دليل موضعي على خسائر االضمحالل ايًا مما يلي :
صعوبات مالية كبيرة تواجه المدين .- 

توقع إفالس المدين أو دخول في دعوة تصفية .- 

) ط / 2(  االستثمارات المالية المتاحة للبيع
يقوم البنك في تاريخ كل ميزانية بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على اضمحالل احد أو مجموعة من األصول المالية 
المبوبة ضمن استثمارات مالية متاحة للبيع. وفي حالة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المبوبة متاحة للبيع، يؤخذ 
في االعتبار االنخفاض الكبير أو الممتد في القيمة العادلة لألداة ألقل من قيمتها الدفترية، و ذلك عند تقدير ما إذا كان هناك 

اضمحالل في األصل .
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مخصصات أخر		. 
يتم إثبات المخصصات األخري عند وجود إلتزام قانوني قائم أو مستدل عليه نتيجة لحدث في الماضي ويكون من المحتمل أن 
يتطلب تدفق لمنافع اقتصادية يتم استخدامها لسداد ذلك االلتزام ويمكن عمل تقدير موثوق به لمبلغ االلتزام. إذا كان تأثير 
المتوقعة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  المخصصات األخري بخصم  يتم تحديد قيمة  الزمنية للنقود جوهريًا فإنه  القيمة 
بسعر خصم قبل الضريبة يعكس التقدير الحالي للسوق للقيمة الزمنية للنقود و المخاطر المتعلقة باإللتزام إذا كان ذلك 

مالئماً .

هذا ويتم مراجعة رصيد المخصصات األخري فى تاريخ الميزانية وتعديلها عند الضرورة إلظهار أفضل تقدير حالى لها .

المقاصة بين األصول وااللتزامات الماليةك. 
القانوني  الحق  المصرف  يمتلك  الصافي فقط عندما  المالية علي أساس  بإثبات عقود األصول وااللتزامات  المصرف  يقوم 
القابل للنفاذ إلجراء المقاصة بين المبالغ المعترف بها ويكون لديه النية إما إلجراء التسوية على أساس صافى المبالغ أو 

االعتراف باألصل وتسوية االلتزام في آن واحد .

المشتقات المالية  ل. 
يدخل المصرف في تعاقدات خاصة بالمشتقات المالية وتتضمن تلك المشتقات عقود آجلة وعقود أسعار صرف آجلة وعقود 
مبادالت وعقود خيار ويتم إثبات هذه التعاقدات بالقيمة العادلة وتتمثل القيمة العادلة للمشتقات المالية في المعادل لألرباح  

أو الخسائر غير المحققة الناتجة من عملية إعادة تسعير هذه األدوات بسعر السوق أو بأي طرق أخرى مقبولة للتسعير . 
بالنسبة  أما  الدخل،  قائمة  المتاجرة ضمن  المخصصة ألغراض  المالية  للمشتقات  العادلة  القيمة  في  التغيرات  قيمة  تدرج 
للمشتقات المالية المخصصة ألغراض التغطية فيتم المحاسبة عنها طبقًا لسياسات المصرف بشان ادارة المخاطر وألغراض 

المعالجة المحاسبية تصنف هذه العمليات إلى نوعين : 
 -  )Fair Value Hedge( مشتقات لتغطية القيمة العادلة

يتم االعتراف بقائمة الدخل بكل من التغير في القيمة العادلة لهذه المشتقات والتغير في القيمة العادلة لألصل أو االلتزام 	 
المطلوب تغطية مخاطر التغير في قيمته العادلة .

 -  )Cash Flow Hedge( مشتقات لتغطية التدفقات النقدية

ثبت فعاليتها مباشرة ضمن حقوق 	  التى  النقدية  التدفقات  العادلة لمشتقات تغطية  القيمة  بالتغير في  االعتراف  يتم 
تسوية  يتم  المشتقات  تلك  استحقاق  تاريخ  وفى  الدخل.  بقائمة  فورا  الفعال  غير  بالجزء  االعتراف  يتم  بينما  الملكية 

الفروق الناتجة عن تصفية العملية وكذلك تسوية ما سبق إدراجه بحقوق الملكية فى قائمة الدخل .

وتعتبر عالقة التغطية فعالة إذا ما كان متوقعا منذ بداية وطوال مدة العقد أن يتم مقابلة التغيرات فى القيمة العادلة أو التدفقات 
النقدية لألداة المغطاة بصورة شبه كاملة بالتغيرات فى القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لألداة المستخدمة فى التغطية .

احتياطي قانوني م. 
طبقًا للنظام األساسي للمصرف العربي الدولي يتم اقتطاع مبلغ يوازي 10 % سنويًا من األرباح الصافية لتدعيم االحتياطي 

القـانوني حتى تتساوى قيمته مع رأس المال المصـدر والمدفوع، وهذا االحتياطي غير قابل للتوزيع .

احتياطي عام ن. 
يكون االحتياطي العام بناءا علي قرارات الجمعية العامة بغرض تعزيز القاعدة الرأسمالية للمصرف .

مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارةس. 
طبقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية فإن مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة تعتبر جزء من التكلفة بقائمة الدخل إال انه 
طبقًا للقانون االساسى للمصرف فان مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة تقررها الجمعية العامة كجزء من توزيع األرباح ، 
ولذا قد تم إدراج مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة وكذلك توزيعات العاملين فى حساب التوزيع ) تحت اعتماد الجمعية 
العامة (، كما تم إدراج كال منها ببند مستقل بقائمة الدخل لتتفق طريقة العرض بالقوائم المالية مع المعايير الدولية للتقارير 

المالية .
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النقدية وما في حكمها ع. 
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية يتضمن بند النقدية وما في حكمها أرصدة النقدية وأرصدة الحسابات الجارية لدي 

البنوك وأذون الخزانة إستحقاق أقل من ثالثة شهور . 

المعاشات ومكافآت ترك الخدمة للعاملينف. 
يتبع المصرف نظام خاص بمكافآت نهاية الخدمة ومعاشات التقاعد يغطى العاملين الدائمين بالمصرف ويساهم المصرف 
لزومها  يرى  االكتوارى  الخبير  يقررها  إضافية  مبالغ  أي  على  عالوة  سنويا  العاملين  أجور  من  مئوية  بنسبة  الصندوق  فى 

الستمرار الصندوق فى تقديم خدماته أو لضمان الحد األدنى لعائد استثمار أموال الصندوق . 

إدارة المخاطر المالية . 4
يتعرض البنك نتيجة األنشطة التي يزاولها إلى مخاطر مالية متنوعة تتضمن ما يلي :

مخاطر اإلئتمان- 

مخاطر التشغيل- 

مخاطر السوق- 

مخاطر السيولة- 

وقبول المخاطر هو أساس النشاط المالي ، ويتم تحليل وتقييم وإدارة بعض المخاطر أو مجموعة من المخاطر مجتمعة معا، 
ولذلك يهدف البنك إلى تحقيق التوازن المالئم بين الخطر والعائد وإلى تقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للبنك 
، ويعد أهم أنواع المخاطر خطر االئتمان وخطر السوق وخطر السيولة واألخطار التشغيلية األخرى. ويتضمن خطر السوق 

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

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

ونظم إدارة المخاطر وتعديلها بحيث تعكس التغيرات في األسواق والمنتجات والخدمات وأفضل التطبيقات الحديثة . 

وتتم إدارة المخاطر في ضوء السياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة وتقوم إدارة المخاطر بتحديد وتقييم وتغطية المخاطر 
المالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية المختلفة بالبنك ، ويوفر مجلس اإلدارة فى إطار مبادىء الحوكمة والممارسات 

المصرفية السليمة المتعلقة بإدارة المخاطر المصرفية هيكل إشرافى متكامل من لجان عليا منبثقة عنه وهى:-

لجنة اإلدارة العليا والحوكمة	 

لجنة المراجعة الداخلية	 

لجنة المخاطــر	 

لجنة المرتبات والمكافآت	 

لجنة اإلستثمار	 

وتتكون عضوية اللجان العليا من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين وتعمل كل لجنة فى إطار ميثاق معتمد من مجلس 
اإلدارة يحدد إختصاصاتها ودورية إنعقادها والموضوعات التى تختص بعرض توصيات بشأنها على مجلس اإلدارة.

ومن خالل لجانه المنبثقة يوفر مجلس اإلدارة مبادئ مكتوبة تغطي مناطق خطر محددة مثل خطر االئتمان وخطر أسعار 
صرف العمالت األجنبية ، وخطر أسعار العائد ، واستخدام أدوات المشتقات وغير المشتقات المالية. باإلضافة إلى ذلك ، فإن 

إدارة المخاطر تعد مسئولة عن المراجعة الدورية إلدارة المخاطر وبيئة الرقابة بشكل مستقل .

و تعمل إدارة المخاطر في توافق تام مع المبادئ األساسية التالية :-
االستقالل التام إلدارات تقييم المخاطر عن أقسام التشغيل .- 

تطبيق اتجاه ثابت لتقييم ورصد المخاطر في جميع أنحاء البنك .- 
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مخاطر االئتمان: أ. 
يتعرض البنك لخطر االئتمان وهو الخطر الناتج عن قيام أحد األطراف بعدم الوفاء بتعهداته، ويعد خطر االئتمان أهم األخطار 
أنشطة  في  أساسية  االئتمان بصفة  خطر  ويتمثل  الخطر.  لذلك  التعرض  بإدارة  بحرص  اإلدارة  تقوم  لذلك  للبنك،  بالنسبة 
اإلقراض التي ينشأ عنها القروض والتسهيالت وأنشطة االستثمار التي يترتب عليها أن تشتمل أصول البنك على أدوات الدين، 
كما يوجد خطر االئتمان أيضا في األدوات المالية خارج الميزانية مثل ارتباطات القروض. وتتركز عمليات اإلدارة والرقابة على 
خطر االئتمان في إدارة  المخاطر التي ترفع تقاريرها إلى مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ورؤساء وحدات النشاط بصفة دورية .

