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. م . م ش. مصر  سي  بي  إس  تش  إ بنك 

إن إتش إس بي سي )HSBC( هولدينجز بي إل سي - وهى الشركة المالكة ألغلبية أسهم بنك إتش إس بي سي مصر ش م م ومقرها 
الرئيسي في لندن - تعد واحًدا من أكبر مؤسسات الخدمات المصرفية والمالية في العالم، حيث تضم شبكتها الدولية حوالى 6300 مكتًبا في 
أكثر من 75 دولة في أوربا، وهونج كونج، وأسيا والمحيط الهاديء، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الالتينية، والشرق األوسط وشمال أفريقيا.

ومجموعة إتش إس بي سي أسهمها مسجلة في بورصات لندن وهونج كونج ونيويورك وباريس وبرمودا، ويمتلك أسهمها ما َيقُرب من 
216000 مساهم في 131 دولة وإقليم. ويتم تداول األسهم في بورصة نيويورك في صورة إيصاالت إيداع أمريكية.

وتقدم مجموعة إتش إس بي سي  مجموعة شاملة من الخدمات المالية والمصرفية ألكثر من 54 مليون عميل من خالل شبكة األعمال 
العالمية، وتشمل الخدمات المصرفية لألفراد وإدارة الثروات، والخدمات التجارية، والخدمات المصرفية العالمية واألسواق، والخدمات 

البنكية الخاصة.
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. م . م ش. مصر  سي  بي  إس  تش  إ بنك 

يسر مجلس اإلدارة تقديم التقرير السنوي لبنك إتش إس بي سي مصر ش م م 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

نظرة عامة على االقتصاد والتوقعات المستقبلية

ملخص تنفيذي
السياسية  االضطرابات  مواجهة  في  مصر  استمرت   ،2013 عام  في 
واالقتصادية للعام الثالث على التوالي، مما أضر بالقطاع االقتصادي. ولكن 
مع اقتراب نهاية العام، ظهرت بعض الدالئل على أن القطاع سيشهد انفراجة 
إلى  تشير  مبكرة  عالمات  ظهرت  حيث  جديد،  حكم  نظام  تنصيب  ظل  في 
التي  التحديات  حجم  يزال  ال  ذلك،  ومع  االقتصادي.  النشاط  في  االنتعاش 
تواجهها مصر والرياح المعاكسة الناجمة عن عدم االستقرار السياسي توحي 

ببطء وتيرة االنتعاش والتعافي من هذا الوضع.

نظرة عامة
ذات  السياسية  ثورة عام 2011 واالضطرابات  أعقبت  التي  األحداث  ظلت 
ه لألداء االقتصادي لمصر خالل عام 2013. وقد ألقت البيئة  الصلة هي الموجِّ
المنصرم. فقد  العام  النشاط االقتصادي على مدى  بثقلها على  المستقرة  غير 
 )HSBC PMI( أظهر مؤشر »مديري المشتريات« لبنك إتش إس بي سي
انخفاًضا حاًدا ومستمًرا في ناتج القطاع الخاص وأعداد الطلبيات مقارنة بنفس 
الفترة من العام السابق، وذلك للشهر 13 على التوالي، منذ أكتوبر 2012 إلى 
نوفمبر 2013. كما انخفض عدد السياح الواصلين لمصر بشكل كبير جًدا. 
التي  الـ٪4  نسبة  زيادة  إلى  أدى  مما  االرتفاع،  في  البطالة  نسبة  واستمرت 

شهدناها بين عامي 2010 و2012. 

لتراجع  أيًضا تحت ضغٍط حاد، وذلك نظًرا  العامة  المالية  الموارد  استمرت 
اإليرادات بسبب ضعف النمو االقتصادي، وزيادة حجم اإلنفاق بسبب ارتفاع 
تكاليف خدمة الدين وتكاليف الدعم الحكومي. ولقد ألقت االضطرابات بثقلها 
الحساب  وضع  تدهور  في  أسهم  ما  وهو  مصر،  في  األجنبية  العملة  على 
البنك  اضطر  لذلك،  للخارج.  األموال  رؤوس  هروب  من  وسّرع  الجاري 
المركزي إلى فرض ضوابط استثنائية على العمالت األجنبية في نهاية عام 

2012 وطوال العام الذي تاله.

للمسار  الدعم  بعض  بتقديم  العام  هذا  أوائل  في  المساعدات  تدفق  أسهم  لقد 
والمملكة  بالكويت  الحلفاء  من  االقتصادية  المساعدات  وزادت  االقتصادي. 
الرئيس محمد  المتحدة بعد إسقاط حكم  العربية  السعودية واإلمارات  العربية 
مرسي في شهر يوليو ونجحت في تحقيق تأثيًرا كبيًرا. وبالفعل، أدى الحصول 
لوسائل  ودعم  ومنح  قروض  شكل  في  أمريكي  دوالر  مليار   10 مبلغ  على 
الطاقة على مدى الستة أشهر األخيرة من عام 2013 إلى رفع قيمة االحتياطي 
مرة أخرى بشكل يغطي احتياجات االستيراد لمدة أكثر من ثالثة أشهر، وذلك 
ذلك،  إلى  وباإلضافة  العملة.  مركز  دعم  إلى  باإلضافة  العام،  نهاية  بحلول 
سمحت هذه التدفقات للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير، وهو 
ما يعد أيًضا نقلة نوعية باتجاه التخفيض من تكلفة خدمة الدين على نحو أوسع. 
كما شهدت سندات مصر بالدوالر األمريكي انتعاًشا وتراجعت أسعار مبادلة 
وكالة  رفعت  عندما  نوفمبر  في شهر  أكثر  تعزز  ما  وهو  االئتمان،  مخاطر 
ستاندرد آند بورز التصنيف االئتماني للدولة من CCC+ إلى B-. وقد أشار 
مؤشر »مديري المشتريات« أيًضا إلى ارتفاع طفيف في النشاط الحقيقي في 

األسابيع القليلة األخيرة من العام.

ومع ذلك، ال يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به. حيث التزال وتيرة استقرار 
النشاط االقتصادي متباطئة، هذا باإلضافة إلى التحديات التي تواجه االحتياطي 
الموجود في الدولة بسبب الخسائر التي تم تكبدها في األعوام الثالثة الماضية. 
ويبدو أن معدالت البطالة ستبقى عاليًة على مدى الفترة القادمة. وعلى الرغم 
من تدفق المساعدات األجنبية، إال أن النقص في عملة الدوالر األمريكي ال 
يزال كبيًرا، وال تزال الضوابط التي تم فرضها على صرف العمالت األجنبية 
بأن  الذكر  ويجدر  األجنبي.  االستثمار  تشجع  وال  االقتصادي  األداء  تعيق 
الميزان التجاري والحساب الجاري ال يزاالن في حالة عجز، وال تزال تدفقات 
االستثمار األجنبي المباشر ورأس مال المحافظ المالية أقل من مستوياتها ما 

قبل الثورة، األمر الذي يوحي باستمرار الضغوطات الخارجية.

العجز  توسع  فقد  التحسن.  من  القليل  ُيظِهر  لمصر  العامة  المالية  وضع  إن 
على مدى السنة المالية 2013/2012 )التي تنتهي في شهر يونيو 2013( 

ليصل إلى 34 مليار دوالر أمريكي )14٪ من الناتج المحلي اإلجمالي(، ما 
يدفع إجمالي الدين العام ليصل إلى 94٪ من الناتج المحلي اإلجمالي، وذلك 
مقارنة مع 80٪ ما قبل الثورة. وفي شهر نوفمبر 2013، وصلت قيمة العجز 
 260 إلى  والمساعدات  المنح  مبالغ  تقديم  قبل  شهًرا   12 مدى  على  الكلي 
الحكومة إلطالق  أمريكي(. وتخطط  مليار دوالر  مليار جنيه مصري )37 
احتمال  مع  ولكن   ،2014 لعام  العامة  المالية  وضع  وتحفيز  لدعم  برنامج 
تباطؤ وتيرة إصالح نظام الدعم، ستسعى الحكومة لتحقيق نمو قوي في الناتج 
المحلي اإلجمالي االسمي، وذلك للتمكن من تخفيض قيمة العجز مقارنًة بنسبة 
لسد  قروض  من  الحكومة  احتياجات  حجم  أن  كما  اإلجمالي.  المحلي  الناتج 
فإنه  التمويل،  لسبل  مباشًرا  تحدًيا  يشكل  أنه  إلى  باإلضافة  الموازنة،  عجز 
الفائدة  أسعار  تأثير خفض  ويعيق  الخاص  للقطاع  اإلقراض  تعافي  سيعرقل 

على االقتصاد ككل.

المؤشرات االقتصادية
منذ  القطاعات  كافة  في  التدهور  في  لمصر  االقتصادية  المؤشرات  بدأت 
ديسمبر 2012، وذلك بعد فرض ضوابط على سعر الصرف وفرض قيود 

صارمة على إمداد العملة الصعبة.

إلى  األمريكي  العملة من حوالي 6.2 جنيه مصري/الدوالر  قيمة  انخفضت 
بينما هبط  يناير ونهاية يونيو،  بين شهر  7 جنيه مصري/الدوالر األمريكي 
إلى 7.50 جنيه مصري/الدوالر  ليصل  الموازي  السوق  الصرف في  سعر 
األمريكي. وبينما استعادت العملة بعض قوتها في الربع الثالث من العام، إال 
أنها سرعان ما عادت إلى وضعها السابق في الربع األخير من العام لينتهي 
الجنيه  تداول  واستمر  جنيه مصري.  عند 6.95  السنة  نهاية  في  الحال  بها 

المصري في السوق الموازية بأقل من السعر الرسمي طوال أيام العام.

أظهرت دراسة مؤشر مديري المشتريات أيًضا تدهوًرا ملحوًظا وكبيًرا. فمع 
استقرار المؤشر عند معدل 49.6 على مدى اإلحدى عشر شهًرا األولى من 
عام 2012، إال أن القراءات دون الـ50 أشارت إلى انخفاض المؤشر مقارنة 
بنفس الفترة من السنة السابقة، حتى هبط المؤشر بشكل حاد إلى 37.1 في 
التقدم تتباطأ بشكل أكبر لتصل إلى متوسط  ديسمبر 2012، ما يجعل نسبة 
المشتريات  مديري  مؤشر  استمر  وبالفعل،   .2013 عام  مدى  على   46.1
وديسمبر،  نوفمبر  شهري  حتى  الخاص  القطاع  ناتج  في  االنكماش  بإظهار 
عندما ارتفع أخيًرا لفوق مستوى الـ50. وأظهرت الدراسة استمرار المؤشر 
الفرعي الذي يقيس معدل البطالة أقل من 50 طوال السنة، ما يوحي بأن األداء 

الذي طرأ عليه التحسن لم يبدأ إلى اآلن في خلق فرص عمل جديدة.

هبطت البيانات الربع سنوية لمعدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي من 
متوسط 3.3٪ التي حققها عام 2012 عند المقارنة بنفس الفترة الربع سنوية 
من السنة السابقة، إلى متوسط 1.5٪ على مدى الثالثة أرباع السنوية األولى 
بنسبة  زيادة  عام 2013  من  الثالث  الربع  وبالفعل، سجل  عام 2013.  من 
1٪ فقط مقارنة بنفس الفترة الربع سنوية من السنة السابقة، وكانت هذه أبطأ 
وتيرة نمو منذ عام 2011. وليس لدى المحللين االقتصاديين في إتش إس بي 
سي تحليل مفصل لبيانات الربع الثالث من عام 2013، سوى أن االستثمار 
انكمش بنسبة 11٪ كمتوسط في الربعين السنويين األوليين، وأن على الرغم 
من استقرار معدالت االستهالك الخاص عند )2.7٪( واإلنفاق الحكومي عند 
)2.6٪(، كان من الممكن أن يكون المعدل الكلي لهذه النسب أقل كثيًرا لو لم 

تنكمش الواردات بنسبة 3.5٪ على مدى الربعين السنويين األوليين.

وتجلى هذا أيًضا في أرقام ميزان المدفوعات للنصف األول من عام 2013. 
فلقد حققت الصادرات ارتفاًعا بنسبة 9٪ في النصف األول من عام 2013 
مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة )إلى 12.5 مليار دوالر أمريكي(، بينما 
انخفضت الواردات بنفس الحجم )إلى 27 مليار دوالر أمريكي(، ما يخفض 
العجز التجاري بنسبة 20٪ أي بمبلغ قيمته 4 مليار دوالر أمريكي. ولم تحقق 
البنود األخرى الواردة في الحساب الجاري أداًء جيًدا، إذ أن إيرادات السياحة 
هبطت بنسبة 4٪ مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، بينما هبطت الحواالت 

من الخارج بنسبة ٪5.

التي يتم تسجيلها على فترات زمنية متتابعة بقليل من  المالية  البيانات  توحي 
التحسن الذي طرأ خالل األيام المتبقية من العام: فلقد وصل عدد السياح القادمين 
إلى مصر في التسعة أشهر األولى من عام 2013 إلى 7.5 مليون، منخفًضا 
بنسبة 9٪ مقارنة بعام 2012 وبنسبة 29٪ مقارنة بعام 2010. ولقد حققت قناة 
السويس إيرادات بقيمة 4.7٪ على مدى األحد عشر شهًرا األولى من السنة، 

ولكنها ال تزال منخفضة بنسبة 1٪ مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.

تقرير أعضاء مجلس االدارة
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يتآكل  الحقيقي  الدخل  التضخم خالل عام 2013، ما جعل  ارتفعت معدالت 
مؤشر  هبوط  إلى   2012 عام  خالل  الطلب  انخفاض  أدى  فقد  أكبر.  بشكل 
أسعار المستهلكين في شهر نوفمبر 2012 بنسبة 4٪ مقارنة بنفس الفترة من 
انخفاض  بعد  ارتفاًعا ملحوًظا وذلك  السابقة. ولكن، شهد عام 2013  السنة 
تعرض  التي  والمآزق  الصعبة،  العملة  على  والقيود  المصري،  الجنيه  قيمة 
ديسمبر  شهر  وفي  السياسي.  االستقرار  عدم  إلى  نتيجة  المحلي  اإلنتاج  لها 
2013، هبط المعدل الكلي لمؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 11.7٪ مقارنة 
بنفس الفترة من السنة السابقة  والمعدل األساسي بنسبة 11.9٪ مقارنة بنفس 

الفترة من السنة السابقة.

وكان نمو الودائع لدى البنوك التجارية قوًيا في عام 2013، ويعود ذلك جزئًيا 
إلى عدم قدرة الشركات والمؤسسات على تحويل األرباح إلى عملة صعبة. 
ووصلت نسبة نمو الودائع إلى 17.1٪ في سبتمبر مقارنة بنفس الشهر من 
السنة السابقة، وبقيت النسبة بالجنيه المصري )حوالي 75٪( دون أن يطرأ 
مدى  على  كبير  بشكل  اإلقراض  بيئة  تغيرت  فقد  ذلك،  ومع  تغيير.  عليها 
في   ٪32 بنسبة  للحكومة  التجارية  البنوك  مطالبات  فقد صعدت  العام.  هذا 
سبتمبر مقارنة بنفس الشهر من السنة السابقة، وهي تمثل اآلن 67٪ من قيمة 
الوقت  وفي  الثورة(.  قبل  نهاية 2012 و٪44  في  بـ٪61  )مقارنة  أصولها 
الفترة من  بنفس  مقارنة  بنسبة ٪9  الخاص  القطاع  مطالبات  نفسه، صعدت 

السنة السابقة، أي أن قيمتها الفعلية قد حققت إنخفاًضا.

للبنك المركزي المصري بشكل كبير: فلقد  العمومية  الميزانية  أيًضا  تغيرت 
ارتفع حجم المطالبات على الحكومة من 50 مليار دوالر أمريكي في نهاية 
تشمل  أكتوبر،  شهر  في  أمريكي  دوالر  مليار   76 إلى  لتصعد  عام 2012 
42 مليار دوالر أمريكي على شكل أوراق مالية و34 مليار دوالر أمريكي 
على شكل تسهيالت ائتمانية. وقد كان هناك بعض الدالئل التي تشير إلى أن 
والودائع  المطالبات  انخفضت  نوفمبر، حيث  في شهر  سينعكس  االتجاه  هذا 
الحكومية لدى البنك المصري المركزي بنفس القدر تماًما. ولكن سرعان ما 
إلى  إلى سابق عهدها في شهر ديسمبر، ما جعلها تصل  المطالبات  عاودت 

70 مليار دوالر أمريكي، أو حوالي 25٪ من قيمة الناتج المحلي اإلجمالي.

األنشطة التجارية والتشغيلية

االقتصادية  والظروف  المستمر  السياسي  االستقرار  عدم  من  الرغم  على 
الصعبة التي تمر بها مصر، واصل بنك إتش إس بي سي مصر )HBEG أو 

»البنك«( على تحقيق أداًء مرًنا وقوًيا خالل عام 2013. 

فقد ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 4٪ خالل الفترة من نهاية عام 2012 حتى 
نهاية عام 2013، وبنسبة 17٪ عند مقارنة متوسط الودائع لهاتين السنتين 
التقويميتين. وفي الواقع، هناك بعض الحقائق التي يجب معرفتها حول هذه 
األرقام، حيث شهد البنك نمًوا كبيًرا في الودائع خالل األشهر األربعة األولى 
من عام 2013، و يعزى ذلك إلى حد كبير إلدخال نظام مزاد العملة، مما 
أدى إلى ندرة العملة األجنبية. وقد تسّرب جزء كبير من هذه الودائع اإلضافية 
خالل ما تبقى من العام، حيث استمر بنك إتش إس بي سي مصر على سياسته 
انخفض  ولقد  العمالء.  ودائع  على  المدفوع  العائد  أسعار  بشأن  المتحفظة 
إجمالي القروض الممنوحة للعمالء بنسبة 2٪ وسط مناخ استثماري صعب 

لدى عمالئنا، وإن كان ذلك بزيادة بلغت 2٪ على أساس متوسط عام كامل.

ولقد أعلن بنك إتش إس بي سي مصر عن تحقيق مبلغ 1527 مليون جنيٍه 
مصريٍ يمثل نسبة األرباح قبل الضرائب، وبذلك شهد انخفاض نسبة ٪20. 
كما انخفضت األرباح بعد احتساب الضرائب بنسبة 37٪ لتبلغ 891 مليون 
جنيًها مصرًيا. ولقد حدث مجموعة من األمور االستثنائية التي وقع كل منها 
في حين  المذكورة،  األرباح  في  االنخفاض  هذا  إلى  وأدت  فقط  واحدة  لمرة 
حققت األعمال األساسية نمًوا بنسبة مئوية من رقمين. وكان العامل الرئيسي 
الضريبية  التنظيمية  الجهات  من  الصادر  القرار  هو  األرباح  انخفاض  في 
بإعادة فتح الملفات الضريبية من األعوام السابقة. كما أن الضرائب المستحقة 
تتعلق  استئنافها،  يجري  التي  بها،  المرتبطة  والعقوبات  السابقة  األعوام  عن 
بضريبة الدمغة، ومخصصات إعفاءات السلع الرأسمالية، وإعادة دفع رسوم 

ضريبية على نفقات األعمال المتبادلة داخل المجموعة.

جنيًها  مليون  قيمتها 288.8  تبلغ  والتي  األولية  األرباح  توزيع  تم  أن  وبعد 
ثاٍن  توزيع  إجراء  اإلدارة  مجلس  اقترح   ،2013 أكتوبر  شهر  في  مصرًيا 
ونهائي للمساهمين، من خالل توزيع أرباٍح نقدية بمبلغ وقدره 416.4 مليون 
جنيًها   16.83 بقيمة   2013 لعام  الثانية  األرباح  دفعة  تمثل  مصرًيا  جنيًها 

مصرًيا للسهم الواحد.

بقيمة 139.4مليون جنيًها مصرًيا  مبلغ  توزيع  أيًضا  اإلدارة  ويقترح مجلس 
»عن سنة كاملة« )15.65٪ من األرباح المزمع توزيعها عام 2013( على 
نسبة  تتضمن  والتي  الوظيفي،  باألداء  متغيرة مرتبطة  البنك كمكافأة  موظفي 
البالغة 48.1  المشاركة في األرباح. وبعد أن يتم دفع حصة األرباح األولية 
مليون جنيًها مصرًيا في شهر أكتوبر 2013، كما تم االتفاق عليه خالل اجتماع 
الجمعية العمومية العادية، سيتم دفع الحصة المتبقية وقدرها 91.3 مليون جنيًها 
مصرًيا، بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية السنوية في مارس 2014. 
وسيتم تحويل باقي األرباح المتبقية البالغة 46.1 مليون جنيًها مصرًيا لدعم 
احتياطيات البنك. وسيتم تخصيصها بحيث يكون 44.5 مليون جنيًها مصرًيا 

لالحتياطي القانوني و1.5 مليون جنيًها مصرًيا لالحتياطي العام.

للبنك  األساسي  المال  رأس  ازداد   ،2013 عام  من  الثاني  النصف  وخالل 
بمبلغ 717067428 جنيًها مصرًيا )فقط سبعمائة وسبعة عشر مليون وسبعة 
وستين ألف وأربعمائة وثمانية وعشرين جنيًها مصرًيا ال غير(. وباإلضافة 
إلى ذلك، تم الموافقة في اجتماع الجمعية العمومية العادية للمساهمين المنعقدة 
في شهر ديسمبر 2013 على شروط عقد قرض ثانوي مدته 15 عام ويبلغ 
البنك  وافق  ولقد  الرئيسي.  المساهم  من  مصرًيا  جنيًها  مليون   272 قيمته 
رأس  من  الثاني  للمستوى  مؤهل  باعتباره  الثانوي  القرض  على  المركزي 
المال. وفي نهاية العام، كان معدل كفاية رأس مال البنك على أساس قياس 

بازل 2 نسبته ٪16.27.

(GBM) الخدمات المصرفية العالمية واألسواق

مصممة  مالية  حلوالً  واألسواق  العالمية  المصرفية  الخدمات  قطاع  يقدم 
والمؤسسات،  والشركات،  الحكومية،  القطاعات  العمالء من  لكبار  خصيًصا 
والمستثمرين من القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم. وتتم إدارة األعمال 

من خالل ثالث قطاعات أعمال رئيسية وهي:

الهيكل  هذا  ويتيح  واألسواق.  المال،  رأس  وتمويل  المصرفية،  الخدمات 
لمجموعة إتش إس بي سي إمكانية التركيز على العالقات والقطاعات التي 
توفير  للبنك  وُتسهِّل  المجموعة  توجهات  مع  األمثل  الوجه  على  تتناسب 

المنتجات والخدمات إلى العمالء بطريقة سلسة.

يواصل قطاع الخدمات المصرفية العالمية واألسواق على تحقيق استراتيجيته 
الناشئة وعلى  الراسخة في مصر، والتي تتمثل في »التركيز على األسواق 
التمويل«. ولقد تطورت هذه االستراتيجية لتركز بشكل أكبر على االرتباط، 
واالستفادة من شبكة التوزيع الواسعة لدى المجموعة. وتركز األعمال على 

أربعة ضرورات استراتيجية:

تعزيز تغطية العميل والحلول المقدمة للعمالء من الحكومات والعمالء ——
من الشركات والمؤسسات

المطلوب —— الدعم  لتوفير  األعمال  في  انتقائي  بشكل  االستثمار  مواصلة 
لتقديم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات

تعزيز التعاون مع الشركات العالمية األخرى، وخصوًصا الخدمات المصرفية ——
التجارية، لتقديم خدمة مالئمة الحتياجات قاعدة العمالء الدوليين

التركيز على إعادة هندسة األعمال لتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف——

ُمنحت في عام 2013،  التي  والتفويضات  الهامة  المعامالت  هناك عدد من 
والمدعومة بالتعاون مع فرق إقليمية في دبي، والتي قد عززت من مكانة إتش 

إس بي سي مصر باعتباره مصرف أعمال رائد.

ويواصل قطاع الخدمات المصرفية العالمية واألسواق لدى بنك إتش إس بي 
سي مصر إدارة المخاطر بفعالية في ظل بيئة سياسية واقتصادية متقلبة. فمع 
عقب  المصري  الجنيه  من  الفائضة  السيولة  نسبة  على  طرأت  التي  الزيادة 
فرض قيود على العملة األجنبية في نهاية عام 2012، نجح البنك في إدارتها 
من  أيًضا  انتهينا  كما  الودائع.  على  الفائدة  أسعار  خفض  خالل  من  بفعالية 
أتت  والتي  الحاليين  عمالئنا  لدى  االئتمانية  للمحفظة  شاملة  مراجعة  إجراء 

بنتائج ُمرضية.

باإلضافة إلى ذلك، قام بنك إتش إس بي سي مصر بتجديد ترخيصه كمتعامل رئيسي 
لتداول أذون الخزانة والسندات الصادرة عن حكومة مصر، ما جعلنا نصنف كأحد 
أكبر المتعاملين الرئيسيين في السوق المصري. وشاركنا أيًضا في مجموعة عمل 
حول السوق جرى تشكيلها لتقديم آليات تسوية جديدة من شأنها توفير حماية أكبر 
ألصول العمالء واالنتقال بالسوق إلى عملية تسوية موحدة يتبعها جميع المستثمرين.
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(HCES) إتش إس بي سي لخدمات األوراق المالية في مصر

يتمثل العمل األساسي إلتش إس بي سي لخدمات األوراق المالية )إتش إس بي 
سي سيكيورتيز إيجيبت( في تداول األسهم النقدية المدرجة في سوق األوراق 
المالية المصرية بالنيابة عن مستثمري إتش إس بي سي الدوليين، باإلضافة 

إلى التداول بالنيابة عن شركات إدارة األصول المحلية.

وفي عام 2013، استمر انعدام االستقرار السياسي واالقتصادي في صرف 
أدى  مما  المصرية،  األسهم  في  التجارة/االستثمار  عن  المستثمرين  حماس 
استطعنا  ذلك،  ومع  بنسبة ٪9.  المتداولة  األسهم  قيمة  إجمالي  انخفاض  إلى 
الكبيرة،  الحصول على حصة ال بأس بها في عمليات االندماج واالستحواذ 
مما أدى إلى زيادة حصتنا في السوق من 2٪ في عام 2012 إلى 3.1٪ في 
عام 2013، كما ساعدتنا في احتالل المركز السابع في جداول تصنيف السوق 

مقارنة بالمركز العاشر في عام 2012.

وبإلقاء نظرة مستقبلية على عام 2014، نتوقع أن ينتعش السوق بعد التحسن 
التدريجي في البيئة السياسية واالقتصادية بشكل عام.

 (CMB) الخدمات المصرفية التجارية

استمرت  التي  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  التحديات  من  الرغم  على 
طوال عام 2013 في مصر، حقق قطاع الخدمات المصرفية التجارية نمًوا 
قوًيا في اإليرادات مع الحفاظ على المكانة البارزة في السوق ضمن قطاعات 

عمالئنا المستهدفين.

خالل عام 2013، تولى قطاع الخدمات المصرفية التجارية إنجاز العديد من 
المشاريع الرئيسية التي هدفت إلى إعادة تحديد مجاالت تركيزنا في السوق 
لنغدو مصرف األعمال الرائد والدولي، والتقليل من مخاطر المحفظة التجارية 
تماشًيا مع برنامج المعايير العالمية لدى مجموعة إتش إس بي سي، إضافة 
إلى ترشيد نطاق تغطية عمليات التوزيع في فروعنا وأشكال مشاركة العميل. 
لكافة  العمالء  إدارة عالقات  فريق  تغطية  أن يضمن  التحول من شأنه  وهذا 
بناء عالقات  العمالء على خدمات شخصية، وذلك بهدف  عمالئنا وحصول 
األمثل  النمو  لتحقيق  أفضل  تقديم دعم  قدرتنا على  البنك ولضمان  أقوى مع 

ألعمال عمالئنا.

حافظنا على التزامنا تجاه قطاع المؤسسات الدولية الصغيرة ومتوسطة الحجم 
العالقات  إلدارة  مديرين  تعيين  إلى  وباإلضافة  العام.  مدار  على   )SMEs(
الدولية مع العمالء من المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، فقد تم إطالق 
نهاية  عند  مصرًيا  جنيًها  مليون   300 وقدره  بمبلغ  الدولي  التنمية  صندوق 
العام. ويهدف هذا الصندوق إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم 
لتمكينها من تنفيذ خططها في توسيع رقعة أعمالها خارج الحدود، أو لمساعدة 

المؤسسات الطامحة لتنمية أعمالها على الصعيد الدولي.

نتائج مثمرة  للمحافظ االستثمارية  إدارته  حقق أسلوب إتش إس بي سي في 
الجزء  نشأ  فقد  في عام 2013.  السوق  التي شهدها  الصعبة  الظروف  أثناء 
البناء والتطوير  األكبر من دخل الخدمات المصرفية للشركات من قطاعات 
العقاري والسياحة والمأكوالت والمشروبات. كما يعتبر قطاعي النفط والغاز، 
باإلضافة إلى قطاع المنسوجات، أجزاًء مهمة أيًضا من محفظة البنك، التي ال 

تزال محط تركيز بصورة عامة. 

الجودة   2013 عام  مدى  على  للمحفظة  المتكررة  المراجعات  أثبتت  وقد 
الشاملة للمحفظة. وما يقلقنا بوضوح هو قطاع السياحة الذي ال يزال يعاني 

من التصورات الخارجية حول الوضع األمني في مصر.

تربط  التي  العمل  عالقة  كانت  للسوق،  المنتجات  باختراق  يتعلق  فيما  أما 
بين كٍل من قطاع التجارة العالمية وتمويل الذمم المالية )GTRF(، وقطاع 
الخدمات المصرفية العالمية واألسواق، وقطاع الخدمات المصرفية التجارية 
ن العميل  قوية للغاية خالل عام 2013. فقد أسفرت الجهود المشتركة إلى َتمكُّ
من تحديد األهداف، وأدت أيًضا إلى تبني أسلوب منظم إلدارة شؤون العميل 
ورفع مستوى أداء المحفظة. وتشمل مجموعة منتجات قطاع التجارة العالمية 
وتمويل الذمم المالية على أدوات تقليدية لتمويل التجارة، وتمويل الذمم مالية، 
بالنسبة  الحساسية  بالغ  أمًرا  التعاون  الموردين. ويعتبر  تمويل  إلى  باإلضافة 
لنجاح قطاع التجارة العالمية وتمويل الذمم المالية، وتعزيز حضور إتش إس 
بي سي على المستوى الدولي، وزيادة فرص قطاع التجارة العالمية وتمويل 
الذمم المالية عبر الخدمات التي يقدمها مديري العالقات المصرفية وأخصائيو 

من  نزيد  أن  استطعنا  لذلك،  ونتيجة  المالية.  الذمم  وتمويل  العالمية  التجارة 
العمالء  مع  لدينا  المالية  الذمم  وتمويل  العالمية  التجارة  قطاع  حقيبة  حصة 

الرئيسيين المستهدفين.

وفي مجال المدفوعات وإدارة النقد )PCM(، واجهت فرص تعزيز قدرات 
إتش إس بي سي العالمية في مجال المدفوعات تحديات كبيرة في ظل فرض 
وعلى  األجنبي.  النقد  ُندرة  إلى  باإلضافة  الخارجية،  المدفوعات  على  القيود 
الرغم من ذلك، ال يزال قطاع المدفوعات وإدارة النقد لدى بنك إتش إس بي 

سي مصر يصنف على أنه المزود األول لهذه الخدمات في مصر.

(RBWM) الخدمات المصرفية لألفراد وإدارة الثروات

على الرغم من التحديات الكبيرة التي تم مواجهتها في عام 2013، واصلت 
وقد  ومرٍن.  قويٍ  أداٍء  إظهار  الثروات  وإدارة  لألفراد  المصرفية  الخدمات 
اعترض نمو اإليرادات رياح معاكسة قوية جراء تغييرات تنظيمية خارجية، 
مثل القوانين التنظيمية الُمقيدة الخاصة بالرقابة على الصرف األجنبي، والقيود 
المفروضة على صناديق استثمار سوق رأس المال. وعالوة على ذلك، أدى 
إلى حدوث تغيير في االستراتيجية  السياسية واالقتصادية  البيئة  التدهور في 
األصول  من  كٍل  بمحافظ  يتعلق  فيما  بي سي مصر  إس  إتش  لبنك  الداخلية 
الودائع  زيادة  إلى  األجنبية  للعملة  المحدودة  الوفرة  أدت  وقد  وااللتزامات. 
االلتزامات  بنمو محفظة  التحكم  التركيز على  إلى  أدى  المحلية، مما  بالعملة 
لبنك إتش إس بي سي مصر. وتم إدارة هذا األمر من خالل خفض أسعار 
الفائدة على الودائع، باإلضافة إلى تقليل اآلثار المترتبة على التقليص البسيط 
للتقليل  العالمية  المبادرة  مع  تماشًيا  إجراءه  تم  الذي  العمالء  قاعدة  في حجم 
مثل:  االستثنائية،  والتكاليف  الرسوم  فإن  نفسه،  الوقت  وفي  المخاطر.  من 
مستحقات العالوات، وخطط التقاعد المبكر التي يقدمها بنك إتش إس بي سي 
األثر  عظيم  لها  كان  القروض،  قيمة  النخفاض  المتزايدة  والتكاليف  مصر، 
على الكفاءة التشغيلية والربح النهائي بعد خصم الضرائب. وعلى الرغم من 
ذلك، فقد خففت الزيادة الكبيرة في أعداد بطاقات االئتمان والقروض الشخصية 
مستوى االنخفاض في اإليرادات النهائية قبل خصم الضرائب، وقّوت األساس 

للحصول على إيرادات أكثر تنوًعا.

هناك العديد من المبادرات التي ُيجرى تطبيقها حالًيا لتعزيز الكفاءة التشغيلية 
إعادة إطالق عروضنا  أننا في صدد  إذ  الربحية خالل عام 2014.  وزيادة 
وسيعمل  الُمهمين.  عمالئنا  احتياجات  لتلبية  وذلك  الثروات،  بإدارة  الخاصة 
ر إلدارة الثروات على توفير أفضل الخدمات في هذه الفئة، مع  المنهج الُمطوَّ
تحقيق االلتزام التام بإطار إدارة المخاطر التابعة إلدارة الثروات العالمية في 
وتم وضع خطة  الفروع،  لشبكة  شاملًة  مراجعَة  أجرينا  أننا  كما  المجموعة. 