وإن وجود إدارة ورقابة شاملة وفعالة لخطر االئتمان، يعتبر أمرا جوهريا للحفاظ على قوة البنك المالية وربحيته. وبالتالي، 
فإن البنك يطبق إطار عمل محكم لمراقبة مخاطر االئتمان، وتمثل السياسة االئتمانية وسلطات منح االئتمان حجر الزاوية في 
هذا اإلطار. ويتم تحديدها بمشاركة إدارة المخاطر ووحدات األعمال معا وتخضع السياسة االئتمانية وسلطات منح االئتمان 

إلى مراجعة دورية وموافقة من قبل مجلس اإلدارة .

وفي داخل إدارة المخاطر، يكون العاملون فيها مسئولين عن :
تحديد حدود االئتمان على صعيد كل من العميل أو مجموعة عمالء أو عمليات تجارية فردية.- 

اعتماد نماذج تقييم العمالء والمعايير الداخلية لتحديد الجدارة االئتمانية للعميل )التي تعبر عن مصداقية العميل بشأن - 
السداد( .

رصد ومراقبة االئتمان الممنوح لكبار العمالء و في مختلف محافظ االئتمان .- 

مراجعة صياغة نصوص سياسات المخصصات الخاصة و العامة .- 

العامة  االئتمان  بالمصرف عن مخاطر  العامة  لإلدارة  اإلرشاد  تقديم  أجل  للمحافظ من  تحليل شامل  يتم  ذلك  وعالوة على 
والخاصة بالمصرف وبالتالي رفع التقارير إلى لجنة المخاطر.

كما تساعد إدارة المخاطر في تحديد المعايير لقياس المخاطر وتحديد الممارسات المناسبة لتكوين المخصصات االئتمانية .

للعمالء  القروض  )ب(  يبين جدول  المتأخرات واالضمحالل. كما  للعمالء والبنوك من حيث  القروض  أرصدة  )أ(  ويبين جدول 
والبنوك طبقا للتقييم الداخلي المستخدم بواسطة المصرف .

 )جدول أ( أرصدة قروض للعمالء والبنوك من حيث المتأخرات واالضمحالل في 31 ديسمبر 2014 :

 

 2014 / 12 / 312013 / 12 / 31

قروض 
وتسهيالت

قروض 
وتسهيالت

قروض 
وتسهيالت

قروض 
وتسهيالت

قروض 
وتسهيالت

قروض 
وتسهيالت

بنوك مؤسسات للعمالءبنوك مؤسسات للعمالء
ال يوجد عليها متأخرات أو 

اضمحالل
77 0601 241 38250 00070 0391 262 90850 000

------متأخرات ليست محل اضمحالل

-315 741206-360 381146متأخرات محل اضمحالل

000 22350 469 7801 00070 74250 387 4411 77األجمالى

-572 640147-069 422107يخصم : مخصص االضمحالل
-032 30989-424 19860يخصم : العوائد المجنبة

000 61950 232 8311 00069 24950 220 8211 76الصافــى
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)جدول ب( القروض للعمالء والبنوك طبقا للتقييم الداخلي المستخدم بواسطة المصرف في 31 ديسمبر 2014 :

أفـــراد

قروض شخصيةبطاقات ائتمانحسابات جارية مدينة31 / 12 / 2014 
اجمالى القروض 

والتسهيالت
597 11676 73-481 13- جيدة

463-463-2- المتابعة العادية
----3- المتابعة الخاصة

356381-425- غير منتظمة
441 47277 50646373 3االجمالى

مؤسســات وبنوك

2014 / 12 / 31
حسابات جارية 

مدينة
قروض

 مباشرة
قروض

 مشتركة
بنوك

اجمالى القروض 
والتسهيالت

765 00067 80850 80414 11532- جيدة
216 199 1-908 308373 825-2- المتابعة العادية

401 24--401 24-3- المتابعة الخاصة
360 146--349 011145 41- غير منتظمة

742 437 0001 71650 862388 164997 1األجمالى

أفـــراد

قروض شخصيةبطاقات ائتمانحسابات جارية مدينة31 / 12 / 2013
اجمالى القروض 

والتسهيالت
529 66069 68  -1869- جيدة

511-511-2- المتابعة العادية
----3- المتابعة الخاصة

714740-426- غير منتظمة
780 37470 89551169االجمالى

مؤسســات وبنوك

2013 / 12 / 31
حسابات جارية 

مدينة
قروض

 مباشرة
قروض

 مشتركة
بنوك

اجمالى القروض 
والتسهيالت

056 000722 11450 706179 236489 13- جيدة
509 544-943 566211 332-2- المتابعة العادية

342 46--342 46-3- المتابعة الخاصة
316 206--847 4469205- غير منتظمة

223 519 0001 05750 461391 074 7051 3اإلجمالى

تلك  قابلية  االعتبار  في  األخذ  بعد  وذلك  المنتظمة  غير  للفئة  بالنسبة  اضمحالل  محل  المضمونة  القروض  اعتبار  يتم  لم 
الضمانات للتحصيل .
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مخاطر التشغيل: ب. 
يقصد بها المخاطر الناجمة عن الخسائر أو الغش أو إصدار بيانات مالية ومحاسبية غير دقيقة بسبب عدم مالءمة اإلجراءات 
والنظم الداخلية أو اإلخالل بها أو بسبب خطأ بشري أو أحداث خارجية )وتشمل المخاطر القانونية ومخاطر االلتزام والمخاطر 
المحاسبية والبيئية ومخاطر السمعة إلخ(. وعالوة على ذلك، يمكن أن تتخذ مخاطر التشغيل شكل مخاطر االلتزام مما يقع 
بالقواعد  االلتزام  عدم  بسبب  مالية  خسائر  أو  تأديبية  أو  إدارية  أو  قانونية  عقوبات  اتخاذ  مخاطر  تحمل  البنك  عاتق  على 

واللوائح ذات الصلة .

تقوم لجنة المخاطر التي تجتمع دوريا بمراقبة مخاطر التشغيل ، وتتم عملية المراقبة الدائمة والمراقبة الدورية من خالل 
إدارة التفتيش وإدارة المراجعة الداخلية وتتولى اإلدارة القانونية إدارة المخاطر القانونية كما تتولى إدارة االلتزام إدارة مخاطر 

االلتزام .

مخاطر السوق:	. 
خطر السوق هو خطر الخسارة الناتج من التغيرات العكسية في أسعار السوق. ويحتوى على كل العمليات الخاصة بالمتاجرة 
وأيضا بعض العمليات الخاصة بمحفظة البنك والتي يقوم البنك بتقييمها بناءا على أسعار السوق ويتضمن مخاطر السوق 

مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار الصرف .

البنك  ميزانية  في  المتبقي  إهالك  أو  الخسائر  عن  الناجمة  المخاطر  بأنها  الصرف  وأسعار  الفائدة  أسعار  بمخاطر  ويقصد 
العمومية و األصول المدرجة والغير مدرجة في الميزانية، والناشئة عن التغيرات في أسعار الفائدة أو عمالت الصرف . وتنشأ 

مخاطر أسعار الفائدة أو أسعار الصرف المرتبطة بهيكل ميزانية البنك عن األنشطة التجارية البنكية .

ترتبط مخاطر أسعار الفائدة بالعمليات التجارية للبنك و يرجع منشأها إلى الفرق بين إجمالي األصول وااللتزامات ذات الفائدة 
الثابتة .

المبدأ العام هو الحد من مخاطر أسعار الفائدة الهيكلية إلى أقصى حد ممكن. وكلما أمكن ، يتم اتخاذ إجراءات التحوط من 
تغير أسعار الفائدة لكل عملية تجارية علي حده )Micro-hedging( أو باتخاذ الالزم للتحوط على مستوى المركز المالي للبنك 

 . )Macro-hedging(

بالتبعية يتم قياس خطر تغييرات أسعار الفائدة بناء على المتبقي  بعد إجراءات التحوط التي تم تنفيذها . 

كما يتعرض البنك لخطر التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية على المركز المالي والتدفقات النقدية .

وألغراض تخفيض مخاطر تقلبات أسعار العمالت إلى الحد األدنى فان البنك يراعى التوازن فى مراكز العمالت األجنبية وقد قام 
مجلس اإلدارة بوضع حدود للعمالت األجنبية وذلك بالقيمة اإلجمالية لكل المراكز فى نهاية كل يوم .

كما تقوم لجنة إدارة األصول والخصوم فى البت فى الحدود المقبولة لمخاطر أسعار الفائدة وتقييم وتعديل والموافقة على 
أى توصيات لتصحيح الفجوات )إن وجدت( .

ويبين )جدول ج( القيمة الدفترية لألدوات المالية موزعة بالعمالت المكونة لها .
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 )جدول 	( القيمة الدفترية لألدوات المالية موزعة بالعمالت المكونة لها في 31 ديسمبر 2014 :

31 ديسمبر 2014
دوالر 
أمريكي

يورو
جنيه 

استرليني
جنيه 
مصر	

االجمالىعمالت أخرى

     األصول المالية
 729 97 661 9501542 8361 1282 90   نقدية وأرصدة لدى البنوك

577 096303 6-041 440124 00055 118   ودائع لدى البنوك
070 347 3921941091 54672 274 1   قروض للعمالء والبنوك

إسثتمارات مالية
558 660-071 41-084 403133 486  أذون خزانة

------  بغرض المتاجرة
364 50----364 50  متاحة للبيع

491 106----491 106  محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
141 489-500 185--641 303  إستثمارات في شركات شقيقة

930 054 8663 7298 010226 752126 573263 429 2إجمالي األصول المالية
االلتزامات المالية

081 480507 1-117 3304 15433 468 أرصدة مستحقة للبنوك
901 785 2891 7-358 782121 472227 429 1 ودائع العمالء وشهادات اإلدخار

982 292 7692 8-475 112125 626261 897 1إجمالي االلتزامات المالية
948 72997761 640535226 9472 531صافي المركز المالي للميزانية

دوالر 31 ديسمبر 2013
أمريكي

يورو
جنيه 

استرليني
جنيه 
مصر	

عمالت 
أخرى

االجمالى

       األصول المالية
919 001211 7739115 7631 47136 167   نقدية وأرصدة لدى البنوك

038 275489 3-745 018137 00073 275   ودائع لدى البنوك
450 352 0941 3169951 93678 272 1   قروض للعمالء والبنوك

إسثثمارات مالية
321 431---613 708134 296  أذون خزانة

948 35----948 35  بغرض المتاجرة
110 52----110 52  متاحة للبيع

577 31----577 31  محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
989 478-198 185--791 293  إستثمارات في شركات شقيقة

352 083 3703 1149 617186 710139 541322 425 2إجمالي األصول المالية
االلتزامات المالية

657 398601 1-002 5214 73636 559  أرصدة مستحقة للبنوك
051 760 8821 7-704 963134 502283 333 1  ودائع العمالء وشهادات اإلدخار

708 361 2802 9-706 484138 238320 893 1إجمالي االلتزامات المالية
644 11490721 226911186 3032 532صافي المركز المالي للميزانية
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مخاطر السيولة:د. 
 يتم تعريف مخاطر السيولة بأنها الخطر الذي ينشأ عن عدم قدرة البنك على تلبية التدفقات النقدية الناتجة عن التزاماته 
من  العديد  ظل  في  النقدية  التدفقات  نماذج  خالل  من  السيولة  ودراسة  متابعة  ويتم  مناسب.  وبسعر  استحقاقها  عند 

السيناريوهات . 

وتتولى غرفة المعامالت الدولية مسئولية إدارة السيولة على المدى القصير وتوفير تقارير متكررة عن حركة األسواق المالية 
و متابعة أي إشارات ألزمة سيولة متوقعة باألسواق المالية ورفع التقارير المطلوبة لوحدة األصول وااللتزامات للوقوف علي 

احتياجات البنك من السيولة .

كما تختص لجنة األصول والخصوم بتحديد السياسات والتخطيط للتعامل مع المخاطر التمويلية ومخاطر عدم توفر سيولة.

القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية

أدوات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة باستخدام وسائل تقييم :أ. 
التقييم   الناتجة عن فروق  القيم  ادراج  العادلة وتم  بالقيمة  المتاجرة  المبوبة أصول مالية بغرض  المالية  تم قياس األصول 
ضمن  التقييم  فروق  إدراج  وتم  العادلة  بالقيمة  قياسها  تم  للبيع  متاحة  مالية  أصول  المبوبة  الدين  أدوات  الدخل.  بقائمة 
بالقيمة  قياسها  فتم  الملكية  حقوق  ألدوات  وبالنسبة  للبيع.  المتاحة  المالية  لألصول  العادلة  القيمة  في  التغير  احتياطي 
العادلة  القيمة  التغير في  احتياطي  التقييم ضمن  إدراج فروق  المالية وتم  األوراق  ببورصة  المقيدة  العادلة وذلك لألسهم 

لألصول المالية المتاحة للبيع، أما األسهم الغير المقيدة بالبورصة فتم إدراجها بالتكلفة .  

 أدوات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة :ب. 
يلخص الجدول التالي القيمة الحالية والقيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية التي لم يتم عرضها في ميزانية البنك بالقيمة 

العادلة :

 
القيمة العادلةالقيمة الدفترية

2014 / 12 / 312013 / 12 / 312014 / 12 / 312013 / 12 / 31

    أصول مالية

    استثمارات مالية:
أدوات ملكية متاحة للبيع غير مدرجة 

بالبورصة
ال يوجدال يوجد020 23 167 23

  محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق:

265 38831 577108 49131 106أدوات دين

استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق :	. 
االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق والموضحة في الجدول السابق تتضمن سندات الخزانة المصرية 
المبوبة ضمن استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق. ويتم تحديد القيمة العادلة لألصول المالية المحتفظ بها 

حتى تاريخ االستحقاق بناءا على السعر المعلن ببورصة األوراق المالية وتدرج بقيمتها الدفترية دون تعديل .
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التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة. 5

يقوم المصرف باستخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ األصول وااللتزامات التي يتم اإلفصاح عنها خالل السنة المالية 
التالية، ويتم تقييم التقديرات واالفتراضات باستمرار على أساس الخبرة التاريخية وغيرها من العوامل، بما في ذلك التوقعات 
لألحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف والمعلومات المتاحة. وفيما يلى أهم البنود والعناصر التي 

اجرى بشأنها تقديرات وافتراضات محاسبية هامة .

خسائر االضمحالل في القروض والتسهيالت :  أ. 
إذا كان ينبغي  لتقييم االضمحالل ويقوم باستخدام حكم اإلدارة عند تحديد ما  القروض والتسهيالت  البنك محفظة  يراجع 
تسجيل عبء االضمحالل في قائمة الدخل ، وذلك لمعرفة ما إذا كان هناك أية بيانات موثوق بها تشير إلى انه يوجد انخفاض 
يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من محفظة القروض وذلك قبل التعرف على االنخفاض على مستوى 
القرض الواحد في تلك المحفظة وقد تشمل هذه األدلة وجود بيانات تشير إلى حدوث تغيير سلبي في قدرة محفظة من 
المقترضين على السداد للبنك ، أو ظروف محلية أو اقتصادية ترتبط بالتعثر في أصول البنك. عند جدولة التدفقات النقدية 
المستقبلية تقوم اإلدارة باستخدام تقديرات بناء على الخبرة السابقة لخسائر أصول ذات خصائص مخاطر ائتمانية في وجود 
أدلة موضوعية تشير إلى االضمحالل مماثلة لتلك الواردة في المحفظة . ويتم مراجعة الطريقة واالفتراضات المستخدمة في 
تقدير كل مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلة بصورة منتظمة للحد من أية اختالفات بين الخسارة المقدرة والخسارة 

الفعلية بناء على الخبرة.

اضمحالل االستثمارات في أدوات حقوق ملكية متاحة للبيع :ب. 
المتاحة للبيع عندما يكون هناك انخفاض هام   أو ممتد  الملكية  يحدد المصرف اضمحالل االستثمارات في أدوات حقوق 
في قيمتها العادلة عن التكلفة، ويحتاج تحديد ما إذا كان االنخفاض هاما أو ممتد إلى حكم شخصي. والتخاذ هذا الحكم، 
يقوم البنك بتقييم – ضمن عوامل أخرى – التذبذبات )Volatility( المعتادة لسعر السهم. باإلضافة إلى ذلك، فقد يكون هناك 
اضمحالل عندما يكون هناك دليل على وجود تدهور في الحالة المالية للشركة المستثمر فيها أو التدفقات النقدية التشغيلية 

والتمويلية، أو أداء الصناعة أو القطاع، أو التغيرات في التكنولوجيا.

القيمة العادلة للمشتقات :	. 
يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية غير المقيدة في أسواق نشطة باستخدام أساليب تقييم. وعندما يتم استخدام 
هذه األساليب ) مثل النماذج ( لتحديد القيم العادلة، يتم اختبارها ومراجعتها دوريا باستخدام أفراد مؤهلين ومستقلين عن 
الجهة التي قامت بإعدادها. وقد تم اعتماد جميع النماذج قبل استخدامها، وبعد تجربتها وذلك لضمان أن نتائجها تعكس 
بيانات فعلية وأسعار يمكن مقارنتها بالسوق. تستخدم تلك النماذج البيانات الموثقة فقط كلما كان ذلك عمليا. إال أن مناطق 
 )Correlation( واالرتباطات )Volatility( والتذبذبات )Counterparty مثل مخاطر االئتمان )الخاصة بالبنك واإلطراف المقابلة
تتطلب من اإلدارة استخدام تقديرات. ويمكن أن تؤثر التغيرات في االفتراضات حول تلك العوامل على القيمة العادلة لألدوات 

المالية التي يتم اإلفصاح عنها.

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

االستثمارات بالقيمة العادلة وليس بالتكلفة المستهلكة .   
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نقدية وأرصدة لدى البنوك. 6

2014 / 12 / 312013 / 12 / 31
086 87745 33نقدية بالصندوق

055 3701 أرصدة لدي البنوك المحلية ـ حسابات جارية 
778 482165 63أرصدة لدي البنوك الخارجية ـ حسابات جارية 

919 729211 97اإلجمالــى

 تتضمن األرصدة لدى البنوك المحلية والخارجية مبلغ 469 4 ألف دوالر أمريكى تمثل أرصدة بدون فائدة .