طويلة المدى لترشيد عدد وطبيعة عمل فروعنا. 

وهذا استلزم إغالق بعض فروعنا البعيدة في مناطق البحر األحمر والصعيد، 
نطاق  في  التغيير  وكذلك  أقل،  مناطق جغرافية  في  المتبقية  الفروع  وتجميع 
الخدمات التي تقدمها بعض الفروع المركزية لتلبي احتياجات عمالئنا بشكل 
أفضل. وستسهم هذه المبادرة في التوفير من الرسوم العقارية باإلضافة إلى 
استثمرنا في خدماتنا  األثناء،  التشغيل. وفي هذه  الموظفين وتكاليف  رواتب 
المصرفية الرقمية والصوتية والمتنقلة، وقمنا بتطوير وتحديث أجهزة الصرف 
استثمرنا  المعامالت وإرضاء عمالئنا. كما  إنجاز  لتسهيل  بنا  الخاصة  اآللي 
أيًضا في تطوير إطار إدارة المخاطر ومعايير االلتزام، باإلضافة إلى قدرات 

فريق العمل على التوافق مع مبادرة المعايير العالمية.

في عام 2014، سوف نركز بشدة على تعزيز تجربة عمالئنا، التي قد تأثرت 
سلًبا بالتغييرات التي طرأت على البيئة التنظيمية، باإلضافة إلى تدني مستوى 
سنولي  لذلك،  األنظمة.  استقرار  وعدم  االتصال  مركز  في  الداخلي  الخدمة 
احتياجات وتطلعات عمالئنا عن طريق  لتلبية  المزيد من االهتمام والتركيز 
بالعمل  الموظفين  ارتباط  وزيادة  تنوًعا،  أكثر  المنتجات  من  مجموعة  توفير 

وترشيد وتسهيل عملياتنا.

إدارة وتطوير األفراد

واصل بنك إتش إس بي سي مصر ش م م خالل عام 2013 تركيزه على 
تنمية وتطوير األداء الوظيفي لدى موظفيه. فقد تم ترقية عدد ال بأس به من 
الموظفين، وأتيحت آلخرين فرص االنتقال الداخلي ، بينما ُمنحت لعدد آخر منهم 
فرص االنتقال الدولي إلى كيانات أخرى داخل مجموعة إتش إس بي سي، هذا 

باإلضافة إلى التعيينات قصيرة األجل على الصعيد اإلقليمي والعالمي.

تقرير مجلس اإلدارة للسادة المساهمين )تابع(
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إدخال  على  البشرية  الموارد  إدارة  عملت  العمليات،  وتسهيل  ترشيد  وبغية 
خدمات جديدة تسمح لها بتقديم معلومات ذات جودة عالية، وذلك من خالل 
الفاعلية  برنامج  تنفيذ  وبعد  التكلفة.  حيث  من  فعالية  أكثر  نموذج  تطبيق 
نطاق  وازداد  اإلدارية  المستويات  عدد  انخفض  عام 2012،  في  المؤسسية 
السيطرة والتحكم لدى اإلدارة في جميع أنحاء المؤسسة. وقد تم تطبيق سياسة 
جديدة في عام 2013 تسمح ببرنامج تقاعد مبكر للموظفين الذين تزيد أعمارهم 
عن 50 عاًما، وقد استفاد 41 موظًفا من هذه الفرصة. وقد أنهى بنك إتش إس 

بي سي مصر عام 2013 ولديه 2203 موظف )2376 في عام 2012(.

قدم فريق التدريب والتطوير 5790 يوم تدريبي خالل عام 2013، مقارنة 
بـ8450 يوم في عام 2012. ويعزا االنخفاض إلى عدم االستقرار السياسي 
الذي شهده هذا العام، فضالً عن وقف بعض البرامج بهدف تحقيق التناسق 
األيام  المنطقة. ومن أصل هذه  أنحاء  المقدمة في جميع  التدريب  برامج  في 
التدريبة، تم تقديم 3162 يوم تدريبي لموظفي بنك إتش إس بي سي مصر 
في قاعات تدريبية. كما تم تقديم العديد من البرامج التدريبية من دول أخرى 
في المنطقة )بما في ذلك اإلمارات العربية المتحدة، وُعمان، والمملكة العربية 
اإللكتروني.  التدريب  طريق  عن  تدريبي  يوم  تقديم 2628  وتم  السعودية(. 
وتحظى برامج التدريب اإللكتروني اإللزامية باهتمام متزايد نظًرا ألنها ترتبط 

بالمعايير العالمية لدى إتش إس بي سي.

استراتيجية األجور والمكافآت

إن جودة والتزام رأس المال البشري في مؤسستنا هو أساس نجاحنا. لذلك، 
يسعى مجلس اإلدارة بشكل حثيث إلى جذب واستقطاب وتحفيز أفضل األفراد 
أعمالنا،  في  األهمية  بالغ  أمر  والعالقات  الثقة  ألن  ونظراً  وخبرًة.  مهارًة 
العمل لوقت طويل مع  الذين يرغبون في  فإن هدفنا هو توظيف األشخاص 
مؤسستنا. وإن استراتيجية المكافآت لدى إتش إس بي سي تدعم هذا الهدف من 
خالل تحقيق التوازن بين األداء الوظيفي على المدى القصير واألداء الوظيفي 
تكريم  إلى  لدينا  الُمتبعة  المكافآت  استراتيجية  وتهدف  الطويل.  المدى  على 
وليس  المطلوبة  األداء  إلى مستويات  الوصول  في  ينجحون  الذين  الموظفين 
أولئك الذين يفشلون بالوصول إليها، وتحقيق التوافق بشكل صحيح مع إطار 
والمكافآت  األجور  سياسة  بين  المواءمة  ولضمان  وتوابعها.  المخاطر  إدارة 
واستراتيجية األعمال في مؤسستنا، يتم تحديد تعويضات معينة من خالل تقييم 
الُملخصة  األجل  السنوية واألهداف طويلة  باألهداف  مقارنًة  الوظيفي  األداء 
بي  إس  إتش  بقيم  االلتزام  إلى  باإلضافة  الوظيفي،  األداء  قياس  بطاقات  في 
سي أال وهي االنفتاح، واالرتباط، وتحمل المسؤولية، والعمل بنزاهة وجرأة. 
المدى  على  تحقيقه  تم  بما  ليس  الوظيفي،  األداء  على  الحكم  يتم  وعموًما، 
القصير والطويل فقط، بل أيًضا بكيفية تحقيقه، حيث يساهم األخير في استدامة 
قياس  الُمدرجة في بطاقات  المالية  المالية وغير  المقاييس  أن  المؤسسة. كما 
بعناية وحرص لضمان  يتم دراستها  المدى  السنوية وطويلة  الوظيفي  األداء 

تماشيها وتناسقها مع استراتيجية المجموعة على المدى الطويل.

التطورات التشغيلية

كان عام 2013 عاًما حافالً بالتحديات واالنتصارات في جميع المجاالت بالنسبة 
لفريق التكنولوجيا والخدمات )HTS( لدى بنك إتش إس بي سي مصر، وذلك 
على الرغم من بيئة العمل الصعبة. وكانت جميع إنجازات فريق التكنولوجيا 
والغايات  لألهداف  مطابقة  الماضية  شهًرا  عشر  االثني  خالل  والخدمات 
االستراتيجية لقطاع التكنولوجيا والخدمات على النحو المحدد لمجموعة إتش إس 
بي سي بأكملها. وشوهد أيًضا تحوالً كبيراً في ثقافة فريق التكنولوجيا والخدمات، 
وانتقال الموظفين للتركيز على ترشيد وتسهيل العمليات وزيادة الكفاءة. وقد تم 
أيًضا اتخاذ العديد من الخطوات قرابة نهاية العام إلعادة هيكلة فريق الرئيس 
التنفيذي للعمليات )COO(. ركز قطاع تنفيذ التغييرات )CD( خالل عام 2013 
على تنفيذ وترسيخ برنامج التحول العالمي لقطاع تنفيذ التغييرات. وتم إطالق 
الذي من شأنه أن يسمح  المستهدف،  البرنامج بهدف تصميم وتطبيق الوضع 
بتعزيز القدرات واإلمكانات في جميع أنحاء األسواق، والعمل ضمن نطاق أفضل 
الممارسات القياسية، وذلك من أجل تنفيذ أولويات التغيير لدى إتش إس بي سي 
وجعل التغيير بمثابة ميزة تنافسية مستدامة للبنك. كما ساهم  قطاع تنفيذ التغييرات 
أيًضا بدعم تنفيذ العديد من مبادرات التغيير الرئيسية في مجاالت مختلفة في جميع 
أنحاء البنك، بما في ذلك المشاريع المتعلقة باتخاذ القرار، وتحسين مسيرة العميل، 
وطريقة إدارة االئتمان والمخاطر، واستبدال وسائل التكنولوجيا القديمة، وتصميم 
عمليات وفًقا إلجراءات العمل القياسية مما يعزز الكفاءة والضوابط المعمول بها.

يعتبر قسم المشتريات القناة الوحيدة التي تدعم عمليات شراء جميع السلع والخدمات 
لدى البنك، وهي الوظيفة التي تقود وتدير عالقات بنك إتش إس بي سي مصر مع 
الموردين اآلخرين. ومن خالل التفاوض الفعال حول الشروط واألحكام التجارية 
والتعاقدية، استفاد البنك من مبلغ 0.7 مليون دوالر أمريكي تحت فئة المدخرات 
المستدامة، إضافًة إلى مبلغ 2.3 مليون دوالر من خالل مدخرات عمليات التفاوض 

على أساس مرة واحدة التي يقوم بها فريق قسم المشتريات.

قدم فريق المخاطر واإلدارة التابع لقطاع التكنولوجيا والخدمات طوال عام 2013 
مستويات مختلفة من الدعم لفريق الرئيس التنفيذي للعمليات ببنك إتش إس بي 
سي مصر، وخصوًصا عبر تولي إدارة ثالث وظائف فرعية أساسية وهي: دعم 
وتطوير العمليات لقطاع التكنولوجيا والخدمات، وإدارة السجالت والمعلومات، 
وإدارة جودة خدمات قطاع التكنولوجيا والخدمات. وقد تضمن عدد من أنشطة 
الدعم والتطوير الرئيسية التي تم القيام بها الحوكمة وإدارة المخاطر، واإلدارة 
المالية، وحوكمة السجالت والمعلومات، وإدارة وظيفة الجودة لضمان التميز في 

تنفيذ الخدمات وتقديم الحلول ذات الجودة العالية.

تدهور الوضع السياسي واألمني بشكل أكبر خالل النصف الثاني من عام 2013، 
االحتيال  مخاطر  ومكافحة  األمن  قطاع  على  متزايًدا  تحدًيا  شكل  الذي  األمر 
)SFR(. وقد أدى إنشاء وتطوير العديد من الوظائف المختلفة لدى قطاع األمن 
ومكافحة مخاطر االحتيال إلى الحفاظ على سالسة العمليات المصرفية لدى البنك، 
ووفر أيًضا االستمرارية للخدمات، وساعد في التخفيف من عدة مخاطر كانت تواجه 
مجال الخدمات المصرفية ككل. وتم تعيين شخص متخصص للتعامل مع التحقيقات 
في االحتيال، وتم إطالق نظام جديد إلدارة ورفع التقارير المتعلقة باالحتيال. وتم 
أيًضا إعداد خطة لتعزيز وسائل األمن في مباني بنك إتش إس بي سي مصر. 
وال يزال العمل جارًيا، بالتنسيق مع الشركاء المحليين واإلقليميين، لضمان متابعة 
وتنفيذ كامل الخطة األمنية. كما تم إجراء مراجعة كاملة لشركات األمن، وتم تعيين 
شركة حسنة السمعة وكفؤة. أما على مستوى مخاطر أمن المعلومات )ISR(، فقد 
تم إجراء العديد من المراجعات، وحمالت التدريب، والتوعية في جميع أنحاء بنك 
إتش إس بي سي مصر، مما أسفر عن انخفاض عام في عدد االنتهاكات والمخالفات 
التي تم التبليغ عنها مقارنة بعام 2012. وقد أنهى فريق المراجعة الخارجي كل 
األعمال المتأخرة والمتراكمة المتعلقة بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأطلق 
بنجاح قاعدة بيانات لحفظ السجالت. كما قام فريق قطاع استمرارية األعمال بوضع 
خطة متقدمة إلدارة الحوادث وانتهى من إعداد برنامج تدريبي كامل لحاالت الفشل 

للموقع الرئيسي.

وعلى الصعيد العقاري للمؤسسة، تم افتتاح ثالثة فروع جديدة في عام 2013 
في  العرب  ومول  القاهرة،  مطار  من  بالقرب  مول  سيتي  وصن  )الرحاب، 
مدينة السادس من أكتوبر(. وبدأت أعمال تجهيز فرع كايرو فستيفال سيتي 
مول، حيث من الُمتوقع أن يتم افتتاحه في أوائل عام 2014. وقد تم تجديد 
الفرع الرئيسي السابق لبنك إتش إس بي سي مصر في حي الزمالك بالكامل. 
أما على مستوى تحسين المحفظة العقارية، تم إجراء 15 عملية إغالق، وهو 
لعام  أمريكي  دوالر  ألف  قيمتها 240  تبلغ  مستدامة  مدخرات  عن  أسفر  ما 
البدأ  تم  لعام 2014. وفي عام 2013،  أمريكي  ألف دوالر  2013 و103 
البنك  من  كالً  به  أوصى  الذي  الفروع  أمن  وتطوير  تحديث  مشروع  بتنفيذ 
المركزي المصري والفريق العالمي لألمن ومكافحة االحتيال، وال يزال العمل 
جارًيا به. وهدف هذا المشروع هو زيادة إجراءات وتدابير األمن والسالمة 

لحماية موظفينا، وعمالئنا، وأماكن العمل.
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ولقد حقق فريق عمليات تكنولوجيا المعلومات العديد من اإلنجازات الرئيسية 
خالل عام 2013، والتي تشمل ما يلي:

االنتقال إلى أنظمة توفير الخدمات بشكل متواصل: تم تنفيذ حلول لتوفير ——
شبكة فريدة عبر نظام iSeries -بما في ذلك التحديث الدائم لألجهزة- 
بنظام المعلومات في مصر الذي يتيحه مركز البيانات بالمملكة المتحدة، 

وذلك لضمان توفير هذه األنظمة دون انقطاع وتعطل في الخدمات.

مدى —— اختبار  إجراء  تم  الكوارث:  من  للتعافي  ل  التدخُّ إجراءات  اختبار 
المعادي  بمقر  األساسي  الموقع  في  وذلك  الكامل  التعطل  من  التعافي 
البديلة  والمواقع  الذكية  القرية  في  البديل  الموقع  تفعيل  وتم  الرئيسي، 
األخرى بشكل كامل لضمان استمرارية األعمال بجميع األقسام وكذلك 

خدماتها وتطبيقاتها المتاحة عبر مراكز بيانات تكنولوجيا المعلومات. 

التطوير والتحديث المستمر ألجهزة الصرف اآللي: الترقية الناجحة لعدد ——
103 جهاز صرف آلي في جميع أنحاء مصر لتوفير خدمة ذاتية جديدة 
اعتماد والدعم من شركة  الحصول على شهادة  إلى  للعمالء، باإلضافة 

»NCR«، وتحقيق التوافق مع عمليات األمن القياسية لدى المجموعة.

تنفيذ  لفريق  قريًبا  امتداًدا  يعتبر  الذي  مصر،  في  البرامج  تنفيذ  فريق  ساهم 
لمصر  الجديدة  النظم  من  العديد  لتنفيذ  بإيجابية  دبي،  في  اإلقليمي  البرامج 
)إطالق نظام جديد بمركز االتصال، والنظام الجديد والمتطور لتقديم الخدمات 
المصرفية عبر اإلنترنت، وتطبيق قانون االلتزام الضريبي للحسابات األجنبية 
في مصر،  إقليمية  تنفيذ مشاريع  في  إلى مساهمتهم  وباإلضافة   .)FATCA
لدعم  المحلية  المشاريع  وتنفيذ  المحلية  لألنظمة  الدعم  تقديم  الفريق  واصل 
إقليمًيا واسًعا ونّفذ مشاريع لجميع  الفريق دعًما  احتياجات األعمال. كما قدم 

أنظمة إدارة المستندات وأتمتة تدفق العمل.

أعد قطاع تنفيذ الخدمات العديد من المبادرات طوال عام 2013 للوفاء بالخطة 
أجهزة  )تعهيد  التشغيلية  الفعالية  العمليات، وتحقيق  المالية، وتسهيل وترشيد 
الصرف اآللي التي تقع خارج مباني بنك إتش إس بي سي مصر، وتحسين 
خدمات البريد الُمقدمة لبنك إتش إس بي سي مصر، والتشارك مع فرق العمل 
للتقليل من معدل أخطاء إجراءات »أعرف عميلك« عند فتح الحساب بحوالي 
جديدة  وظيفة  إنشاء  تم  المستهدف،  التشغيلي  النموذج  مع  وتماشًيا   .)٪50
إدارة  على  رئيسي  بشكل  تركز  الخدمات  تنفيذ  قطاع  يقدمها  التي  للخدمات 
النقد، وإدارة مخاطر موردي الخدمات، وإدارة البريد واالجراءات اللوجستية 
العام في ظل ظروف  الخدمات خالل هذا  تنفيذ  والوثائق. كما عمل موظفو 
صعبة لضمان تنفيذ مدفوعات العمالء ومعامالتهم وطلباتهم في الوقت المحدد 

والمناسب للوفاء بتوقعات عمالئنا الداخليين والخارجيين.