ودائع لدى البنوك . 7

2014 / 12 / 312013 / 12 / 31

098 065305 218ودائع لدي البنوك المحلية
940 512183 85ودائع لدي البنوك الخارجية

038 577489 303اإلجمالــى

 أذون الخزانــــة. 8

2014 / 12 / 312013 / 12 / 31

770 274437 625أذون خزانة إستحقاق 364 يوم
-590 1أذون خزانة إستحقاق 270 يوم

-507 38أذون خزانة إستحقاق 90 يوم
770 371437 665اإلجمالــى

)449 6()813 4(فوائد لم تستحق بعد
321 558431 660الصافـــى

إستثمارات مالية بغرض المتاجرة. 9

2014 / 12 / 312013 / 12 / 31

948 35-محافظ مدارة بواسطة الغير  
948 35-اإلجمالــى
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استثمارات مالية متاحة للبيع. 10

2014 / 12 / 312013 / 12 / 31

438 58219 17أسهم وسندات دولية
652 6159 9محافظ مداره بواسطة الغير 

020 16723 23أدوات حقوق ملكية – غير مدرجة بالبورصة
110 36452 50اإلجمالــى

587 11059 52الرصيد فى أول السنة المالية 
648 5262 2إضافات 

)033 12()914 5(إستبعادات
908 6421 1 أرباح التغير فى القيمة العادلة 
110 36452 50الرصيد فى آخر السنة المالية

808 3887 8صناديق إستثمار
814 2271 1محافظ مدارة بواسطة الغير
788 70313 14أدوات دين مدرجة بالبورصة

680 8795 2أدوات حقوق ملكية مدرجة بالبورصة
020 16723 23أدوات دين وحقوق ملكية غير مدرجة بالبورصة

110 36452 50اإلجمالــى

فيما يلى بيان باالستثمارات فى أدوات حقوق الملكية )غير المسجلة أو غير المتداولة بسوق األوراق المالية( والتى تم 	 
قياسها بالتكلفة نظرا لعدم إمكانية تحديد قيمة عادلة لها فى تاريخ القوائم المالية :

31 / 12 / 312013 / 12 / 2014نسبة الملكية %
400 40016 17.5916الشركة العربية الدولية للفنادق _ رمسيس هيلتون

583 5831 101شركة الدراسات والتنمية – سوسة
704704 2.29الخدمات المالية – البحرين

0.11860860برنامج تمويل التجارة العربية
3.57288288الشركة المصرية لالستعالم االئتماني

632 7691 9.51الشركة المصرية للتأمين التكافلى على الممتلكات والمسئوليات *
532 5321 10.751الشركة الدولية لالستثمارات المتعددة

3121مساهمات متنوعة **
020 16723 23اإلجمالــى

*   تتمثل الزيادة فى حصة المصرف فى زيادة رأس مال الشركة خالل العام .
** تتضمن مساهمة المصرف الجديدة فى شركة النيل للتصنيف اإلئتمانى بمبلغ 10 ألف دوالر أمريكى، وكذلك القيمة الرمزية 

لبعض المساهمات القائمة والتى تم تخفيض كامل قيمتها نتيجة لإلضمحالل . 
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 قروض للعمالء والبنوك )بالصافى(. 11

2014 / 12 / 312013 / 12 / 31
003 540 1831 465 1قروض للعمالء
000 00050 50قروض للبنوك 

003 590 1831 515 1إجمالي القروض
يخصم 

934 312116 74مخصص محدد 
278 17931 33مخصص القروض المنتظمة 

341 62289 60الفوائد المجنبة
168 113237 553

450 352 0701 347 1الصافــى

2014 مبلغ 86 مليون دوالر أمريكى مقابل مبلغ 118 مليون دوالر  وقد بلغ صافى القروض غير المنتظمة فى31  ديسمبر 
أمريكى فى 31 ديسمبر 2013 ، وبلغت قيمة الفوائد المجنبة فى 31 ديسمبر 2014 مبلغ 60,6 مليون دوالر أمريكى مقابل مبلغ 

89,3 مليون دوالر أمريكى فى31 ديسمبر 2013 .  وفيما يلي حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها :

2014 / 12 / 312013 / 12 / 31

مخصص 
محدد

مخصص 
القروض 
المنتظمة

اإلجمالى
مخصص 

محدد

مخصص 
القروض 
المنتظمة

اإلجمالى

620 692143 92826 212116 278148 93431 116رصيد المخصص فى بداية السنة المالية 
---)657 41(-)657 41(ديون تم إعدامها

---)674 1(-)674 1(مخصصات إنتفى الغرض منها 
545299)246(129)358(487تحويالت 

293 0414 4812524 2592 2222المكون خالل العام 
212 278148 93431 491116 179107 31233 74الرصيد فى نهاية السنة المالية

و فيما يلي تصنيف القروض والسلفيات حسب القطاعات :

2014 / 12 / 312013 / 12 / 31

929 931155 138مالية 
669 573681 691صناعية 

190 50079 87تجارية 
447 812170 171سياحية

921 476176 163كهرباء
587 63011 11مقاوالت 

919 639224 189أخري 
662 500 5611 454 1اإلجمالــى

)212 148()491 107(مخصص القروض والسلفيات
450 352 0701 347 1الصافــى
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قروض وتسهيالت للعمالء
2014 / 12 / 312013 / 12 / 31

األفــــراد 
506895 3حسابات جارية مدينة 

463511بطاقات إئتمان 
374 47269 73قروض شخصية 

780 44170 77إجمالى )1( 

المؤسسات 
705 1643 1حسابات جارية مدينة 

461 074 8621 997قروض مباشرة 
057 716391 388قروض مشتركة 

223 469 7421 387 1إجمالى )2( 
003 540 1831 465 1إجمالى القروض والتسهيالت للعمالء )1+2( 

يخصم 
212 491148 107مخصص اإلضمحالل 

341 62289 60العوائد المجنبة 
450 302 0701 297 1صافى القروض والتسهيالت

وتوزع إلى : 
669 301 2631 285 1قروض منتظمة

807781 11قروض غير منتظمة 
450 302 0701 297 1اإلجمالى 

استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق. 12
2014 / 12 / 312013 / 12 / 31

000 00020 20سندات حكومية )إستحقاق 2020( بعائد 5.75 %
000 62912 85سندات مؤسسات مالية )إستحقاق 2015( بعائد 5.25 %

يخصم / يضاف
)423(862الجزء غير المستهلك من عالوة / خصم اإلصدار

577 49131 106اإلجمالــى

577 49131 106أدوات دين مدرجة بالبورصة
--أدوات دين غير مدرجة بالبورصة

577 49131 106اإلجمالــى

--أدوات دين ذات عائد متغير
577 49131 106أدوات دين ذات عائد ثابت

577 49131 106اإلجمالــى

2014 / 12 / 312013 / 12 / 31
522 57731 31الرصيد فى أول السنة المالية 

-774 75إضافات خالل العام
55)860(إستهالك عالوة / خصم اإلصدار
577 49131 106الرصيد فى نهاية السنة المالية 

بلغت القيمة السوقية لالستثمارات المالية المحتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق فى31 ديسمبر 2014 مبلغ 388 108 ألف دوالر 
أمريكى مقابل مبلغ 265 31 ألف دوالر أمريكى فى 31 ديسمبر 2013.
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إستثمارات في شركات شقيقة  . 13

تتمثل اإلستثمارات فى شركات شقيقة التي يمتلك المصرف فيها 20 % أو أكثر من رؤوس أموالها في الشركات والمؤسسات أ. 
التالية:

نسبة إسم الشركة
31 / 12 / 312013 / 12 / 2014طبيعة النشاطالملكية

الشركة العربية للتمويل الدولي 
– لكسمبورج

641 8907 7مؤسسة مالية 89.04 %

شركة مركز التجارة العالمي
– القاهرة 

% 50
إدارة مركز التجارة العالمي 
بالقاهرة والتنمية العقارية

131 151132 098

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
– القاهرة  

290 214116 126نشاط مصرفي46.08 %

138 138116 116نشاط مصرفي41.5 %بنك قناة السويس - القاهره
شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا

- القاهره
% 24

إنشاء وإدارة المناطق 
التكنولوجية والتعليمية

69 36369 061

الشركة العالمية لالستثمارات السياحية
– القاهرة    

% 20
االستثمار في المشروعات 

السياحية
38 38537 761

989 141478 489اإلجمالـــــي

وفيما يلى ملخص للبيانات المالية للشركات الشقيقة :- 

إجمالىإسم الشركة
األصول

إجمالى اإللتزامات
) بدون حقوق 
المساهمين (

إجمالى
اإليرادات

صافى األرباح 
)الخسائر(

2014
23525635600 11الشركة العربية للتمويل الدولي – لكسمبورج

200705 9502 64213 327شركة مركز التجارة العالمى - القاهرة
745 11924 544372 381 4744 655 4بنك الشركة المصرفية العربية الدولية - القاهرة 

 505543 935214 470 7292 817 2بنك قناة السويس - القاهرة
 876 20    634 66929 52681 239شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا- القاهرة

)000 4(700 1757 4306 200الشركة العالمية لإلستثمارات السياحية - القاهرة

2013
32219605576 8الشركة العربية للتمويل الدولي – لكسمبورج

211705 2402 14313 276شركة مركز التجارة العالمى - القاهرة
148 91521 161290 218 5533 470 3بنك الشركة المصرفية العربية الدولية - القاهرة

290516 271204 353 3922 633 2بنك قناة السويس - القاهرة
879 86518 54530 25386 247شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا- القاهرة

)022 4(701 8387 7353 195الشركة العالمية لإلستثمارات السياحية - القاهرة

المصرف  مساهمة  نسبة  وتبلغ   %  89.043 الدولي  للتمويل  العربية  الشركة  مال  رأس  في  المصرف  مساهمة  نسبة  تبلغ 
المباشرة عن  المصرف غير  تبلغ مساهمة  ، كما  الدولية 46.075 %  العربية  المصرفية  الشركة  المباشرة فى رأس مال بنك 
بنسبة مساهمة  أي   % الدولية 4.36  العربية  المصرفية  الشركة  بنك  مال  رأس  الدولي فى  للتمويل  العربية  الشركة  طريق 
التي تتناسب  القدر الالزم من السيطرة  التمثيل الحالي في مجلس اإلدارة ال يوفر  إجمالية تبلغ 50.435 %، إال أنه ونظرًا الن 

ونسبة مساهمة المصرف فى البنك فانه لم يتم إعداد قوائم مالية مجمعة هذا العام .
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التغير في حقوق ملكية الشركات الشقيقة ب. 

يتمثل بند التغير في حقوق ملكية الشركات الشقيقة في حصة المصرف من التغيرات فى حقوق ملكية الشركات المستثمر 
فيها الالحقة لالقتناء والمعالة على حقوق الملكية لتلك الشركات مباشرة وذلك كما يلـي :-

التغير خالل عام 312014 / 12 / 312013 / 12 / 2014إسم الشركة
)142(467 32566 66شركة مركز التجارة العالمي – القاهرة 

231 9255 1563 9بنك الشركة المصرفية العربية الدولية – القاهرة  
- )790 20()790 20(بنك قناة السويس - القاهرة

)136(358 22219 19الشركة العالمية لالستثمارات السياحية– القاهرة    
953 9604 91368 73اإلجمالـــــي

صافى حصة المصرف فى أرباح شركات شقيقة	. 

2014 / 12 / 312013 / 12 / 31
-248   الشركة العربية الدولية للتمويل "كافى"

857)804(   شركة مركز التجارة العالمى
744 1439 11   بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

)268 1(761   الشركة العالمية لإلستثمارات السياحية
547 0284 5   شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا

880 37613 16   اإلجمالــى

أرصدة مدينة وأصول أخرى. 14
2014 / 12 / 312013 / 12 / 31

332 9197 8فوائد وإيرادات مستحقة 
187 1551 1مدفوعات مقدمة لشراء أصول

725802مصروفات مدفوعة مقدمًا  
343 31313 10أصول آلت ملكيتها للمصرف )بالصافى( *

546 31012 10حسابات مدينة متنوعة )بالصافى( **
210 42235 31اإلجمالــى

*   تم إثبات إضمحالل لألصول التى آلت ملكيتها للمصرف خالل عام 2014 بمبلغ 030 3 ألف دوالر أمريكى .
** تتضمن حسابات مدينة متنوعة في 31 ديسمبر 2014 مبلغ 018 6 ألف دوالر أمريكى تمثل المنصرف للعاملين والسادة 

األعضاء المنتدبين تحت حساب توزيع األرباح لعام 2014 وذلك تحت اعتماد الجمعية العامة .

استثمارات عقارية. 15

2014 / 12 / 312013 / 12 / 31

058 05822 22إستثمارات عقارية )أرض المعادى( الرصيد فى أول العام
-)575 4(يخصم : اإلضمحالل

058 48322 17الرصيد فى نهاية العام

قيمته                    إضمحالل  وجود  عن  التقييم  أسفر  وقد  العادلة  للقيمة  وفقًا   2014 عام  خالل  العقارى  اإلستثمار  تقييم  إعادة  تم 
575 4 ألف دوالر أمريكى وقد تم التقييم وفقًا لما يلى :-

التوافق مع القوانين واللوائح	 إمكانية التنفيذ	 
اإلستخدام األمثل لألصل	 تحقيق أعلى عائد إقتصادى	 
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أصول ثابتة )بالصافي بعد خصم مجمع اإلهالك( . 16

مبانى أراضىالبيــان
وتحسينات

أثاث ومعدات
اإلجمالىسياراتوآالت مكتبية

717 58685 1022 02930 00032 21التكلفة في 31 /12 / 2013
168 1 -150 181-اإلضافات خالل العام

)13(-)13(--االستبعادات خالل العام
872 58686 2392 04731 00032 21التكلفة في 31 / 12 / 2014

     
435 43245 4042 59928 14-مجمع اإلهالك في 31 /12 / 2013 

009 404552532 1-إهالك العام
444 48547 9562 00328 16-مجمع اإلهالك في 31 / 12 / 2014

428 28310139 0442 16 000 21صافي القيمة الدفترية في 31 / 12 / 2014
282 69815440 4301 17 000 21صافي القيمة الدفترية في 31 / 12 / 2013 

أرصدة مستحقة للبنوك. 17
2014 / 12 / 312013 / 12 / 31

أ(  بنوك محلية
477 089114 95    حسابات جارية *

000 86550 52    ودائع
147 954164 477

ب( بنوك خارجية
938 18619 16    حسابات جارية *

242 941417 342    ودائع
359 127437 180

657 081601 507    اإلجمالي ) أ+ب(

* تتضمن الحسابات الجارية المستحقة للبنوك مبلغ 951 11 ألف دوالر أمريكى بدون فائدة .

ودائع العمالء. 18
2014 / 12 / 312013 / 12 / 31

223 241 1961 214 1ودائع ألجل
746 951114 184حسابات جارية
684 077265 272حسابات توفير

014 93716 18ودائع أخرى
667 637 1611 690 1اإلجمالــى

822 372 2061 358 1ودائع أفراد
845 955264 331ودائع مؤسسات

667 637 1611 690 1اإلجمالــى
760 863130 110أرصدة بدون عائد

907 506 2981 579 1أرصدة ذات عائد
667 637 1611 690 1اإلجمالــى

582 481 5681 478 1أرصدة متداولة
085 593156 211أرصدة غير متداولة

667 637 1611 690 1اإلجمالــى
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شهادات ادخار. 19
أصدر المصرف شهادات ادخار ذات عائد متغير مدتها ثالث سنوات وغير قابلة للتداول بفائدة تدفع كل ثالثة أو ستة أشهر أو 

سنوى بسعر فائدة متغير، وتتمثل فيما يلي :

2014 / 12 / 312013 / 12 / 31
980 18720 16شهادات ادخار ذات عائد ربع سنوى 

444 40528 21شهادات ادخار ذات عائد نصف سنوى
960 14872 58شهادات ادخار ذات عائد سنوى

384 740122 95اإلجمالــى

395 87616 50أرصدة متداولة
989 864105 44أرصدة غير متداولة

384 740122 95اإلجمالــى

أرصدة دائنة وإلتزامات أخرى. 20
2014 / 12 / 312013 / 12 / 31

603 7 316 8فوائد مستحقة 
328 07912 7فوائد مقدمة تحت التسوية

250225 1مصروفات مستحقة
415 23211 5صندوق العاملين

032 64520 17أرصدة دائنة متنوعة *
603 52251 39اإلجمالى

العاملين ومكافأة  أمريكي تمثل حصة  ألف دوالر   11  300 2014 مبلغ  31 ديسمبر  المتنوعة في  الدائنة  األرصدة  * تتضمن 
أعضاء مجلس اإلدارة في توزيعات أرباح عام 2014 وذلك تحت اعتماد الجمعية العامة .

مخصصات أخرى. 21
2014 / 12 / 312013 / 12 / 31

رصيد 
أول 
العام

تحويالت

إنتفى 
الغرض 
منه  
خالل 
العام

المكون 
المستخدم
خالل العام

الرصيد 
في 

نهاية 
العام

رصيد 
أول 
العام

تحويالت
المكون 

المستخدم
خالل العام

الرصيد 
في 

نهاية 
العام

645 6857 5-960 6261 98111 3--645 7مخصص مطالبات محتملة
919 0515 1)299(167 8345 4-)956()129(919 5مخصص التزامات عرضية

200 2--200 2002 2---200 2مخصص مخاطر عامة
764 73615 6)299(327 6609 98118 3)956()129(764 15اإلجمالــى

رأس المال . 22
بلغ رأس مال المصرف المصدر والمدفوع في 31 ديسمبر 2008 مبلغ 300 مليون دوالر أمريكي موزع علي عدد 000 15 - 

سهم عادي قيمة كل سهم 000 20 دوالر أمريكي .