االستدامة المؤسساتية

نحن في إتش إس بي سي أخذنا على عاتقنا مسؤولية كبيرة للمساهمة، ليس 
فيه. ففي  الذي نعمل  المجتمع  بالوقت والموارد، في  أيًضا  بالمال ولكن  فقط 
عام 2013، أنفق بنك إتش إس بي سي مصر 52٪ من ميزانية االستدامة 
المؤسساتية لديه على التعليم. فبمشاركة جمعية ألوان وأوتار، أنشأ بنك إتش 
كامالً،  تجهيًزا  ُمجهزة  مونتيسوري،  بمنهجية  مدرسة  مصر  سي  بي  إس 
ليستفيد منها حوالي 150 طالًبا تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 12 عاًما. ومن 
خالل صندوقه الخاص بالمنح الدراسية الخاصة بالمدارس العامة، قّدم البنك 
األمريكية  الجامعة  في  البصر  في  ضعٍف  من  يعانون  لطالبين  الدعم  أيًضا 
بالقاهرة. كما ساعد بنك إتش إس بي سي مصر في إنشاء مدرسة مجتمعية 
الغير حكومية،  الخير«  األقصر من خالل شراكته مع مؤسسة »مصر  في 
الحكومية.  بالمدارس  االلتحاق  فرصة  فاتتهم  الذين  الطالب  مساعدة  بهدف 
وباإلضافة إلى ذلك، يقوم متطوعون من الموظفين في فروع البنك في أسيوط 
الدراسي  للعام  تعليمهم  بتكفل  البنك  يقوم  باختيار 100 طالب كي  واألقصر 
إنجاز  منافسة  خالل  ومن  الصعيد«.  »جمعية  من  بمساعدة   2014-2013
-وهما  ناشئتين  شركتين  البنك  اعتمد  الناشئة،  الشركات  لتبني   )INJAZ(
مناسبة  نطاق صغير  على  رياح  توربينات  بتصنيع  قامت  التي  ويندبيندنت، 
لالستخدامات السكنية، و فيلتريز، التي تقدم منتجات في تنقية المياه والتبريد 

والعزل الحراري.

وبالشراكة مع جمعية وطنية لتنمية وتطوير دور االيتام، واصل البنك رعايته 
الحصرية لبرنامج »فرصة«، وهو برنامج لتنمية الشباب، يستفيد منه 112 يتيًما.

عمل بنك إتش إس بي سي مصر مع جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة 
وساعدهم في معالجة نظام الصرف الصحي في الجامعة بيولوجًيا لكي تصبح 

أول جامعة صديقة للبيئة في الشرق األوسط.

في  الدماغي  الشلل  أطفال  لرعاية  االجتماعية  »موف«  مؤسسة  ولمساعدة 
توسعها، قام البنك بتحديث وحدات العالج الطبيعي ومونتيسوري الموجودة في 

مقر المؤسسة كي يستفيد منها 75 طفالً يعانون من الشلل الدماغي.

ساهم بنك إتش إس بي سي مصر في تمكين 200 سيدة وفتاة من صعيد مصر 
تتراوح أعمارهن بين 16 و35 عاًما من خالل توفير التعليم والتدريب المكثف 
أعمالهن  لبدء  المطلوبة  والمهارات  األمية  محو  شهادة  على  للحصول  لهن 

التجارية الخاصة - كل ذلك بمساعدة من جمعية الصعيد.

وكمطلب محلي أساسي، وبمساعدة من جمعية دار األورمان الخيرية، ساعد 
بنك إتش إس بي سي مصر في توفير وصول المياه العذبة لـ150 منزالً في 
محافظة المنيا بحيث تغطي 7 قرى. وباإلضافة إلى ذلك، واصل البنك شراكته 
»المليون  حملة  من خالل  بطانية  بـمبلغ 10000  وتبرع  األورمان  دار  مع 

بطانية«.

قاد  بي سي مصر،  إس  إتش  بنك  موظفي  من  التطوع  في  للراغبين  ودعًما 
البنك حملة ناجحة للتبرع بالدم حيث تم جمع عدد كبير من أكياس الدم. ومن 
خالل التزام ما يزيد عن 200 موظف متطوع، تمكن البنك من تعليب وتوزيع 

2000 صندوق غذائي على أكثر المحتاجين خالل شهر رمضان المبارك.

أما على الصعيد اإلقليمي، فقد شارك بنك إتش إس بي سي مصر مع المجلس 
والذي  مصر  في  لألطفال«  »القراءة  برنامج  دعم  في  البريطاني  الثقافي 
البنك.  موظفي  من  متطوًعا   29 بمساعدة  طالب   100 من  أكثر  يستهدف 
بالتثقيف  الخاص  بي سي  إس  العالمي إلتش  التعليمي  البرنامج  من  وكجزء 
المالي، وبرنامج )JA More Than Money(، قضى أكثر من 50 متطوًعا 
فيه  ُيعلمون  الحكومية  المدارس  في  يوًما  مصر  سي  بي  إس  إتش  بنك  من 

الطالب حول الكسب واإلنفاق وتوفير المال.

وأخيًرا وليس آخًرا، تمكن بنك إتش إس بي سي مصر من الفوز بثالث فرص 
تمويلية من مجموعة إتش إس بي سي. وكانت الفرصة التمويلية األولى من 
نصيب البرنامج التعليمي »المستقبل أوالً«، وفازت الجمعية الخيرية منظمة 
استهدف  وقد  الفرصة.  بهذه  الشوارع(  )أطفال  المحتاجين  لألطفال  فيس 
المشروع إعادة إدماج األطفال والشباب في المجتمع من خالل التعليم. وكانت 
الفرصة التمويلية الثانية هي فرصة تمويل المجموعة للمشروع الخاص بالمياه 
المحلية، والذي تشارك بنك إتش إس بي سي مصر من خالله مع مركز تنمية 
الصحراء بالجامعة األمريكية بالقاهرة لتنفيذ مشروع اإلدارة المستدامة للمياه 
في واحات الصحراء الغربية في مصر كي يستفيد منه 8000 نسمة. وفاز 
برنامج  سي  بي  إس  إتش  مجموعة  من  واألخيرة  الثالثة  التمويلية  بالفرصة 
قدرات  لتنمية  المصرية  للجمعية  منحها  وتم  المجيد،  الميالد  عيد  تبرعات 
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة التي تخدم األطفال الذين يعانون من مرض 
التوحد، وذلك لمساعدتها في مرحلة التوسع. وبعد الحصول على التمويل من 
مجموعة إتش إس بي سي، استكمل بنك إتش إس بي سي مصر المشروع من 
خالل التجهيز الكامل لمختبر الحاسوب الجديد الخاص بهم ليستفيد 200 طفل 

من ذوي االحتياجات الخاصة.

مساكن للفقراء - العشوائيات غير الرسمية

شارك بنك إتش إس بي سي مصر ش م م خالل عام 2009 في مشروع مدته 
وتحسين  تطوير  إلى  يهدف  جنيه،  مليون  قيمتها 100  بتكلفة  سنوات  خمس 
والمستخدمة  العام  للقطاع  المملوكة  الخدمية  والمشاريع  القائمة  التحتية  البنية 

عموًما، وذلك بالمشاركة مع المجتمعات المحلية ومحافظة القاهرة.

تم االنتهاء من المرحلة األولى في عام 2013 وتناولت تطوير وتحسين منطقة 
دار السالم الشعبية التي تقع في المنطقة خلف مقر بنك إتش إس بي سي مصر 
الرئيسي. وتميزت هذه المرحلة بترميم المدارس، والعيادة الشاملة، والسوق 

العام، وكذلك إنشاء مركز شباب، ورصف وإنارة الشوارع.

أنشأ  المرحلة،  هذه  وفي  الشعبية.  النصر  عزبة  في  الثانية  المرحلة  وقعت 
البنك مركز رياضي/شباب، ومركز تضامن اجتماعي، ومقر لفرقة المطافئ، 
ومحطة للحافالت العامة، ومزرعة، وطرق ومرافق عامة، ومدرسة ثانوية 

للبنات تستفيد منها 1000 طالبة.

مجمع  إنشاء  وتضمنت  السالم،  دار  منطقة  في  أيًضا  الثالثة  المرحلة  كانت 
مدارس يستفيد منه 9000 طالب. ومن المتوقع االنتهاء من المشروع بحلول 

نهاية عام 2014.

تقرير مجلس اإلدارة للسادة المساهمين )تابع(
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تجديد  على  تشتمل  والتي  المتنوعة  المشاريع  بعض  الرابعة  المرحلة   تتناول 
وإنشاء  األسفلت،  مصنع  مستوى  ورفع  عام،  سوق  وإنشاء  مدارس،   10

وتجهيز رياض أطفال عثمان بن عفان بشكل كامل.

في  الخارجية  العيادات  منطقة  بناء  إعادة  على  الخامسة  المرحلة  تشتمل 
أيًضا  المرحلة  هذه  نطاق  ويشمل  حالًيا.  العمل  عن  المتوقفة  مايو  مستشفى 
تجهيز المعدات الطبية الالزمة والتي من المتوقع أن تخدم 15000 مريض 

شهرًيا. وال زلنا في انتظار استالم األرض من المحافظة للبدء بالتنفيذ.

الشركات المساهمة

إن بنك إتش إس بي سي مصر ش م م عبارة عن شركة تابعة مملوكة بنسبة 
94.5٪ لشركة إتش إس بي سي القابضة بي.إل.سي من خالل شركة إتش إس 

بي سي هولدنجز بي في. ويتشكل هيكل المساهمة كالتالي:

94.5٪إتش إس بي سي هولدينجز بي في

3.4٪شركة مصر للتأمين

1.7٪شركة مصر للتأمين على الحياة

0.4٪شركات أخرى

استثمارات األسهم 

إتش إس بي سي لخدمات األوراق المالية مصر ش م م )شركة تابعة(

خدمات  مصر  في  المالية  األوراق  لخدمات  سي  بي  إس  إتش  شركة  تقدم 
وتسهيالت وساطة كاملة للمستثمرين من المؤسسات األجنبية الكبرى وشركات 
إدارة الصناديق. فهي شركة قادرة على إبرام صفقات كبيرة الحجم، وذلك من 
خالل استخدام قاعدة تمويلية صلبة تدعمها مجموعة أكبر من اإلمكانيات التي 
تتميز بها مجموعة إتش إس بي سي. وباإلضافة إلى تقديم خدمات الوساطة، 
أبحاًثا عن  المالية في مصر  تقدم شركة إتش إس بي سي لخدمات األوراق 
األسهم الجيدة والتوزيع من خالل محللين ومندوبين متخصصين في األسهم 
متواجدين في القاهرة، ومكتب الشرق األوسط وشمال أفريقيا في بنك إتش إس 
بي سي الشرق األوسط في دبي، ومكاتب أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا في 

قسم عمليات إتش إس بي سي في لندن ونيويورك.

شركة إتش إس بي سي لالستثمار مصر ش م م )شركة تابعة(

قدمت شركة إتش إس بي سي لالستثمار، التي تخضع للتصفية حالًيا، خدمات 
إنشائية واستشارية وتنفيذية للشركات والمؤسسات في مصر.

شركة أليكس فيش لتصنيع األسماك و مجمع أليكس للصناعات الغذائية

تتشارك الشركتان في قاعدة رأس مال واحدة وتتخصصا في إنتاج المنتجات 
مصر  سي  بي  إس  إتش  بنك  حصل  الديون،  هيكلة  إعادة  وبعد  الغذائية. 
البنوك  من  عدد  مع  جنب  إلى  جنًبا  الشركتين،  كال  في  مساهمة  نسبة  على 
والمصارف األخرى. ويمتلك بنك إتش إس بي سي مصر 20٪ من أسهم كل 

شركة على حدة.

كما يمتلك بنك إتش إس بي سي مصر حصص أقلية في الشركات التالية:

——)EMRC( الشركة المصرية إلعادة التمويل العقاري

شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اإللكترونية )شركة دفع مصرية(——

——I-Score الشركة المصرية لالستعالم االئتماني

——)MCDR( شركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزي

——)EBC( شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي

—— )IBS( شركة الحلول البنكية المتكاملة

حوكمة الشركات

يلتزم بنك إتش إس بي سي مصر ش م م بتطبيق أعلى مستوى من حوكمة 
الشركات في كافة جوانب أعمال البنك، وذلك فيما يتعلق بعالقات ومسؤوليات 
التنظيمية المحلية  اإلدارة ومجلس اإلدارة والمساهمين تماشًيا مع المتطلبات 
والمتطلبات العالمية لمجموعة إتش إس بي سي. وتشمل سياسات وممارسات 
الحوكمة ببنك إتش إس بي سي مصر جميع جوانب عمليات البنك اليومية، 
اإلقدام  معايير  وتطبيق  وتحديد  االستراتيجيات،  وتنفيذ  تصميم  ذلك  في  بما 
على المخاطرة، وتحديد التوازن بين التزامات المساهمين ومصالح المودعين. 
للعمليات  اليومية  األنشطة  تنفيذ  إتش إس بي سي مصر  بنك  إدارة  وتضمن 
المصرفية بطريقة آمنة وفًقا للقوانين واألنظمة واللوائح السائدة المعمول بها.

ويتجلى التزام بنك إتش إس بي سي مصر بالحوكمة المؤسساتية من خالل 
ما يلي:

تكوين ومشاركة واستقاللية مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي مصر ——

واجبات محددة لألعضاء في مجلس اإلدارة وفي اللجان الفرعية المنبثقة ——
عن مجلس اإلدارة، بما في ذلك لجنة التدقيق والمخاطر، ولجنة الحوكمة 

والتعيينات، ولجنة األجور والمكافآت

عن —— المنبثقة  الفرعية  واللجان  اإلدارة  مجلس  اجتماعات  انعقاد  انتظام 
مجلس اإلدارة بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية المحلية

رقابة كاملة على هيكل وعمليات البنك في إطار عمل تطبيقات الحوكمة——

اعتماد وتنفيذ سياسات داخلية واستخدام األدلة اإلرشادية واإللزامية في ——
جميع جوانب األعمال

الشفافية والردود على مراجعات العمليات ومراجعات المخاطر التي يقوم ——
بها قسم الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي

اعتماد قنوات اتصال شفافة وااللتزام بالتنمية المهنية لجميع الموظفين——
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جرت التغييرات التالية على مجلس اإلدارة خالل عام 2013:

االستقاالت

استقالة السيد/ سايمون إن كوبر بصفته رئيس مجلس اإلدارة إلتش إس بي سي القابضة، في30 يونيو 2013——

استقالة د. زياد بهاء الدين، عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي، في 15 يوليو 2013——

استقالة السيدة/ هال صقر، نائب الرئيس التنفيذي، عضو مجلس إدارة تمثل إتش إس بي سي القابضة، في 31 ديسمبر 2013.——

التعيينات

تعيين السيد/ محمد التويجري بصفته رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي لمجلس إدارة بنك إتش إس بي سي مصر ش م م، ليحل محل السيد/ سايمون إن كوبر، ——
ممثل إتش إس بي سي القابضة، اعتباًرا من 1 يوليو 2013

تعيين السيد/ روبرت مارتن بصفته عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، يمثل إتش إس بي سي القابضة، اعتباًرا من 22 مايو 2013——

تعيين د. ماجد جبران بصفته عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي ليحل محل د. زياد بهاء الدين، عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي، اعتباًرا من 19 سبتمبر 2013——

السيد/ محمد التويجري *

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي )منذ 1 يوليو 2013(

وكان  أكتوبر 2013.   1 في  المحدود  األوسط  الشرق  بي سي  إس  إتش  لبنك  تنفيذي  ورئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  منصب  في  التويجري  محمد  تعيين   تم 
السيد/ محمد التويجري يشغل قبل ذلك منصب الرئيس اإلقليمي لقطاع الخدمات المصرفية العالمية واألسواق بمجموعة إتش إس بي سي، لمنطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا، اعتباًرا من 1 يونيو 2010.

يتمتع محمد بخبرة مصرفية مدتها 20 عاًما في مناصب في اإلدارة العليا بالمنطقة، بما في ذلك 12 عاًما مع البنك السعودي البريطاني )SABB(، الشريك إلتش 
إس بي سي في المملكة العربية السعودية. وكان يشغل في اآلونة األخيرة منصب المدير المنتدب ورئيس عمليات المملكة العربية السعودية في جيه بي مورجان.

السيد/ سايمون إن كوبر *

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي )حتى 30 يونيو 2013(

التنفيذي لبنك إتش إس بي سي الشرق األوسط وشمال أفريقيا في شهر مايو 2009. وتم تعيين   تولى السيد/ كوبر منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
السيد/ كوبر مدير عام مجموعة إتش إس بي سي في شهر مايو 2008، وكان مسؤوالً عن أعمال مجموعة إتش إس بي سي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

والسيد/ سايمون عضو في مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود )نائب رئيس مجلس اإلدارة(، وبنك إتش إس بي سي مصر ش م م )رئيس مجلس اإلدارة(، 
وبنك إتش إس بي سي ُعمان )رئيس مجلس اإلدارة(، والبنك السعودي البريطاني )عضو مجلس إدارة(.