وافقت الجمعية العامة العادية للمصرف المنعقدة فى 14مايو 2009 على زيادة رأس المال من 300 مليون دوالر امريكى إلى - 
600 مليون دوالر أمريكى وذلك بإصدار عدد 15 ألف سهم عادى قيمة كل سهم 20 ألف دوالر أمريكى وقد تم االكتتاب فيها 
بالكامل. وبتاريخ 3 نوفمبر 2009 تم استدعاء مبلغ 150 مليون دوالر أمريكى من تلك الزيادة سددت فى 23 نوفمبر2009 

وبالتالى أصبح رأس المال المدفوع مبلغ 450 مليون دوالر أمريكى .
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-  وفيما يلي بيان توزيع رأس المال المصدر والمكتتب فيه :

%القيمةعدد األسهم
56038.76 628232 11جمهورية مصر العربية

56038.76 628232 11دولة ليبيـــا
02012.503 75175 3جهاز أبو ظبي لالستثمار

9004.984 49529 1دولة قطر
9402.49 74714سلطنة عمان

0202.503 75115شركة انترناشيونال كابيتال تريدنج
000100 000600 30اإلجمالــى

عوائد محصلة. 23
2014 / 12 / 312013 / 12 / 31

960 06553 59قروض وتسهيالت
329 5831 1ودائع لدي البنوك والمؤسسات المالية األخرى

573 04915 22استثمارات أخرى تدر فوائد
862 69770 82اإلجمالــى

عوائد مدفوعة. 24
2014 / 12 / 312013 / 12 / 31

049 9887 10ودائع العمالء 
377 1148 7ودائع من البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

286 6531شهادات ادخار 
712 75516 18اإلجمالــى

أرباح استثمارات مالية متاحة للبيع )بالصافى(. 25
2014 / 12 / 312013 / 12 / 31

065315 5أرباح االستثمارات المالية المتاحة للبيع
616642كوبونات محصلة )توزيعات نقدية(

957 681 5االجمالــى

إيرادات تشغيل أخر	 )بالصافي(. 26
2014 / 12 / 312013 / 12 / 31

975 15412 13إيرادات رسوم وعموالت 
)322()134(مصروفات رسوم وعموالت 

449 6141إيرادات القطع األجنبي وفروق تقييم العمالت 
720874أخري 

976 35414 14اإلجمالــى
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صندوق مكافآت ومعاشات التقاعد . 27
يتبع المصرف نظام خاص بمكافآت ومعاشات التقاعد يغطي جميع العاملين الدائمين به، ويحدد مجلس اإلدارة حقوق - 

العاملين في هذا النظام و يتم تقدير التزامات الصندوق ومدى كفاية المال االحتياطى سنويًا بمعرفة الخبير االكتواري .

الجديدة -  المبكر اإلختيارى وفقا للشروط والمزايا  التقاعد  2013 على نظام   /  12  /  8 بتاريخ  المصرف  إدارة  وافق مجلس 
بداًل من المتبع بالئحة نظام مكافآت نهاية الخدمة والتأمين والمعاشات وذلك بالتخارج الكامل من المصرف والصندوق 
)بدون معاش( على أن يتم منح المميزات المقترحة على أساس المرتب التأمينى فى 31 / 12 / 2013. هذا علـى أساس أن 
55 مليون دوالر أمريكـى يمثل الفارق  يقوم المصرف بتمويل صندوق مكافأت العاملين بقرض مساند فـى حدود مبلغ 
بين مجموع مستحقات العاملين وفقًا لالئحته بعد منحهم المميزات اإلضافية للتقاعد المبكر اإلختيارى وبين اإلحتياطى 
الصندوق إللتزاماته  المساند بعد مقابلة  القرض  أولوية سداد هذا  ، وتكون  العمرية  الفئات  لهذه  المخصص  اإلكتوراى 
لمقابلة  المعدة  الصندوق  موجودات  ضمن  المساند  القرض  رصيد  إحتساب  يتم  أن  على  اإلكتوارية  الحسابات  حسب 
إلتزاماته ، وقد بلغ رصيد القرض المساند فى 31 ديسمبر 2014 قبل اإلستهالك مبلغ 160 23 ألف دوالر أمريكى. هذا وقد 
2014 والتى بلغت    31 ديسمبر  تم احتساب نصيب العام من الوفرات الناتجة من تطبيق المعاش المبكر اإلختياري حتى 

965 4 ألف دوالر أمريكي تم تخفيض القرض المساند الممنوح لصندوق العاملين بها.

مبلــغ            -  مقابل  أمريكي  دوالر  مليون   125 مبلغ   2014 ديسمبر   31 في  العاملين  لصندوق  االحتياطي  المال  رصيد  بلغ 
136,6 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2013، وقد جاء فيما تضمنه تقرير الخبير االكتواري أنه ال يوجد عجز في المال 
االحتياطي للصندوق فى 31 ديسمبر 2014 وذلك بعد إستكمال فرق عائد اإلستثمار الفعلى المحقق البالغ 3,982 مليون 
دوالر أمريكى للوصول إلى الحد األدنى الواجب تحقيقه بواقع 7 % من جملة األموال اإلحتياطية للصندوق. كما تم إعادة 
إحتساب المال االحتياطي للصندوق بإستخدام معدل فائدة 3 % بداًل من 7 % ،  وقد إنتهى رأى الخبير إلى عدم الحاجة إلى 
دعم فورى للنظام )بداًل من 3,982 مليون دوالر أمريكى المحتسبة على عائد اإلستثمار بواقع 7 %( وسداد عجز إكتوارى 
إدارة  تقرره  زمنى  لجدول  وفقًا  دفعات سنوية  على  تسدد  أو  واحدة  دفعة  تدفع  أمريكى  دوالر  مليون   51 بواقع  محقق 
المصرف ، وقد رأت إدارة المصرف تكوين مخصص بمبلغ 3,982 مليون دوالر أمريكى فى 31 ديسمبر 2014 لحين اإلنتهاء 

من إعادة دراسة عائد اإلستثمار المطلوب تحقيقه والذى يضمنه المصرف للنظام .

المعامالت مع األطراف ذات العالقة . 28
تتضمن أنشطة المصرف المصرفية معامالت مع مساهمين وشركات شقيقة وأطراف أخري ذات عالقة وتعتبر جميع القروض 

والتسهيالت الممنوحة إلي تلك األطراف قروضا منتجة وغير مكون لها أية مخصصات لمواجهة أية خسائر محتملــة .
و فيما يلي بيان بأرصدة األطراف ذات العالقة في 31 ديسمبر 2014 :

شركة 
مركز  

التجارة  
العالمى*

بنك 
الشركة 

المصرفية 
العربية 
الدولية*

بنك قناة 
السويس*

صندوق 
العاملين 
بالمصرف

المصرف 
اللــيبى 
الخارجـى

شركة قناة 
السويس 
لتوطين 

التكنولوجيا *

المجموع

921 726101 33-195 18-000 50-قروض
000 30----000 30-ودائع ألجل مدين
257 379-117 318--000 14050 11ودائع ألجل دائن

921 98-162 926 85591 9742 43جارى دائن
372-109-146117-جارى مدين

512 2----512 2-صناديق االستثمار
908 12-824 11-081 31-حسابات نظامية

* شركات شقيقة – )إيضاح رقم 13 ( 
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ارتباطات والتزامات عرضية. 29
لتلبية -  ائتمانية وإصدار خطابات ضمان وكفاالت  لتقديم تسهيالت  ارتباطات  العرضية في  االرتباطات وااللتزامات  تتمثل 

احتياجات عمالء المصرف وال تمثل أي من هذه التسهيالت مخاطر غير عادية وفيما يلى بيان تلك االرتباطات وااللتزامات 
العرضية فى تاريخ الميزانية بعد خصم الغطاء النقدي لعمالء االعتمادات المستندية وخطابات الضمان :

2014 / 12 / 312013 / 12 / 31
667 953131 164اعتمادات مستنديه 

229 637157 151خطابات ضمان وتسهيالت 
871 14050 36ارتباطات عن قروض 

767 730339 352اإلجمالــى 

أسعار الفائدة الفعالة على األصول وااللتزامات . 30

31 ديسمبر 
2014

خالل
شهر

 3 - 1
شهور

 6 - 3 
شهور

 12 - 6
شهور

 5 - 1
سنوات

أكثر 
من 5 

سنوات

بنود
بدون 
فوائد

اإلجمالى
أسعار 
الفائدة 
الفعالة

األصـول
-877 87733 33------نقديــة

أرصدة لدى 
8520,19 63------852 63البنوك

5582,97 660---174 829194 7673 788344 117أذون خزانة
إستثمارات فى 
-141 141489 489------شركات شقيقة

إستثمارات مالية 
3641,56 13050 35-267 96710 4---متاحة للبيع

إستثمارات مالية 
---------بغرض المتاجرة

ودائع لدى 
5770,37 303----669 1844 72456 242البنوك 

قروض للعمالء 
0704,20 347 1-329 83164 286-949 683319 278440 235والبنوك

إستثمارات مالية 
محتفظ بها حتى 
تاريخ اإلستحقاق

---86 854-19 637-106 4914,77

-333 33388 88------أخــرى
-263 143 4813 966646 09883 995297 447285 634328 642841 659إجمالى األصـول

اإللتزامــات
1610,65 690 1--593 942211 984108 150192 492263 913ودائع العمـالء

0811,22 507----000 65950 422220 236ودائع من البنوك 
7400,60 95--864 50244 13721 10023 1374 2شهادات إدخار

-182 18258 58------أخرى
حقوق 

-099 099792 792------المساهمين

إجمالى 
263 143 2813 850-457 444256 121130 909266 051487 152 1اإللتزامات

صافى المركز فى 
2014 / 12 / 31)492 409(353 72562 326155 55140 64183 966)203 800(-
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31 ديسمبر 
2013

خالل
شهر

 3 - 1
شهور

 6 - 3 
شهور

 12 - 6
شهور

 5 - 1
سنوات

أكثر 
من 5 

سنوات

بنود
بدون 
فوائد

اإلجمالى
أسعار 
الفائدة 
الفعالة

األصــــول 
-086 08645 45-----نقديــة

أرصدة لدى 
8330,13 166---833 166البنوك

3213,25 431---685 280-159 47748 102أذون خزانة
إستثمارات فى 
-989 989478 478-----شركات شقيقة

إستثمارات مالية 
1101,78 29352 38-817 13----متاحة للبيع

إستثمارات مالية 
948 94835 35------بغرض المتاجرة

ودائع لدى 
0380,23 489----465 3344 23931 453البنوك 

قروض للعمالء 
4503,94 352 1-451 957330 67072 7912 659191 922497 256والبنوك

إستثمارات مالية 
محتفظ بها حتى 
تاريخ اإلستحقاق

----11 99619 581-31 5775,92

-550 55097 97------أخــرى
902 180 8663 032695 770350 35598 256283 152196 471577 979إجمالى األصـول

اإللتزامــات
6670,43 637 1---085 285156 691227 606308 945ودائع العمـالء

6571,45 601---000 000100 16050 49748 403ودائع من البنوك 
3840,97 122--989 480105 5156 1923 2083 3شهادات إدخار

-367 36767 67------أخرى
حقوق 

-827 827751 751------المساهمين

إجمالى 
902 180 1943 989819 565105 800262 043280 311360 352 1اإللتزامات

صافى المركز فى 
2013 / 12 / 31)372 840(217 109)84 544(20 790)7 219(350 032)123 328(-

 التوزيع الجغرافي لألصول وااللتزامات والبنود غير المدرجة بالميزانية. 31

2014 / 12 / 312013 / 12 / 31

أصول
التزامات 
وحقوق 

المساهمين

بنود غير 
مدرجة 

بالميزانية
أصول

التزامات 
وحقوق 

المساهمين

بنود غير 
مدرجة 

بالميزانية
591 984309 123 0053 805 3132 003329 084 6023 981 2العالم العربي 

383 00218 1934 558188 33114 86912 66أوروبا 
980 2209 7815287 8168 4416آسيا 

505732 7401 64363978131 62أمريكا الشمالية 
-23111-28512أمريكا الالتينية 

081 1801 20544 55-462 42339 31أخرى 
767 902339 180 9023 180 7303 263352 143 2633 143 3االجمالي
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آجال األصول وااللتزامات طبقًا للعمالت. 32

2014 / 12 / 31

1 - 3خالل شهردوالر أمريكي
شهور

6 - 3
شهور

12 - 6
شهور

5 - 1
سنوات

أكثر من
اإلجمالــي5 سنوات

411 703 5202 073615 786360 967150 971304 094723 548أصول 
)807 955 1()182 58()954 248()007 97()392 219()791 430()481 901(التزامات 

)099 792()099 792(-----حقوق الملكية
عمالت أخرى

852 490585439 20917 480135 66323 425117 145أصول 
)357 395(-)503 7()437 33()729 46()118 57()570 250(التزامات 
اإلجمالي

263 143 1053 563616 995377 447285 634328 519841 693أصول 
)164 351 2()182 58()457 256()444 130()121 266()909 487()051 152 1(التزامات 

)099 792()099 792(--- --حقوق الملكية

2013 / 12 / 31

1 - 3خالل شهردوالر أمريكي
شهور

6 - 3
شهور

12 - 6
شهور

5 - 1
سنوات

أكثر من
اإلجمالــي5 سنوات

293 708 9582 875860 690183 791184 842191 137486 800أصول 
)605 960 1()367 67()812 87()764 226()561 227()989 288()112 062 1(التزامات 

)827 751()827 751(-----حقوق الملكية
عمالت أخرى

609 792472 613918 465134 3104 42090 224أصول 
)470 468(-)177 18()801 35()239 53()054 71()199 290(التزامات 
  اإلجمالي

902 180 7503 884879 303183 256319 152196 557577 024 1أصول 
)075 429 2()367 67()989 105()565 262()800 280()043 360()311 352 1(التزامات 

)827 751()827 751(-----حقوق الملكية

متوسط أسعار الفائدة على األصول وااللتزامات . 33

أكثر من سنة6 - 12 شهور 3 - 6 شهور1 - 3 شهورخالل شهر31 ديسمبر 2014
%%%%%دوالر أمريكي

1.522.652.422.101.59اصول
0.400.771.151.321.93التزامات

جنيه إسترليني  
-0.370.530.730.89اصول

-0.250.490.620.73التزامات
العملة األوربية الموحدة 

0.291.242.261.680.57أصول 
0.050.150.310.440.51التزامات 
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أكثر من سنة6 - 12 شهور 3 - 6 شهور1 - 3 شهورخالل شهر31 ديسمبر 2013
%%%%%دوالر أمريكي

1.452.622.371.950.92اصول
0.460.801.111.500.98التزامات

جنيه إسترليني  
-0.390.540.680.74اصول

-0.250.510.670.74التزامات
العملة األوربية الموحدة 

0.341.011.951.650.68أصول 
0.060.190.320.420.61التزامات 

استحقاق بنود األصول وااللتزامات . 34

فيما يلي تحليل استحقاق األصول وااللتزامات من تاريخ الميزانية وحتى تاريخ االستحقاق التعاقدي :

2014 / 12 / 31
خالل
شهر

3 - 1
شهور

6 - 3
شهور

12 - 6
شهور

5 - 1
سنوات

أكثر من
5 سنوات

اإلجمالــي

األصول  
877 87733 33نقديـة 

852 63-----852 63أرصدة لدي البنوك
558 660--174 829194 7673 788344 117أذون خزانة

إستثمارات في 
شركات شقيقة

-----489 141489 141

استثمارات مالية 
متاحة للبيع

---4 96719 88225 51550 364

إستثمارات مالية 
بغرض المتاجرة

-------

577 303---669 1844 72456 242ودائع لدي البنوك 
قروض للعمالء 

والبنوك
235 278440 683319 949-286 83164 3291 347 070

إستثمارات مالية 
محتفظ بها حتى 
تاريخ اإلستحقاق

---86 854-19 637106 491

333 48388 85017 70----أخري
263 143 1053 563616 995377 447285 634328 519841 693إجمالي األصول

االلتزامات
161 690 1-593 942211 984108 150192 492263 913ودائع العمالء

081 507---000 65950 422220 236ودائع من البنوك 
740 95-864 50244 13721 10023 1374 2شهادات ادخار

182 18258 58-----أخرى
099 099792 792-----حقوق المساهمين

263 143 2813 457850 444256 121130 909266 051487 152 1إجمالي االلتزامات
صافي المركز

2014 / 12 / 31 
)458 532(353 72562 326155 551121 106)234 176(-
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2013 / 12 / 31
خالل
شهر

3 - 1
شهور

6 - 3
شهور

12 - 6
شهور

5 - 1
سنوات

أكثر من
5 سنوات

اإلجمالــي

األصول  
086 45-----086 45نقديـة 

833 166-----833 166أرصدة لدي البنوك
321 431--685 280-159 47748 102أذون خزانة

إستثمارات في 
شركات شقيقة

-----478 989478 989

استثمارات مالية 
متاحة للبيع

----23 43928 67152 110

إستثمارات مالية 
بغرض المتاجرة

---35 948--35 948

038 489---465 3344 23931 453ودائع لدي البنوك 
قروض للعمالء 

والبنوك
256 922497 659 191 7912 67072 957330 4511 352 450

إستثمارات مالية 
محتفظ بها حتى 
تاريخ اإلستحقاق

----11 99619 58131 577

550 05897 49222 75----أخري
902 180 7503 884879 303183 256319 152196 557577 024 1إجمالي األصول

 االلتزامات
667 637 1--085 285156 691227 606308 945ودائع العمالء

657 601--000 000100 16050 49748 403ودائع من البنوك 
384 122-989 480105 5156 1923 2083 3شهادات ادخار

367 36767 67-----أخرى
827 827751 751-----حقوق المساهمين

902 180 1943 989819 565105 800262 043280 311360 352 1إجمالي االلتزامات
صافي المركز

2013 / 12 / 31
)327 754(217 109)84 544(56 73877 89560 556

مراكز العمالت الهامة. 35

2014 / 12 / 312013 / 12 / 31
فائض )عجز(فائض )عجز(

)130 3()598 40(دوالر أمريكى
651 0046 45جنيه مصرى

)519 3()467 4(يورو
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معدل كفاية رأس المال . 36

تم احتساب مخاطر األصول وفقًا إلرشادات معدل كفاية رأس المال الصادرة للمؤسسات المصرفية عالميًا وهي كما يلي : 

2014 / 12 / 312013 / 12 / 31
الشريحة االولي في رأس المال

000 450 000 450أسهم رأس المال 
461 51799 102االحتياطي القانونى

582 58273 73االحتياطي العام
--فروق تقييم االستثمارات المالية المتاحة للبيع

620 90036 51األرباح المرحلة
335 59418 36أرباح العام

998 593677 714إجمالي رأس المال األساسي 
الشريحة الثانية في رأس المال

557 18028 33مخصص المخاطر العامة
960 91368 73التغير فى حقوق ملكية الشركات الشقيقة

191 6172 1فروق تقييم اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع
708 71099 108اجمالي الشريحة الثانية في رأس المال

706 303777 823اجمالي الشريحة األولي والثانية في رأس المال
يخصم :

)069 240()241 250(مؤسسات مالية
)442 15()656 7(مؤسسات غير مالية ) ما يزيد عن %15 من رأس المال (

)000 50()000 50(قروض مساندة 
195 472 406 515صافي رأس المال

األصول المرجحة بأوزان المخاطر
469 938 4232 325 3مخاطر االئتمان
374 810 -مخاطر السوق

649 909144 144مخاطر التشغيل
883 365169 176بنود مدرجة خارج الميزانية

375 063 6974 646 3إجمالي األصول وااللتزامات العرضية والمرجحة بأوزان المخاطر
11.62 %14.13 %معيار كفاية رأس المال 

نصيب السهم في األرباح . 37

2014 / 12 / 312013 / 12 / 31
صافى أرباح العام قبل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وتوزيعات 

العاملين
47 89430 554

)147 2()410 2(مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ) تحت اعتماد الجمعية (
)072 10()890 8(توزيعات العاملين ) تحت اعتماد الجمعية (

335 59418 36 صافي أرباح العام
000 00030 30المتوسط المرجح لعدد األسهم 

1.220.611نصيب السهم في األرباح
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عدد الموظفين . 38

يبلغ عدد الموظفين بالمصرف في 31 ديسمبر 2014 عدد 961 موظف وعامل مقابل 119 1 موظف وعامل فـي 31 ديسمبر2013.