شغل السيد/ سايمون قبل ذلك منصب الرئيس والرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي كوريا. وكان السيد/ كوبر يشغل في الفترة من عام 2004 إلى عام 2006 
منصب المدير المنتدب ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية االستثمارية في سنغافورا. وشغل السيد/ كوبر في السابق منصب نائب 
الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية االستثمارية في إتش إس بي سي تايلند في الفترة من عام 2001 إلى عام 2003. ويتمتع 

السيد/ كوبر قبل عمله في تايلند بخبرة مدتها 12 عاًما كمدير في تمويل الشركات لدى مجموعة إتش إس بي سي في لندن وهونج كونج وسنغافورا. 

تخرج السيد/ سايمون في جامعة كامبريدج وحصل على شهادة الماجستير في القانون. وهو من خريجي كلية كولومبيا لألعمال.

السيد/ كوبر متزوج ولديه طفلين. ومن بين اهتماماته الغولف والرجبي.

السيد/ أندرو بي لونج *

نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

تم تعيين السيد/ لونج في منصب المدير العام لمجموعة إتش إس بي سي في شهر مايو 2008. وتم تعيينه كعضو مجلس إدارة تنفيذي ورئيس تنفيذي لبنك إتش إس بي سي مصر 
ش م م اعتباًرا من 1 مارس 2011، وُعّين أيًضا في 2012 كنائب لرئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي في بنك إتش إس بي سي مصر ش م م.

وقبل توليه منصبه الحالي، شغل السيد/ لونج منصب رئيس قطاع المعامالت المصرفية العالمية )GTB( اعتباًرا من شهر ديسمبر 2006. ويعتبر قطاع المعامالت 
المصرفية العالمية واحًدا من مجموعة منتجات إتش إس بي سي العالمية التي تتولى الرقابة على خدمات المدفوعات وإدارة النقد، وسلسلة التجارة والتوريد، وخدمات 

إتش إس بي سي لألوراق المالية )بما في ذلك إدارة الصناديق، والتسجيل والحفظ والمقاصة، وودائع الشركات، والقروض(.

انضم السيد/ لونج إلى إتش إس بي سي في عام 1977 في لندن قبل انتقاله في عام 1978 إلى قسم الواردات في هونج كونج. وقد شغل عدًدا من المناصب في مختلف 
أنحاء آسيا، بما في ذلك الخدمات المصرفية للمؤسسات، وتكنولوجيا المعلومات، والتدريب والتمويل، وبعد ذلك في استراليا أوالً في العمليات ثم انتقل إلدارة قطاع 
الخدمات المصرفية الشخصية. كما شغل بعد ذلك مناصب في العمليات في نيويورك، ثم أصبح الرئيس اإلقليمي لخدمات التجارة في أوروبا، ومن ثم الرئيس اإلقليمي 
لخدمات المدفوعات وإدارة النقد في آسيا، وذلك قبل أن يصبح رئيس العمليات والتنفيذ لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2001، ومن ثم كبير الرئيس التنفيذي 

للعمليات في إتش إس بي سي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2004.

مجلس اإلدارة
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تخرج السيد/ لونج في جامعة بريستول، انجلترا حيث حصل على شهادة البكالوريوس في االقتصاد والمحاسبة. وحصل أيًضا على شهادة الدراسات المالية من معهد 
المصرفيين المعتمدين في انجلترا وويلز.

من بين اهتمامات السيد/ لونج الرياضة )الرجبي والغولف على وجه الخصوص( والسفر وارتياد الكنيسة.

السيد/ لونج متزوج ولديه ثالثة أطفال، بنتين وولد واحد.

السيدة/ هال شاكر صقر  *

نائب الرئيس التنفيذي، ورئيس الخدمات المصرفية التجارية ،ورئيس االستراتيجية )حتى 31 ديسمبر 2013(

أنضمت السيدة/ هال صقر كعضو تنفيذي بمجلس إدارة بنك إتش إس بي سي مصر منذ شهر يناير 2007.

وقد تم تعيين السيدة/ هال صقر في منصب نائب الرئيس التنفيذي في شهر نوفمبر 2011، حيث كانت مسؤولة بشكل تام عن قطاع الخدمات المصرفية التجارية، 
بما في ذلك الخدمات المصرفية للمؤسسات، والخدمات المصرفية للشركات، وسلسلة التجارة والتوريد، وخدمات المدفوعات وإدارة النقد، إلى جانب مسؤوليتها عن 

استراتيجيات البنك وعمليات التخطيط.

والتواصل،  والتسويق،  الثروات،  وإدارة  لألفراد  المصرفية  الخدمات  عن  عام  بشكل  مسؤولة  وكانت  المنتدب  المدير  منصب  ذلك  قبل  صقر  هال  السيدة/  تولت 
واالستراتيجية والتخطيط، وذلك بعد عودتها من إتش إس بي سي الشرق األوسط في اإلمارات العربية المتحدة، حيث انضمت إلى فريق إتش إس بي سي اإلقليمي 
لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في يناير 2010. وفي منصبها كرئيس تنفيذي ورئيس إقليمي للخدمات المالية الشخصية، كانت مسؤولة عن تحديد االتجاه 

االستراتيجي اإلقليمي ونماذج األعمال لقيادة أنشطة أعمال الخدمات المالية الشخصية )PFS( في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

واعتباًرا من نوفمبر 2002 وحتى تعيينها في منصب الرئيس اإلقليمي للخدمات المالية الشخصية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، شغلت السيدة/ هال صقر 
منصب مدير عام أول، ونائب العضو المنتدب، ورئيس الخدمات المالية الشخصية والفروع لبنك إتش إس بي سي مصر. وكانت بحكم منصبها مسؤولة بشكل رئيسي 
البطاقات،  المباشر، ومركز  التوزيع  الفروع، وقنوات  المالية الشخصية في مصر، بما في ذلك شبكة  الخدمات  التخطيط االستراتيجي وإدارة وتوجيه أنشطة  عن 

والتخطيط المالي، وتنمية وتطوير أعمال الخدمات المصرفية لألفراد.

انضمت السيدة/ هال صقر لبنك إتش إس بي سي مصر في شهر ديسمبر 1991 في منصب نائب مدير ورئيس قسم المراقبة االئتمانية. ومنذ ذلك الحين، ترقت في 
العديد من المناصب حتى شغلت منصب المدير العام لقسم المراقبة االئتمانية وإدارة المخاطر، حيث كانت مسؤولة بشكل عام عن إدارة المخاطر الخاصة بالمحافظ 
االئتمانية للشركات واألفراد في البنك. وكانت مسؤولة أيًضا عن التدريب االئتماني في البنك، حيث أجرت خمسة برامج تدريبية تنفيذية لموظفي االئتمان ببنك إتش 

إس بي سي مصر.

قبل االنضمام لبنك إتش إس بي سي مصر، شغلت اآلنسة/ هال صقر منصب مساعد مدير الخدمات المصرفية للشركات في البنك التجاري الدولي بمصر )بنك تشيس 
األهلي بمصر سابًقا(، بعد إتمام البرنامج التدريبي حول االئتمان من بنك تشيس منهاتن في عام 1988.

تخرجت السيدة/ هال صقر في الجامعة األمريكية بالقاهرة في فبراير 1984، حيث حصلت على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال مع مرتبة الشرف.

السيد/ روبرت بي جراي *

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

السيد/ روبرت بي جراي هو رئيس مجلس اإلدارة، قسم تمويل الدين واالستشارات في بنك إتش إس بي سي بي إلى سي. انضم السيد/ جراي في شهر مايو 1994 
لبنك إتش إس بي سي في منصب رئيس مجلس إدارة شركة إتش إس بي سي ماركتس ليمتد )شركة إتش إس بي سي المحدودة لألسواق(، حيث كان مسؤوال بشكل 
خاص عن تنمية قدرات أسواق المال لدى إتش إس بي سي في جميع أنحاء العالم. ومن ثم تم تعيينه في شهر سبتمبر 1999 كنائب رئيس مجلس إدارة إتش إس بي 

سي بي إل سي لتنمية قطاع العمالء واالستثمار المصرفي واألسواق، وقد ُعّين بمنصبه الحالي في شهر مارس 2001.

كان روبرت جراي قبل انضمامه لبنك إتش إس بي سي يشغل منصب رئيس أنشطة أسواق المال في جيه بي مورجان بأوروبا. وقبل ذلك، كان رئيًسا ومديًرا لفرع 
طوكيو بشركة جيه بي مورجان آسيا لألوراق المالية.

كما ترأس روبرت مجموعة القروض المشتركة بشركة جيه بي مورجان في جميع أنحاء العالم وكان مسؤوال في وقت الحق عن أعمالهم الخاصة باالكتتاب في 
السندات األوربية. 

يشغل السيد/ روبرت جراي منصب رئيس مجلس إدارة لجنة السياسة التنظيمية لرابطة سوق المال الدولية )ICMA(، حيث عمل قبل ذلك كرئيس للكيان السابق 
المعرف باسم الرابطة الدولية للسوق األولي )IPMA( ولجنتها الخاصة بممارسات السوق. كما أنه رئيس مجموعة العمل المختصة بمكافحة األزمات وحلها التابعة 
لمعهد التمويل الدولي. وشغل باإلضافة إلى ذلك منصب رئيس شركة إتش إس بي سي المملكة العربية السعودية المحدودة، ومدير لبنك إتش إس بي سي مصر ش 

م م وبنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود.

تم تعيينه في شهر ديسمبر 2009 كرئيس للجنة الترويج الخارجي الخاصة بمؤسسة TheCityUK. وقبل ذلك، كان يشغل منصب نائب رئيس المجلس االستشاري 
.)UKTI( لهيئة التجارة واالستثمار البريطانية

تخرج روبرت في كلية سانت جون، جامعة كامبريدج مع مرتبة الشرف في التاريخ.
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السيد/ محمود إم عبدهللا  *

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل

السيد/ عبدهللا هو الشريك اإلداري لشركة إم إم ايه جلوبال انفيستمنتس ذ.م.م، الواليات المتحدة األمريكية. 

ومنذ عام 2006 حتى عام 2012، كان السيد/ عبدهللا رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة مصر القابضة للتأمين )MIHC - مصر(. وهو استشاري 
معروف على صعيد قطاع التأمين العالمي. وفي شهر أكتوبر 2003، تقاعد من شركة أمريكان ري كوربوريشن، إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات إعادة 
التأمين على الممتلكات وضحايا الكوارث في الواليات المتحدة، حيث كان يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي باإلضافة إلى رئيس عملياتها الدولية، وكان له دور 
أساسي في بناء قسم العمليات العالمية بالشركة. وقد لعب دوًرا رئيسًيا في شراء إدارة الشركة لجميع أسهمها القائمة مع كيه كيه آر واالندماج الالحق مع ميونيخ ري. 

وقد عمل في مجلس إدارة مجلس التأمين الدولي في الواليات المتحدة لسنوات عديدة حيث تم انتخابه مرتين كرئيس لمجلس اإلدارة.

يعتبر السيد/ عبدهللا مشارًكا منتظًما في المنتديات التأمينية العالمية الرئيسية. وقد لعب دوًرا فعاالً في العديد من مبادرات اإلصالح والخصخصة في قطاع التأمين 
في عدة مناطق من العالم. وفي شهر نوفمبر 2005، أصبح كبير مستشاري وزير االستثمار في مصر ولعب دوًرا ريادًيا في إعادة هيكلة وخصخصة قطاع التأمين. 

وفي شهر سبتمبر 2006، تم تعيينه رئيًسا لشركة مصر القابضة للتأمين، إحدى أكبر المجموعات العاملة في التأمين والعقارات واالستثمار في الشرق األوسط.

السيد/ عبدهللا حالًيا هو عضًوا في المجلس الوطني لآلداب والعلوم في المدرسة الكولومبية بجامعة جورج واشنطن. وكان عضًوا بمجلس إدارة مشروع الواليات 
المتحدة والشرق األوسط التابع لمجلس العالقات الخارجية في الواليات المتحدة. وهو حالًيا عضو في مجالس إدارة بنك إتش إس بي سي مصر ش م م، وفاليدوس 

القابضة المحدودة، والشركة القابضة لمصر للطيران. وهو أيًضا عضو في أوبرا متروبوليتان في نيويورك. 

د. ابراهيم فوزي  *

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل 

إن د. فوزي هو أستاذ هندسة ميكانيكية في جامعة القاهرة في مصر. وهو أيًضا رئيس مركز فوزي لالستشارات، الذي أسسه في عام 1999 ويعمل في مجال 
الصناعة واالستثمار في مصر والعالم العربي. وقام د. فوزي طوال حياته المهنية الدراسية بتدريس العديد من المقررات التعليمية في الهندسة الميكانيكية في جامعة 
القاهرة وفي كلية لندن الجامعية، حيث قضى عامين فيها كأستاذ زائر. وقد تم نشر أبحاثه األكاديمية في النشرات الدورية التخصصية الرائدة، بما في ذلك المحاضر 

والمعامالت الفلسفية للجمعية الملكية في لندن.

وقد عمل في الفترة من عام 1979 وعام 1983 في منصب المستشار الثقافي ومدير مكتب التربية والتعليم المصري في السفارة المصرية في لندن. وكان مسؤوالً 
بعد ذلك عن جميع طالب الدراسات العليا المصريين في الجامعات البريطانية.

كما شغل د. فوزي منصب وزير الصناعة والثروة المعدنية في الحكومة المصرية في الفترة من عام 1993 إلى عام 1996. وكان مسؤوالً عن جميع مشاريع وخطط 
الحكومة المصرية في قطاعات الصناعة والثروة المعدنية. وفي الفترة من عام 1996 إلى عام 1999، تم تعيينه كرئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي للهيئة العامة 

لالستثمار والمناطق الحرة، حيث كان يشرف على جميع شركات القطاع الخاص في مصر، بما في ذلك الشركات المصرية واألجنبية.

حصل د. فوزي على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية في عام 1962 من جامعة القاهرة. وحصل على شهادة الدكتوراه في عام 1968 من جامعة لندن 
في انجلترا.

يشغل د. فوزي في الوقت الحاضر عضوية مجالس اإلدارة بعدد من الشركات المغفلة والعامة في مصر. كما شغل منصب مدير شركة كوالتي سيستمز إنترناشيونال، 
وهي شركة عامة أمريكية، وذلك لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008.

د. فوزي متزوج ولديه ابن وابنة ويعيش في مصر. وقد سافر كثيًرا جًدا، وحضر العديد من المؤتمرات، وكان فعاالً في العديد من اللجان، المصرية والدولية، المتصلة 
بالصناعة واالستثمار واالقتصاد.

د. زياد بهاء الدين  *

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل )حتى 15 يوليو 2013(

طيبة  شركة  ومدير  مؤسس  وهو  االقتصادية.  والتشريعات  والمطابقة،  وااللتزام  والحوكمة،  المالي،  القانون  في  وخبير  مصري  محامي  الدين  بهاء  زياد  د.  إن 
لالستشارات، شركة استشارية متخصصة في مجال الخدمات التنظيمية وااللتزام في مجال القانون التجاري والمالي وقانون األعمال والممارسة في مصر.

إن د. بهاء الدين حالًيا عضو غير تنفيذي في مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي مصر، وأيًضا بالبنك األهلي المصري بالمملكة المتحدة. وهو أيًضا رئيس مجلس إدارة 
غير تنفيذي لشركة الصعيد لالستثمار، ومدير المبادرة المصرية لمكافحة الفساد، وهي مجموعة من المجتمع المدني تدعو إلى التغيير القانوني لمكافحة الفساد وزيادة 
الشفافية في الوظائف والمعامالت العامة. كما أنه يكتب تعليق سياسي أسبوعي في صحيفة الشروق اليومية، وهو نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي.

كان د. بهاء الدين مؤسس وأول رئيس تنفيذي للهيئة العامة للرقابة المالية بمصر )EFSA(، وهي الهيئة التنظيمية المسؤولة عن اإلشراف على جميع األسواق 
منظمة  بمصر )2004-2007(، وهي  الحرة  والمناطق  لالستثمار  العامة  للهيئة  السابق  التنفيذي  والرئيس  المصرفية )2011/2009(،  المالية غير  والمؤسسات 
حكومية مسؤولة عن تشجيع االستثمار وترسيخ سياسة مناخ األعمال. كما أنه عضو غير تنفيذي سابق بمجلس إدارة البنك المركزي المصري )2011/2004(، 

والبنك األهلي المصري )2011/2003(، ومستشار قانوني كبير سابق بالبنك المركزي المصري )2011(.

كان د. بهاء الدين في الفترة من عام 2000 إلى عام 2004 محام ممارس في مصر، وكان في الفترة من عام 1997 إلى عام 2000 مستشاًرا قانونًيا كبيًرا لوزير 
االقتصاد. وكان قبل ذلك محام قطاع خاص في القاهرة وواشنطن العاصمة. كما أنه بذل جهوًدا كبيرًة لصياغة قانون اإليداع والقيد المركزي لألوراق المالية في 
مصر، وقانون التمويل العقاري، وقانون التأجير التمويلي، وقانون المصارف، وقانون مكافحة غسيل األموال، وقانون تضارب المصالح )لم يصدر بعد(، وقانون 
التمويل األصغر )لم يصدر بعد(، وحرية المعلومات )لم يصدر بعد(. كما كان مستشاًرا للحكومات اإلماراتية والليبية واليمنية والسورية في التشريعات االقتصادية 

وبناء المؤسسات في القطاع المالي.

مجلس اإلدارة )تابع(
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كان د. بهاء الدين عضًوا سابًقا بالبرلمان حيث كان يمثل أسيوط )2012(، ومؤسس وعضو مجلس إدارة مؤسسة أحمد بهاء الدين الثقافية، وهي مؤسسة خيرية 
للتشجيع على التعليم والتدريب والتفكير اإلبداعي بين الشباب المصري في صعيد مصر، وعضو بمجلس أمناء الجامعة األمريكية بالقاهرة.

حصل د. بهاء الدين على درجة الدكتوراه في القانون المالي من كلية االقتصاد بجامعة لندن )1996(، وماجستير في القانون التجاري الدولي من كلية كينجز لندن 
)1989(، وحصل على شهادة البكالوريوس في االقتصاد من الجامعة األمريكية بالقاهرة )1987(، وعلى درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة )1986(. 

كان د. بهاء الدين محاضًرا غير متفرًغا في كلية الحقوق بجامعة القاهرة )1998-2004(. وهو يعيش مع زوجته وابنيه في القاهرة.

السيد/ باسل الحينى  *

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

يشغل باسل الحيني حالًيا منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين. ويتمتع السيد/ الحيني بخبرة واسعة تمتد إلى أكثر من 30 عاًما في فــي 
القطــاع المصــرفي التجــاري واالستثماري، والمجاالت المتعلقة بالتمويل والنواحي المالية، مع معرفة متعمقة بقطاعات االستثمار، والخدمات المصرفية للشركات 
واألفراد، والتمويل المنظم والقروض المشتركة، وتمويل المشاريع الدولية، واالستشارات المالية، والسياسات االقتصادية الكلية، واإلصالح. وشغل مناصب إدارية 

على مدى العشرين عاًما الماضية.

البترولية  لالستثمارات  العربية  الشركة  إلى  الثمانينات  منتصف  في  ذلك  بعد  انتقل  ثم  للتنمية،  إيران  بنك مصر  في  في مصر كمصرفي  الحيني عمله  السيد/  بدأ 
»ابيكورب« في المملكة العربية السعودية، حيث تدرج في العديد من المناصب حتى أصبح رئيًسا لقطاع الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وفي أوائل عام 2000، 
عاد للعمل في مصر منضًما لبنك »ABN AMRO« )وهو أحد المؤسسات المالية العالمية( ليتولى منصب الرئيس اإلقليمي للمجموعة المتكاملة للطاقة. وفي عام 
2002، انتقل إلى بنك مصر اكستريور في منصب المدير العام وعضو مجلس اإلدارة. وفي عام 2004 انضم إلى بنك مصر، ثاني أكبر المصارف المصرية، في 
منصب المدير العام، وقام وزير المالية المصري باختياره بعد عاٍم واحد )في سنة 2005( كمستشار له ليتولى مسؤولية إصالح نظام الملكية العامة وإعادة الهيكلة 
.)NFI( المالية. وفي بداية عام 2008، انضم السيد/ الحيني إلى مجموعة »نعيم« في منصب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة النعيم لالستثمارات المالية

تم تعيينه في الفترة من شهر سبتمبر 2008 إلى شهر سبتمبر 2011 في منصب العضو المنتدب لبنك القاهرة، ثالث أكبر بنك تملكه الحكومة المصرية، حيث كان 
مسؤوالً عن قطاعات االئتمان والخدمات المصرفية لألفراد والشركات.

يشغل السيد/ الحيني حالًيا منصب رئيس غير تنفيذي بمجلس إدارة شركة الصندوق االستثماري للقطاع المالي وعضو مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي مصر ش م 
م، وهيئة التنمية السياحية، والشركة القابضة للنقل البحري والبري. السيد/ الحيني هو أيًضا مدرب معتمد في المعهد المصرفي المصري )EBI( التابع للبنك المركزي 
المصري، وفي معهد الدراسات المصرفية والمالية )IBF( التابع للجامعة األمريكية بالقاهرة. وهو حاصل على درجة الماجستير في االقتصاد من الجامعة األمريكية 

بالقاهرة )1985( وحاصل على بكالوريوس في االقتصاد من كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة )1980(.

روبرت )بوب( مارتن *

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي )منذ 22 مايو 2013(

يشغل السيد/ روبرت منصب رئيس إدارة المخاطر لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وتشمل وظيفته مسؤوليات التعامل مع المخاطر اإلقليمية، وكذلك اإلشراف 
على االلتزام والمطابقة. ويعمل روبرت مع مجموعة إتش إس بي سي منذ عام 1984. وقبل وصوله إلى دبي في شهر نوفمبر 2009، كان يشغل منصب المدقق 
الرئيسي لبنك إتش إس بي سي أمريكا الشمالية ومقره شيكاغو بالواليات المتحدة األمريكية. كما شغل أدواًرا مختلفًة في إدارة المخاطر واألعمال في سنغافورا 
واألرجنتين وهونغ كونغ وغيرها من البلدان في آسيا. وتخرج في جامعة هيريوت وات في إدنبره بدرجة البكالوريوس في المحاسبة والتمويل، وهو عضو في معهد 

المحاسبين القانونيين في اسكتلندا.

د. ماجد جبران *

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل )منذ 19 سبتمبر 2013(*

يقوم د. ماجد جبران حالًيا بتقديم االستشارات لمؤسسات األسهم الخاصة حول فرص االستحواذ في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ويتمتع ماجد جبران بخبرة 
واسعة تمتد ألكثر من 30 عاًما في قطاع الصناعات الدوائية قد اكتسبها من العمل بأربع قارات.

تم تعيينه كنائب رئيس لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في شركة أسترازينيكا في الفترة من عام 2006 إلى عام 2012. وانضم إلى شركة أسترازينيكا في 
باريس في شهر سبتمبر 2004 في منصب نائب الرئيس اإلقليمي لمنطقة شمال أفريقيا.

بدأ د. جبران حياته المهنية في عام 1980. وفي بداية حياته المهنية، قضى ثالثة أعوام كمندوب مبيعات في مصر ومدينة نيويورك، وثالثة أعوام كمدير منتجات 
لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا في شركة ميريل داو لألدوية ومقرها في جنيف بسويسرا. ثم قضى بعد ذلك خمسة أعوام يعمل في مجال اإلعالن عن منتجات 
الرعاية الصحية في شركة بوزيل في نيويورك، وهي وكالة عالمية رائدة في إعالنات الرعاية الصحية، حيث قاد الفريق الذي قام بإطالق منتجين رئيسيين في السوق 
األمريكي لمختبرات جالكسو وأبوت باعتبارهما عمالء. وقد ترأس العديد من الحمالت اإلعالنية المختلفة، بما في ذلك حمالت لألدوية التي تصرف دون وصفة 

طبية، وحمالت اإلعالنات الدوائية المباشرة للعمالء.

عاد د. جبران إلى الشرق األوسط كمدير لتخطيط العمليات لبريستول مايرز سكويب، حيث كان مسؤوالً عن تسويق وتطوير األعمال في المنطقة. ثم انضم إلى 
جالكسو ويلكوم في منصب العضو المنتدب في المملكة العربية السعودية، حيث قاد الفريق الذي أطلق منشأة التصنيع األولى المتعددة الجنسيات في المملكة. ثم تم 
تعيينه بعد ذلك في منصب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لجالكسو سميثكالين في مصر، وهي أكبر شركة للمنتجات الدوائية في مصر، حيث قاد هذه الشركة 

التي تنتج مجموعة متنوعة من المنتجات والمستحضرات ذات العالمات التجارية، باإلضافة إلى المنتجات الدوائية المتاحة بدون وصفة طبية.

حصل د. جبران على بكالوريوس في الصيدلة من جامعة القاهرة وماجستير من جامعة فوردهام في نيويورك. ويستمتع د. جبران بقضاء أوقات فراغه مع أسرته، 
وفي القراءة واالستمتاع بمختلف أنواع الفنون. وقد ساهم مؤخًرا في جمع وتأليف كتاب فني صدر في مصر عام 2013.

.)EBBC( ومجلس األعمال المصري البريطاني المشترك )BEBA( وهو عضو في مجلس إدارة الجمعية المصرية البريطانية لألعمال

* في 31 ديسمبر 2013، كان ال يزال هذا التعيين يخضع للحصول على موافقة الجهات الرقابية.
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لجان مجلس اإلدارة 

يهدف الهيكل التنظيمي لبنك إتش إس بي سي مصر، الذي يترأسه مجلس اإلدارة ويقوده رئيس مجلس اإلدارة، إلى تقديم قيمة مستدامة لمساهمينا. ويتولى المجلس 
مسؤولية وضع االستراتيجية للبنك ويوافق على مدى اإلقدام على المخاطرة، وخطط رأس المال، والخطط التشغيلية التي تقدمها اإلدارة لتحقيق أهدافها االستراتيجية. 
وهذا بدوره يضمن االستخدام الفعال واألمثل لمواردنا من أجل تحقيق هذه األهداف. وقد تم تفويض تنفيذ االستراتيجية التي وضعها المجلس إلى اللجنة التنفيذية بقيادة 
الرئيس التنفيذي. ولتحقيق األهداف االستراتيجية، عّين المجلس مجموعة من اللجان التي تتكون من بعض أعضاء مجلس اإلدارة و/أو اإلدارة التنفيذية التي يتم عن 

طريقها تحديد المسؤوليات المتعلقة بها.

لجنة التدقيق والمخاطر
تتولى لجنة التدقيق والمخاطر مسؤولية تقديم المشورة لمجلس اإلدارة بشأن فعالية أنظمة الرقابة الداخلية وااللتزام والمطابقة لدى بنك إتش إس بي سي مصر فيما 

يتعلق بالمسائل المالية والوفاء بااللتزامات المالية. كما تتحمل لجنة التدقيق والمخاطر مسؤوليات تتعلق بحوكمة المخاطر والرقابة والضوابط الداخلية.

كان أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر في عام 2013 السيد/ روبرت جراي )رئيًسا(، والسيد/ محمود عبدهللا، ود. إبراهيم فوزي، والسيد/ باسل الحيني. جميع األعضاء 
هم أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين ومعظمهم مستقلين.

ولتحقيق االلتزام بمتطلبات حوكمة الشركات، سيتم تقسيم اللجنة في عام 2014 إلى لجنة للتدقيق وأخرى للمخاطر. وسيكون أعضاء لجنة التدقيق هم د. ابراهيم فوزي 
)رئيًسا(، والسيد/ باسل الحيني، والسيد/ روبرت مارتن. وسيكون أعضاء لجنة المخاطر هم السيد/ روبرت جراي )رئيًسا(، والسيد/ محمود عبدهللا، والسيد/ باسل الحيني، 

والسيد/ مارتن، والرئيس التنفيذي.

لجنة الحوكمة والتعيينات
تتولى لجنة الحوكمة والتعيينات مسؤولية قيادة وإدارة عملية تعيينات مجلس اإلدارة وتحديد وتعيين المرشحين للعضوية )للحصول على موافقة مجلس اإلدارة(. 
وتمارس اللجنة خطط إحالل أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين اآلخرين، مع األخذ في االعتبار التحديات والفرص التي تواجه البنك والمهارات 
والخبرات الالزمة في مجلس اإلدارة ولكبار المسؤولين التنفيذيين األعضاء. كما ُتجري اللجنة تقييًما دورًيا لنظام وإجراءات حوكمة البنك. كما تتناول نتائج التقييم 
السنوي لمجلس اإلدارة، والتوصيات الناتجة عن تدقيق البنك المركزي المصري حول عملية الحوكمة. وأعضاء لجنة الحوكمة والتعيينات هم السيد/ روبرت جراي 

)رئيًسا(، والسيد/ محمود عبدهللا، ود. ابراهيم فوزي، والسيد/ باسل الحيني. جميع األعضاء هم أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين ومعظمهم مستقلين.

لجنة األجور والمكافآت
تدرس لجنة األجور والمكافآت المسائل المتعلقة بالرواتب واألجور للشركة، في سياق سياسة الرواتب واألجور لدى المجموعة، وتقدم المشورة لمجلس اإلدارة بشأن 
سياسية وهيكل األجور والمكافآت بالشركة، وذلك بناًء على السياق التنظيمي وظروف السوق. كما تقوم اللجنة بمراجعة األجور والمكافآت الحالية على أساس األداء، 
وذلك بالرجوع إلى غايات األداء وأهداف الشركة، وضمان أن يكون اإلقدام على المخاطرة متماشًيا مع أهداف األداء المحددة ووفًقا لحزم الحوافز. وأعضاء لجنة 
األجور والمكافآت هم السيد/ روبرت جراي )رئيًسا(، والسيد/ محمود عبدهللا، والسيد/ روبرت مارتن. وجميع األعضاء هم أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين وعضو 

واحد فقط هو عضو مستقل.

اللجنة التنفيذية
اللجنة التنفيذية هي لجنة إدارة تنفيذية تجتمع شهرًيا وتعمل باعتبارها لجنة إدارة عامة تحت السلطة المباشرة لمجلس اإلدارة. والغرض من اللجنة التنفيذية هو الحفاظ 
على هيكل للتقارير والرقابة، حيث تكون بموجبه جميع خطوط العمليات مسؤولة أمام أفراد اللجنة التنفيذية، الذين بدورهم يرفعون تقاريرهم إلى الرئيس التنفيذي الذي 
يترأس اللجنة التنفيذية. ويضع مجلس اإلدارة األهداف والتدابير الخاصة باللجنة التنفيذية، التي تقوم بتحقيق التوافق فيما بين أهداف وتدابير كبار المسؤولين التنفيذيين 

من جهة وبين االستراتيجية والخطط التشغيلية من جهة أخرى في جميع أنحاء البنك.

مجلس اإلدارة )تابع(
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إلى السادة/ مساهمي بنك إتش إس بي سي- مصر

تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية المستقلة المرفقة لبنك إتش إس بي سي مصر »شركة 
مساهمة مصرية« والمتمثلة في الميزانية المستقلة في 31 ديسمبر 2013، 
وكذا قوائم الدخل والتغير في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية عن السنة المالية 
المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة، وغيرها من 

اإليضاحات.

مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية 

هذه القوائم المالية المستقلة مسئولية إدارة البنك. فاإلدارة مسئولة عن إعداد 
إعداد  لقواعد  وفًقا  وواضًحا  عادالً  عرًضا  المستقلة  المالية  القوائم  وعرض 
وتصوير القوائم المالية للبنك، وأسس اإلعتراف والقياس المعتمدة من مجلس 
إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 ديسمبر 2008، 
تصميم  اإلدارة  مسئولية  وتتضمن  السارية.  المصرية  القوانين  ضوء  وفي 
وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية مستقلة 
ناتجة  سواء  ومؤثرة  هامة  تحريفات  أية  من  خالية  وواضًحا  عادالً  عرًضا 
عن الغش أو الخطأ. كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية 

المالئمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية المالئمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات

تنحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المستقلة في ضوء 
وفي  المصرية،  المراجعة  لمعايير  وفًقا  مراجعتنا  تمت  وقد  لها.  مراجعتنا 
ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير منا االلتزام بمتطلبات 
بأن  مناسب  تأكد  على  للحصول  المراجعة  وأداء  وتخطيط  المهني،  السلوك 

القوائم المالية خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة. 

أدلة مراجعة بشأن  أداء إجراءات للحصول على  المراجعة  وتتضمن أعمال 
تم  التي  اإلجراءات  وتعتمد  المستقلة.  المالية  القوائم  في  واإلفصاحات  القيم 
اختيارها على الحكم المهني للمراقب، ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام 
والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. وعند تقييم هذه 
المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة 
بإعداد القوائم المالية، والعرض العادل والواضح لها، وذلك لتصميم إجراءات 
الرقابة  إبداء رأي حول كفاءة  مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض 
الداخلية في المنشأة. وتشمل عملية المراجعة أيًضا تقييم مدى مالئمة السياسات 
المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة اإلدارة وكذا سالمة 

العرض الذي قدمت به القوائم المالية المستقلة.

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد 
أساًسا مناسًبا إلبداء رأينا على القوائم المالية المستقلة.

الرأي 

ومن رأينا أن القوائم المالية المستقلة المشار إليها أعاله تعبر بعدالة ووضوح، في 
جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي المستقل لبنك إتش إس بي سي - مصر 
المستقلة  النقدية  المستقل وتدفقاته  المالي  أدائه  في 31 ديسمبر 2013، وعن 
عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وذلك طبًقا لقواعد إعداد وتصوير 
القوائم المالية للبنك وأسس االعتراف والقياس المعتمدة من  مجلس إدارة البنك 
المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 ديسمبر 2008، وفي ضوء 

القوانين واللوائح المصرية ذات العالقة بإعداد هذه القوائم المالية المستقلة.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

لم يتبين لنا مخالفة البنك، خالل السنة المالية الُمنتهية في 31 ديسمبر 2013، 
ألي من أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 
البنك ألي من أحكام  2003. كما لم يتبين لنا خالل السنة المذكورة مخالفة 

النظام األساسي.