أرقام المقارنة . 39

تم تعديل بعض أرقام المقارنة لتتفق مع تبويب أرقام العام الحالي .
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)القيمة باأللف دوالر أمريكي(

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

األصول

919 211 729 97 نقدية وأرصدة لدي البنوك

038 489 577 303 ودائع لدى البنوك

321 431 558 660 أذون خزانــة

948 35 -          استثمارات مالية بغرض المتاجرة

110 52 364 50 إستثمارات مالية متاحة للبيع

450 352 0701 347 1قروض للعمالء والبنوك )بالصافي(

577 31 491 106 إستثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق 

989 478 141 489 إستثمارات مالية فى شركات شقيقة

210 35 422 31 أرصدة مدينة وأصول أخرى

058 22 483 17 إستثمارات عقارية

282 40 428 39 أصول ثابتة )بعد خصم مجمع االهالك(

902 180 2633 143 3إجمالي األصول 

اإللتزامات وحقوق المساهمين

اإللتزامات 

657 601 081 507 أرصدة مستحقة للبنوك

667 637 1611 690 1ودائع العمالء 

384 122 740 95 شهادات ادخار 

603 51 522 39 أرصدة دائنة وإلتزامات أخرى

764 15 660 18 مخصصات اخري

075 429 1642 351 2إجمالي اإللتزامات 

حقوق المساهمين

000 600 000 600 رأس المال المصدر والمكتتب فيه بالكامل

000 450 000 450 رأس المال المدفوع

516 102 306 107 إحتياطي قانوني 

582 73 582 73 إحتياطي عام 

900 51 705 83 أرباح محتجزة 

869 4 593 3 فروق تقييم االستثمارات المالية المتاحة للبيع

960 68 913 73 التغير فى حقوق ملكية الشركات الشقيقة 

827 751 099 792 إجمالي حقوق المساهمين

902 180 2633 143 3إجمالي اإللتزامات وحقوق المساهمين

الميزانية
في 31 ديسمبر 2014 

بعد إعتماد الجمعية لحساب التوزيع
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خامسًا

التواصل مع 
المصرف

مساعد العضو المنتدب86
و مديرو العموم

مديرو الفروع87
عناوين الفروع88
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نادية أحمد فؤاد
مدير عام  الشئون االدارية والخدمات العامة وسكرتير 

عام مجلس االدارة
فاكس : 23916356

عبد المنصف محمد على  عوض
مدير عام  تكنولوجيا المعلومات

فاكس : 35706308

عادل حلمى السيد سالم
مدير عام المراقبة الداخلية

فاكس : 35706481

عادل صالح الدين أمين عزت
مدير عام االئتمان

فاكس : 23933705

سيد سعيد أحمد سليمان
مدير عام العمليات المركزية

فاكس : 22605859

هشام محمد حمدى أحمد حمدى
مدير عام المخاطر

فاكس : 35706478

عمرو محمود عبد الفتاح عطا اهلل
مدير عام الفروع والخدمات المصرفيه

فاكس : 35706469

جمال أحمد سعد زغلول
مدير عام المراقبة المالية

فاكس : 23916275

أحمد بهاء الدين يوسف محمد
مدير عام االلتزام

فاكس : 23940213 - 23962973

عمـرو بكيـر
نائب مدير عام

رئيس التدقيق الداخلى
فاكس : 35706207

ايناس طنطاوى
نائب مدير عام

مدير الموارد البشرية
فاكس : 23919302

عبد الحميد محمد الزناتى
نائب مدير عام

المشرف على اإلدارة العامة للشئون القانونية

مديرو العموم

األستاذ/ عمرو بهاء
مسـاعد العضـو المنتـدب

الخزانة واسواق المال 
المؤسسات المالية

االستثمارات المباشرة
فاكس : 23963378

مساعد العضو المنتدب
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مديرو الفروع

نائب مدير فرع القاهرة الرئيسىخديجة أحمد المتينى
فاكس : 23938179

قائم بمهام مدير فرع التحرير     نفيسه مجاهد عبد الرحمن	 
اعتبارًا من 17 / 7 / 2014

فاكس : 35695541

قائم بمهام مدير فرع مصر الجديدةايمن أحمد  يونس	 
اعتبارًا من 14 / 7 / 2014

فاكس : 22900261

مدير فرع المهندسينحسين محب قنديل
فاكس : 33029651

قائم بمهام مدير فرع مدينة نصر   محمد حسين صفوت
اعتبارًامن 6 / 4 / 2014 

فاكس : 24034904

قائم بمهام مدير فرع 6 اكتوبر   وائل شامل اسماعيل
اعتبارًا من 18 / 2 / 2014

فاكس : 38362148

قائم بمهام  مدير فرع االسكندريةنيفين يوسف فوزى
فاكس : 4873328 - 03

قائم بمهام مدير فرع بورسعيدخالد عبد الفتاح عبد اآلخر

تعديالت تمت خالل السنة

محمد عبد الحى محمود االلفى	 
وداد عزيز يوسف سعد	 

قائم بمهام مدير فرع التحرير  حتى 17 / 7 / 2014
مدير فرع مصر الجديدة           حتى 14 / 7 / 2014

مديرو الفروع
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المركز الرئيسى
35 ش عبد الخالق ثروت – القاهرة – ج . م . ع

: 1563          الرقم البريدى : 11511       العنوان البرقى : عربدولى صندوق بريد 
 23912319 – 23916233 : فاكس  

 23916120 - 23916492 – 23916391 – 23918794 : تليفون  
ARIBEGCX 001 : سويفت  

فرع القاهرة الرئيسى
35 ش عبد الخالق ثروت – القاهرة – ج . م . ع

: 1563          الرقم البريدى : 11511       العنوان البرقى : عربدولى صندوق بريد 
23912319 – 23916233 : فاكس  

  23916120 - 23916492 – 23916391 – 23918794 : تليفون  
ARIBEGCX 007 : سويفت  

فرع التحرير
5  ش ويصا واصف- برج الرياض الجيزة 

: 488 االورمان          الرقم البريدى : 12612       العنوان البرقى : عربدولى صندوق بريد 
35695542 - 35695541 : فاكس  
35695525 - 35695532 : تليفون  

ARIBEGCX 003 : سويفت  

فرع مصر الجديدة
)95 أ( ش الميرغنى – عمارة برج الشمس – مصر الجديدة – القاهرة – ج.م.ع.

: 170 هيلوبليس  صندوق بريد 
24173524  : فاكس  

 22907592 – 22902069 – 22902491  : تليفون  
ARIBEGCX 005 : سويفت  

فرع المهندسين
60 ش محمد حسن حلمى )جزيرة العرب سابقًا ( – المهندسين – ج.م.ع.

: 273 امبابة – جيزة  صندوق بريد  
33029651 : فاكس  

33029649 - 33029648 – 33029647 : تليفون   
ARIBEGCX 008 : سويفت  

مدينة نصر
77 ب طريق النصر – مدينة نصر – القاهرة – ج .م .ع 

1563 : صندوق بريد 
 22606321 : فاكس  

22606359 – 22605914 : تليفون  
ARIBEGCX 004 : سويفت  

عناوين الفروع 
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فرع االسكندرية
2 طريق الحرية – االسكندرية – ج.م.ع.

 21511 : صندوق بريد 
AIBLX UN 55457 : تلكس  

)03( 4873230 : فاكس  
)03( 4869681 - 4806432 : تليفون  

ARIBEGCX 002 : سويفت  

 فرع بور سعيد
شارعى 23 يوليه و صالح الدين – بورسعيد – ج.م.ع .

42511 : صندوق بريد 
)066( 3225908 : فاكس  

)066( 3336653 - 3223739 : تليفون   
ARIBEGCX 006 : سويفت  

فرع 6  أكتوبر
 داخل جامعة السادس من أكتوبر – المحور المركزى  - الدور الثانى – المول التجارى –الجيزة ج . م.ع

: 1563          الرقم البريدى : 11511       العنوان البرقى  : عربدولى صندوق بريد 

38362148 : فاكس/ تليفون 
ARIBEGCX 007  : سويفت  

أسواق المال الدولية

استثمارات دولية
23902084 : فاكس  

23925736 - 23955068  : تليفون  

عمليات نقدية
23917893 - 23927794 - 23934416 : تليفون  

Page on the Monitor :   AIBC
Reuter Dealing Code :   AICE

مركز العمليات المركزيه
77 ب طريق النصر – مدينة نصر - القاهرة 

السويفت المركزى 
مركز البطاقات االئتمانيه

عمليات تمويل التجارة الخارجيه 
عمليات االئتمان 

22606321 : فاكس  
22605914 - 22605958 : تليفون  

 ARIBEGCX 004 : سويفت  

www.aib.com.eg
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