يمسك البنك حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام البنك 
على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك 

الحسابات.

بدفاتر  وارد  ما هو  متفقة مع  اإلدارة  بتقرير مجلس  الواردة  المالية  البيانات 
البنك، وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

مراقبا الحسابات

حسام زكي نصر
رقم القيد في الهيئة العامة للرقابة المالية »82«

)E&Y( المتضامنون للمحاسبة والمراجعة

محاسبون قانونيون ومستشارون

هشام جمال األفندي
رقم القيد في الهيئة العامة للرقابة المالية »100«

)KPMG( حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

القاهرة في 10 فبراير 2014

تقرير مراقبي الحسابات
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 اإليضاح
رقم

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

 ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري

األصول
716 190 ٦٧04 ٤9٧ 12)15(نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي —

658 899 92٨9 0٤2 9)16(أرصدة لدى البنوك —

434 305 ٤9911 ٦11 10)17(أذون خزانة —

573 544)18(أصول مالية بغرض المتاجرة —

792 592 ٤٤319 932 1٨)19(قروض وتسهيالت للعمالء —

863 ٦2٦15 1٧)20(مشتقات مالية —

استثمارات مالية —

874 584 25٦7 2٦5 ٦)21(متاحة للبيع —

674 ٨3989 ٧٤)21(محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق —

517 51٧35 35)22(استثمارات في شركات تابعة —

668 1٤93 3)23(أصول غير ملموسة —

364 59٤578 50٤)24(أصول أخرى —

441 90949 ٤9)31(أصول ضريبية مؤجلة —

204 215112 110)26(استثمارات عقارية —

673 3٤٨441 ٤3٦)25(أصول ثابتة

٤51 9٤٤ 99٨53 5٨1 5٨إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق الملكية
االلتزامات

686 115969 ٦12 2)27(أرصدة مستحقة للبنوك  —

707 237 5٤947 31٧ ٤9)28(ودائع العمالء —

837 92٦16 1٧)20(مشتقات مالية —

283 ٧3٧211 21٦)32(التزامات مزايا التقاعد —

000 2٧2)41(قروض أخرى —

903 ٤٤٦681 ٦3٤)29(التزامات أخرى —

972 9٦3167 350)30(ُمخصصات أخرى —

172 ٦0٦259 219التزامات ضرائب الدخل الجارية —

560 544 3٤249 ٦٤1 53إجمالي االلتزامات

حقوق الملكية

500 078 5002 0٧٨ 2)33(رأس المال المدفوع —

0٦٧ ٧1٧)33(مدفوعات تحت حساب زيادة رأس المال —

469 428 29٧1 ٦15 1)34(احتياطيات —

922 ٧92892 529)34(أرباح ُمحتجزة  —

891 399 ٦5٦4 9٤0 ٤إجمالي حقوق الملكية

451 944 99٨53 5٨1 5٨إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية

اإليضاحات الُمرفقة من )1( إلى )41( ُمتممة للقوائم المالية وُتقرأ معها.

أندرو لونج )نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي( 

تقرير مراقبي الحسابات )مرفق(

الميزانية
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 اإليضاح
رقم

 الفترة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2013

 الفترة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2012

 ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري 

213 671 ٤993 90٤ 3)6(عائد القروض واإليرادات الُمشابهة

)899 475 1()122 ٤٧1 1()6(تكلفة الودائع والتكاليف الُمشابهة

314 195 3٧٧2 ٤33 2صافي الدخل من العائد

273 ٨10574 ٦٤9)7(إيرادات األتعاب والعموالت 

)388 45()953 5٧()7(مصروفات األتعاب والعموالت

885 ٨5٧528 591صافي الدخل من األتعاب والعموالت

776 ٧005 1)8(توزيعات األرباح

536 ٨٦0295 1٨2)9(صافي دخل المتاجرة

69)٧09 1٤٨(خسائر االستثمارات المالية

)405 211()335 2٤٨()12(عبء االضمحالل عن خسائر االئتمان

)099 942()5٧2 131 1()10(مصروفات إدارية

296 29)521 15٤()11()مصروفات( إيرادات تشغيل أخرى

234 901 ٦5٧1 52٦ 1الربح قبل ضرائب الدخل

)395 482()٨31 ٦35()13(مصروفات ضرائب الدخل

839 418 ٨2٦1 ٨90صافي أرباح العام

ربحية السهم )جنيه/سهم(

30.3651.3)14(األساسي

اإليضاحات الُمرفقة من )1( إلى )41( ُمتممة للقوائم المالية وُتقرأ معها

قائمة الدخل
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 االيضاح 
رقم

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

ألف جنيه مصريألف جنيه مصري

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
234 901 ٦5٧1 52٦ 1صافي األرباح  قبل الضرائب —

النقدية  التدفقات  مع  األرباح  صافي  لتسوية  تعديالت 
من أنشطة التشغيل:

454 ٧5٧66 ٦0إهالك واستهالك  —

323 2٦2230 ٤5٤عبء اضمحالل األصول —

946 25٤45 2٤5عبء المخصصات األخرى —

430 ٨٦377 ٤٦الزيادة في التزامات مزايا التقاعد —

)018 15()٨93 211(ُمخصصات انتفى الغرض منها —
 فروق إعادة تقييم الُمخصصات بالعمالت األجنبية  —

٧2945بخالف مخصص القروض

887 1)220()أرباح( خسائر تقييم مشتقات مالية —

—٧٣خسائر بيع أصول ثابتة —

(٦٩)—أرباح بيع أصول آلت ملكيتها للبنك —

)776 5(—توزيعات أرباح —

)570 5()112 5(استهالك الخصم غير المكتسب للسندات —

807 50946 32 استهالك التكلفة الزائدة عن القيمة األسمية للسندات —
أرباح التشغيل قبل التغيرات في األصول وااللتزامات الناتجة 

693 343 ٧332 1٤9 2من أنشطة التشغيل

صافي النقص )الزيادة( في األصول وااللتزامات
214 682)0٦1 2٤٤ ٨(أرصدة لدى البنوك —

)119 259(٦9٧ 00٦ 3أذون الخزانة —

)250 979 1(٨5٨ 35٨ 1استثمارات مالية متاحة للبيع —

)900 28(5٦٨ ٤٤استثمارات مالية بغرض المتاجرة —

)103 348(01٤ ٤12قروض وتسهيالت للعمالء —

)468()٤5٤(مشتقات مالية )بالصافي( —

)602 127(٦1٤ ٦5أصول أخرى —

606 ٤2998 ٦٤2 1أرصدة مستحقة للبنوك —

762 041 3325 0٧9 2ودائع العمالء —

616 ٤٨5149التزامات أخرى —

(٦١٧ ٥٠))٤09 ٤1(التزامات مزايا التقاعد —

(٣١٦ ١٠))٨02 59(المستخدم من المخصصات األخرى —

)645 413 ()031 ٧21(ضرائب الدخل الُمسددة —
 صافي التدفقات النقدية )الُمستخدمة في( الناتجة من 

871 097 9٧35 ٦92 1أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
)544 20()٧13 ٤5( مدفوعات لشراء أصول ثابتة وإعداد وتجهيز الفروع —

٧3851متحصالت من مبيعات األصول الثابتة —

٥٠٠—متحصالت من مبيعات أصول آلت ملكيتها للبنك —

قائمة التدفقات النقدية



17

 االيضاح 
رقم

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

ألف جنيه مصريألف جنيه مصري

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
لة — 776 ٧005 1توزيعات أرباح ُمحصَّ

)020 3()٧55(مدفوعات لشراء أصول غير ملموسة —

)999 39(—مشتريات استثمارات ُمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق —
متحصالت من استثمارات ُمحتفظ بها حتى تاريخ  —

—٨35 1٤االستحقاق

)436 56()٨٦0 29(صافي التدفقات النقدية )الُمستخدمة في( أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
)092 535 1()1٨٨ ٤1٦(توزيعات األرباح المدفوعة —

ل من إصدار أدوات دين وقروض أخرى — —٠٠٠ ٢٧٢الُمحصَّ

)092 535 1()1٨٨ 1٤٤(صافي التدفقات النقدية )الُمستخدمة في( أنشطة التمويل

343 506 9253 51٨ 1صافي التغير في النقدية وما في حكمها خالل السنة المالية

822 791 1٦57 29٨ 11النقدية وما في حكمها في أول السنة المالية

165 298 09011 ٨1٧ 12رصيد النقدية وما في حكمها في آخر السنة المالية

وتتمثل النقدية وما في حكمها فيما يلي:
716 190 ٦٧04 ٤9٧ 12نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي —

658 899 92٨9 0٤2 9أرصدة لدى البنوك —

434 305 ٤9911 ٦11 10أذون الخزانة —
أرصدة لدى البنك المركزي في إطار نسبة االحتياطي  —

)559 651 3()٦20 ٨95 11(اإللزامي

 أذون الخزانة ذات أجل أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ  —
)084 446 10()3٨٧ ٤39 ٧(االقتناء

165 298 09011 ٨1٧ 12)3٦(النقدية وما في حكمها

اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )41( ُمتممة للقوائم المالية وُتقرأ معها.
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 ألف جنيه 
مصري

 إيضاح
رقم

 رأس المال
المدفوع

مدفوعات تحت 
حساب زيادة 
رأس المال

 األرباح االحتياطيات
اإلجماليالمحتجزة

379 213 2064 158 6731 976—500 078 2األرصدة في 31 ديسمبر 2011 

)296 1044((٢٩٦ ١٠٤٤)— —  —)35(توزيعات أرباح عن سنة 2011

(٧٩٦ ٤٩٠)(٧٩٦ ٤٩٠)  —  —  —)35(توزيعات أرباح عن النصف األول من عام 2012

  —)072 91(٠٧٢ ٩١  —  —)34(المحول إلى االحتياطي القانوني

  —)912 57(912 57  —  —)34(المحول إلى االحتياطي العام

٧٦٥ ٣٠٢  —765 302  —  —)34(صافي التغير في االستثمارات المالية الُمتاحة للبيع 

839 418 ٨٣٩1 ٤١٨ ١  —  —  —صافي ربح السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

  —)47(٤٧  —  —)34(المحول من احتياطي المخاطر البنكية العام

891 399 9224 469892 428 1—500 078 2األرصدة في 31 ديسمبر 2012

٨٩١ ٣٩٩ 922٤ 469892 428 1  —٥٠٠ ٠٧٨ ٢األرصدة في 31 ديسمبر 2012

067 717——٠٦٧ ٧١٧—زيادة رأس المال

)852 796()852 796(———)35(توزيعات أرباح عن سنة 2012

)913 336()913 336(———)35(توزيعات أرباح عن النصف األول من سنة 2013

—)942 59(942 59——)34(المحول إلى االحتياطي القانوني

—)202 60(202 60——)34(المحول إلى االحتياطي العام

637 66—637 66——)34(صافي التغير في االستثمارات المالية الُمتاحة للبيع 

826 826890 890———صافي ربح السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

—)47(47——)34(المحول إلى احتياطي المخاطر البنكية العام

٦5٦ 9٤0 ٧92٤ 29٧529 ٦15 0٦٧1 500٧1٧ 0٧٨ 2األرصدة في 31 ديسمبر 2013

اإليضاحات الُمرفقة من )1( إلى )41( ُمتممة للقوائم المالية وُتقرأ معها.

قائمة التغير في حقوق الملكية المستقلة
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31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013االيضاح 

ألف جنيه مصريألف جنيه مصريرقم

839 418 ٨2٦1 ٨90صافي أرباح السنة )من واقع قائمة الدخل(

ُيخصم:

لة  أرباح بيع أصول ثابتة ُمحوَّ

—)73(لالحتياطي الرأسمالي طبًقا ألحكام القانون

)47()٤٧()34(احتياطي المخاطر البنكية العام

792 418 7061 890صافي أرباح السنة القابلة للتوزيع

ع كاآلتى: ُيوزَّ

٨٧٠ 9٨٧٥٢٥ 3٦0ما تم توزيعه خالل السنة

942 53٨70 ٤٤)34(احتياطي قانوني

ل إلى االحتياطي القانوني خالل السنة (٠٧٤ ٣٥))0٧5 2٤(ُيخصم: الُمحوَّ

202 52960 1)34(احتياطي عام

226 138 2051 ٧05توزيعات للمساهمين

(٦٤٩ ٤٢٠))٧٦3 2٨٨(ُيخصم: توزيعات للمساهمين خالل السنة

422 ٤3٤149 139حصة العاملين 

)147 70()1٤9 ٤٨(ُيخصم: توزيعات للعاملين خالل السنة

٨90 ٧0٦1 418 792

اإليضاحات الُمرفقة من )1( إلى )41( ُمتممة للقوائم المالية وُتقرأ معها.

قائمة التوزيعات المقترحة المستقلة
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األيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
لمساهمي بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م.

معلومات عامة 1

يقدم بنك إتش إس بي سي مصر خدمات المؤسسات، والخدمات المصرفية لألفراد، واالستثمار في جمهورية مصر العربية والخارج وذلك من خالل 74 فرع وعدد 
10 وحدات بنكية صغيرة، ويوظف 2209 موظًفا في تاريخ الميزانية.

تأسس بنك إتش إس بي سي مصر )شركة مساهمة مصرية - ُمنشأة طبًقا لقانون االستثمار( بموجب قرار وزير شئون االستثمار والتعاون الدولي رقم 60 لسنة 1982، 
والذي نشر في جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 17 مايو سنة 1982 في جمهورية مصر العربية. ويقع المركز الرئيسي للبنك في القاهرة. وبتاريخ 31 ديسمبر 2009، 

تم شطب قيد أسهم البنك من جداول البورصة المصرية. وقد بدأ البنك مزاولة نشاطه المصرفي اعتباًرا من 15 ديسمبر 1982.

ملخص السياسات المحاسبية 2

فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية. وقد تم إتباع هذه السياسات بثبات لكل الفترات المعروضة، إال إذا تم اإلفصاح عن غير ذلك.

أسس إعداد القوائم المالية أ. 

يتم إعداد القوائم المالية وفًقا لتعليمات البنك المركزي المصري الُمعتمدة من مجلس إدارته بتاريخ 16 ديسمبر 2008.

الشركات التابعة ب. 

هي الشركات )بما في ذلك المنشآت ذات األغراض الخاصة Special Purpose Entities/SPE( التي يمتلك البنك، بطريق مباشر أو غير مباشر،  —
القدرة على التحكم في سياساتها المالية والتشغيلية. وعادًة يكون للبنك حصة ملكية تزيد عن نصف حقوق التصويت. ويؤخذ في االعتبار وجود وتأثير حقوق 

التصويت المستقبلية التي يمكن ممارستها أو تحويلها في الوقت الحالي عند تقييم ما إذا كان للبنك القدرة على السيطرة على الشركة.

يتم استخدام طريقة الشراء في المحاسبة عن عمليات اقتناء البنك للشركات، ويتم قياس تكلفة االقتناء بالقيمة العادلة أو المقابل الذي قدمه البنك من أصول  —
للشراء، و/أو أدوات حقوق ملكية مصدرة، و/أو التزامات تكبدها البنك، و/أو التزامات يقبلها نيابة عن الشركة المقتناة، وذلك في تاريخ التبادل مضاًفا إليها 
أية تكاليف تعزى مباشرًة لعملية االقتناء. ويتم قياس صافي األصول، بما في ذلك االلتزامات المحتملة المقتناة القابلة للتحديد، وذلك بقيمتها العادلة في تاريخ 
االقتناء، بغض النظر عن وجود أية حقوق لألقلية. وتعتبر الزيادة في تكلفة االقتناء عن القيمة العادلة لحصة البنك في ذلك الصافي شهرة. وإذا قلت تكلفة 

االقتناء عن القيمة العادلة للصافي المشار إليه، يتم تسجيل الفرق مباشرة في قائمة الدخل ضمن بند إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى. 

ويتم المحاسبة عن الشركات التابعة في القوائم المالية المستقلة للبنك بطريقة التكلفة وفًقا لهذه الطريقة، تثبت االستثمارات بتكلفة االقتناء متضمنة أية شهرة  —
ويخصم منها أية خسائر اضمحالل في القيمة، وتثبت توزيعات األرباح في قائمة الدخل عند اعتماد توزيع هذه األرباح وثبوت حق البنك في تحصيلها.

التقارير القطاعية ج. 

قطاع النشاط هو مجموعة من األصول والعمليات المرتبطة بتقديم منتجات أو خدمات تتسم بمخاطر ومنافع تختلف عن تلك المرتبطة بقطاعات أنشطة أخرى. 
والقطاع الجغرافي يرتبط بتقديم منتجات أو خدمات داخل بيئة اقتصادية واحدة تتسم بمخاطر ومنافع تخصها عن تلك المرتبطة بقطاعات جغرافية تعمل في بيئة 

اقتصادية مختلفة.

المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية د. 

ُتمسك حسابات البنك بالجنيه المصري، وُتثبت المعامالت بالعمالت األخرى خالل السنة المالية على أساس أسعار الصرف السارية في تاريخ تنفيذ المعاملة. ويتم 
إعادة تقييم أرصدة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األخرى في نهاية السنة المالية على أساس أسعار الصرف السارية في ذلك التاريخ. ويتم 

االعتراف في قائمة الدخل باألرباح والخسائر الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وبالفروق الناتجة عن التقييم ضمن البنود التالية:

صافي دخل المتاجرة لألصول/االلتزامات بغرض المتاجرة. —

حقوق الملكية للمشتقات المالية بصفة تغطية مؤهلة للتدفقات النقدية أو بصفة تغطية مؤهلة لصافي االستثمار. —

إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى بالنسبة لباقي البنود. —

يتم تحليل التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية المصنفة استثمارات ُمتاحة للبيع )أدوات دين( ما بين فروق تقييم 
نتجت عن التغيرات في التكلفة الُمستهلكة لألداة، وفروق نتجت عن تغير أسعار الصرف السارية، وفروق نتجت عن تغير القيمة العادلة لألداة. ويتم االعتراف 
في قائمة الدخل بفروق التقييم المتعلقة بالتغيرات في التكلفة الُمستهلكة ضمن عائد القروض واإليرادات المشابهة وبالفروق المتعلقة بتغيير أسعار الصرف في بند 
إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى. ويتم االعتراف ضمن حقوق الملكية بفروق التغير في القيمة العادلة )احتياطي القيمة العادلة/استثمارات مالية ُمتاحة للبيع(.

تتضمن فروق التقييم الناتجة عن البنود غير ذات الطبيعة النقدية األرباح والخسائر الناتجة عن تغير القيمة العادلة، مثل: أدوات حقوق الملكية الُمحتفظ بها بالقيمة 
العادلة من خالل األرباح والخسائر. ويتم االعتراف بفروق التقييم الناتجة عن أدوات حقوق الملكية المصنفة استثمارات مالية ُمتاحة للبيع ضمن احتياطي القيمة 

العادلة في حقوق الملكية.
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ملخص السياسات المحاسبية )تابع(  2

األصول المالية هـ. 

يقوم البنك بتبويب األصول المالية بين المجموعات التالية: أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر، و قروض ومديونيات، واستثمارات 
مالية ُمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، واستثمارات مالية ُمتاحة للبيع. وتقوم اإلدارة بتحديد تصنيف استثماراتها عند االعتراف األولي.

هـ.1 األصول المالية الُمبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

تشمل هذه المجموعة: أصول مالية بغرض الُمتاجرة، واألصول التي تم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.

يتم تبويب األداة المالية على أنها بغرض الُمتاجرة إذا تم اقتناؤها وتحمل قيمتها بصفة أساسية بغرض بيعها في األجل القصير، أو إذا كانت تمثل جزًء  —
من محفظة أدوات مالية ُمحددة يتم إدارتها مًعا وكان هناك دليل على معامالت فعلية حديثة تشير إلى الحصول على أرباح في األجل القصير. كما يتم 

تصنيف المشتقات على أنها بغرض الُمتاجرة، 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 أنه بغرض المتاجرة في الوقت الذي يتم فيه تقييم األداة المالية  —
محل المشتق بالتكلفة المستهلكة بالنسبة للقروض والتسهيالت للبنوك والعمالء وأدوات الدين المصدرة .

عند إدارة بعض االستثمارات، مثل: االستثمارات في أدوات حقوق الملكية وتقييمها بالقيمة العادلة وفًقا إلستراتيجية االستثمار أو إدارة المخاطر  —
وإعداد التقاريرعنها لإلدارة العليا على هذا األساس، يتم عندها تبويب تلك االستثمارات على أنها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.

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

يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المالية التي يتم إدارتها باالرتباط مع أصول أو التزامات مالية مبوبة  —
عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وذلك في قائمة الدخل )بند صافي الدخل من األدوات المالية الُمبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة 

من خالل األرباح والخسائر(.

ال يتم إعادة تبويب أية مشتقة مالية من مجموعة األدوات المالية الُمقيَّمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وذلك أثناء فترة االحتفاظ بها أو  —
سريانها. كما ال يتم إعادة تبويب أية أداة مالية نقاًل من مجموعة األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر إذا كانت هذه األداة قد تم 

تخصيصها بمعرفة البنك عند االعتراف األولي كأداة تقيم بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.

في جميع األحوال، ال يقوم البنك بإعادة تبويب أية أداة مالية نقاًل إلى مجموعة األدوات المالية الُمقيَّمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو  —
إلى مجموعة األصول المالية بغرض الُمتاجرة.

هـ.2 القروض والمديونيات

تمثل أصوالً مالية غير مشتقة ذات مبلغ ثابت أو قابل للتحديد وليست متداولة في سوق نشطة، فيما عدا:

األصول التي ينوي البنك بيعها فوًرا أو في مدى زمني قصير. ويتم تبويبها في هذه الحالة ضمن األصول بغرض الُمتاجرة، أو التي تم تبويبها عند  —
نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.

األصول التي بوبها البنك على أنها ُمتاحة للبيع عند االعتراف األولي بها. —

األصول التي لن يستطيع البنك بصورة جوهرية استرداد قيمة استثماره األصلي فيها ألسباب أخرى بخالف تدهور القدرة االئتمانية. —

هـ.3 االستثمارات المالية الُمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

تمثل االستثمارات المالية الُمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق أصوالً مالية غير ُمشتقة ذات مبلغ سداد ُمحدد أو قابل 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 الُمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، باستثناء حاالت الضرورة.

هـ.٤ االستثمارات المالية الُمتاحة للبيع

تمثل االستثمارات المالية الُمتاحة للبيع أصوالً 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.

وُيتبع ما يلي بالنسبة لألصول المالية:

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

المالية الُمتاحة للبيع .

يتم االعتراف أواًل باألصول المالية التي ال يتم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر بالقيمة العادلة، مضاًفا 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 بند صافي دخل الُمتاجرة.

ول البنك معظم  — يتم استبعاد األصول المالية عندما تنتهي فترة سريان الحق التعاقدي في الحصول على تدفقات نقدية من األصل المالي، أو عندما يحِّ
المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية إلى طرٍف آخر. ويتم استبعاد االلتزامات عندما تنتهي إما بالتخلص منها أو إلغائها أو انتهاء مدتها التعاقدية.

يتم القياس الحًقا بالقيمة العادلة لكل من االستثمارات المالية الُمتاحة للبيع واألصول المالية الُمبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وبالتكلفة  —
المستهلكة لالستثمارات الُمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق.
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هـ.٤ االستثمارلية المتاحة للبيع )تابع(

يتم االعتراف في قائمة الدخل باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لألصول المالية الُمبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح  —
والخسائر، وذلك في الفترة التي تحدث فيها. بينما يتم االعتراف مباشرًة في حقوق الملكية باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة 
لالستثمارات المالية الُمتاحة للبيع، وذلك إلى أن يتم استبعاد األصل أو اضمحالل قيمته، فعندها يتم االعتراف في قائمة الدخل باألرباح والخسائر 

المتراكمة التي سبق االعتراف بها ضمن حقوق الملكية.

يتم االعتراف في قائمة الدخل بالعائد المحسوب بطريقة التكلفة الُمستهلكة، وأرباح وخسائر العمالت األجنبية الخاصة باألصول ذات الطبيعة النقدية  —
الُمبوبة ُمتاحة للبيع. وكذلك يتم االعتراف في قائمة الدخل بتوزيعات األرباح الناتجة عن أدوات حقوق الملكية الُمبوبة ُمتاحة للبيع عندما ينشأ الحق 

للبنك في تحصيلها.

يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات الُمعلن عن أسعارها في أسواق نشطة على أساس أسعار الطلب الجارية )Bid Price(. أما إذا لم تكن هناك  —
سوق نشطة لألصل المالي أو لم تتوافر أسعار الطلب الجارية، فيحدد البنك القيمة العادلة باستخدام أحد أساليب التقييم، ويتضمن ذلك استخدام معامالت 
محايدة حديثة، أو تحليل التدفقات النقدية المخصومة، أو نماذج تسعير الخيارات، أو طرق التقييم األخرى شائعة االستخدام من ِقَبل المتعاملين بالسوق. 

وإذا لم يتمكن البنك من تقدير القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الُمبوبة ُمتاحة للبيع، يتم قياس قيمتها بالتكلفة بعد خصم أي اضمحالل في القيمة.

يقوم البنك بإعادة تبويب األصل المالي الُمبوب ضمن مجموعة األدوات المالية الُمتاحة للبيع الذي يسري عليه تعريف القروض والمديونيات )سندات  —
أو قروض( نقاًل عن مجموعة األدوات الُمتاحة للبيع إلى مجموعة القروض والمديونيات أو األصول المالية الُمحتفظ 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 سابًقا ضمن 

حقوق الملكية وذلك على النحو التالي:

في حالة األصل المالي الُمعاد تبويبه الذي له تاريخ استحقاق ثابت، يتم استهالك األرباح أو الخسائر على مدار العمر المتبقي لالستثمار الُمحتفظ به . 1
حتى تاريخ االستحقاق بطريقة العائد الفعلي. ويتم استهالك أي فرق بين القيمة على أساس التكلفة الُمستهلكة والقيمة على أساس تاريخ االستحقاق 
على مدار العمر المتبقي لألصل المالي باستخدام طريقة العائد الفعلي. وفي حالة اضمحالل قيمة األصل المالي الحًقا، يتم االعتراف بأية أرباح أو 

خسائر سبق االعتراف بها مباشرًة ضمن حقوق الملكية في األرباح والخسائر. 

في حالة األصل المالي الذي ليس له تاريخ استحقاق ثابت، تظل األرباح أو الخسائر ضمن حقوق الملكية حتى بيع األصل أو التصرف فيه. عندئٍذ . 2
يتم االعتراف بها في األرباح والخسائر. وفي حالة اضمحالل قيمة األصل المالي الحًقا، يتم االعتراف بأية أرباح أو خسائر سبق االعتراف بها 

مباشرًة ضمن حقوق الملكية في األرباح والخسائر

إذا قام البنك بتعديل تقديراته للمدفوعات أو المقبوضات فيتم تسوية القيمة الدفترية لألصل المالي )أو مجموعة األصول المالية( لتعكس التدفقات النقدية  —
الفعلية والتقديرات المعدلة، على أن يتم إعادة حساب القيمة الدفترية وذلك بحساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية الُمقدرة بسعر العائد الفعلي 

لألداة المالية. ويتم االعتراف بالتسوية كإيراد أو مصروف في األرباح والخسائر.

في جميع األحوال إذا قام البنك بإعادة تبويب أصل مالي طبًقا لما هو ُمشار إليه وقام البنك في تاريخ الحق بزيادة تقديراته للُمتحصالت النقدية المستقبلية  —
نتيجة لزيادة ما سيتم استرداده من هذه الُمتحصالت النقدية، يتم االعتراف بتأثير هذه الزيادة كتسوية لسعر العائد الفعلي، وذلك من تاريخ التغير في 

التقدير وليس كتسوية للرصيد الدفتري لألصل في تاريخ التغير في التقدير.

المقاصة بين األدوات المالية و. 

يتم اجراء المقاصة بين األصول وااللتزامات المالية إذا كان هناك حق قانوني قابل للنفاذ الجراء المقاصة بين المبالغ المعترف بها وكانت هناك النية الجراء 
التسوية على أساس صافي المبالغ، أو الستالم األصل وتسوية االلتزام في آن واحد. 

وتعرض بنود اتفاقيات شراء أذون خزانة مع التزام بإعادة البيع واتفاقيات بيع أذون خزانة مع التزام بإعادة الشراء على أساس الصافي بالميزانية ضمن بند 
أذون الخزانة.

أدوات المشتقات المالية ز. 

يتم االعتراف بالمشتقات بالقيمة العادلة في تاريخ الدخول في عقد المشتقة. ويتم إعادة قياسها الحًقا بقيمتها العادلة.  ويتم الحصول على القيمة العادلة من أسعارها 
السوقية الُمعلنة في األسواق النشطة، أو المعامالت السوقية الحديثة، أو أساليب التقييم، مثل: نماذج التدفقات النقدية المخصومة، ونماذج تسعير الخيارات، بحسب 

األحوال. وتظهر جميع المشتقات ضمن األصول إذا كانت قيمتها العادلة موجبة، أو ضمن االلتزامات إذا كانت قيمتها العادلة سالبة.

ز.1 المشتقات غير المؤهلة لمحاسبة التغطية

يتم االعتراف في قائمة الدخل ضمن »صافي دخل المتاجرة« بالتغيرات في القيمة العادلة للمشتقات غير المؤهلة لمحاسبة التغطية. ويتم االعتراف في قائمة 
الدخل »صافي الدخل من األدوات المالية الُمبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر« وذلك باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات 

في القيمة العادلة للمشتقات التي يتم إدارتها باالرتباط مع األصول وااللتزامات المالية الُمبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.
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إيرادات ومصروفات العائد  ط. 

يتم االعتراف في قائمة الدخل ضمن بند »عائد القروض واإليرادات المشابهة« أو »تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة« بإيرادات ومصروفات العائد باستخدام 
ل بعائد، فيما عدا تلك الُمبوبة بغرض الُمتاجرة أو التي تم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح  طريقة العائد الفعلي لجميع األدوات المالية التي ُتحمَّ

والخسائر.

وطريقة العائد الفعلي هي طريقة حساب التكلفة المستهلكة ألصل أو التزام مالي وتوزيع إيرادات العائد أو مصاريف العائد على مدار عمر األداة الُمتعلقة بها. 
ومعدل العائد الفعلي هو المعدل الذي يستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية الُمَتوقَّع سدادها أو تحصيلها خالل العمر الُمَتوقَّع لألداة المالية، أو فترة زمنية أقل 
إذا كان ذلك مناسًبا، وذلك للوصول بدقة إلى القيمة الدفترية ألصل أو التزام مالي. وعند حساب معدل العائد الفعلي، يقوم البنك بتقدير التدفقات النقدية باألخذ 
في االعتبار جميع شروط عقد األداة المالية )مثل خيارات السداد المبكر( ولكن ال يؤخذ في االعتبار خسائر االئتمان المستقبلية. وتتضمن طريقة الحساب كافة 

األتعاب المدفوعة أو المقبوضة بين أطراف العقد التي ُتعتبر جزًء من معدل العائد الفعلي، كما تتضمن تكلفة المعاملة أية عالوات أو خصومات.

وعند تصنيف القروض أو المديونيات بأنها غير منتظمة أو مضمحلة، بحسب الحالة، ال يتم االعتراف بإيرادات العائد الخاص بها ويتم قيدها في سجالت هامشية 
خارج القوائم المالية. ويتم االعتراف بها ضمن اإليرادات وفًقا لألساس النقدي وذلك وفًقا لما يلي:

ط.1 عندما يتم تحصيلها، وذلك بعد استرداد كامل المتأخرات بالنسبة للقروض االستهالكية والعقارية لإلسكان الشخصي والقروض الصغيرة لألنشطة االقتصادية.

 ط.2 بالنسبة للقروض الممنوحة للمؤسسات، ُيتبع األساس النقدي أيًضا حيث يعلى العائد المحسوب الحًقا وفًقا لشروط عقد الجدولة على القرض لحين سداد 25٪ من أقساط 
القائم باإليرادات )العائد على       الجدولة وبحد أدنى انتظام لمدة سنة. وفي حالة استمرار العميل في االنتظام، يتم إدراج العائد المحسوب على رصيد القرض 

       رصيد الجدولة المنتظمة( دون العائد المهمش قبل الجدولة الذي ال يدرج باإليرادات إال بعد سداد كامل رصيد القرض في الميزانية قبل الجدولة.

إيرادات األتعاب والعموالت ي. 

يتم االعتراف باألتعاب الُمستحقة عن خدمة قرض أو تسهيل ضمن اإليرادات عند تأدية الخدمة. ويتم إيقاف االعتراف بإيرادات األتعاب والعموالت الُمتعلقة 
بالقروض أو المديونيات غير المنتظمة أو المضمحلة، حيث يتم قيدها في سجالت هامشية خارج القوائم المالية. ويتم االعتراف بها ضمن اإليرادات وفًقا لألساس 
النقدي عندما يتم االعتراف بإيرادات العائد وفًقا لما ورد ببند )ط-2(. بالنسبة لألتعاب التي تمثل جزًء ُمكمالً للعائد الفعلي لألصل المالي بصفة عامة يتم معالجتها 

باعتبارها تعديالً لمعدل العائد الفعلي.

ح بأنه سوف يتم سحب هذه القروض، وذلك على اعتبار أن أتعاب االرتباط التي يحصل  ويتم تأجيل أتعاب االرتباط على القروض إذا كان هناك احتمال ُمرجَّ
عليها البنك تعتبر تعويًضا عن التدخل المستمر القتناء األداة المالية. ثم يتم االعتراف بها بتعديل معدل العائد الفعلي على القرض. وفي حالة انتهاء فترة االرتباط 

دون إصدار البنك للقرض، يتم االعتراف باألتعاب ضمن اإليرادات عند انتهاء فترة سريان االرتباط .

ويتم االعتراف باألتعاب المتعلقة بأدوات الدين التي يتم قياسها بقيمتها العادلة ضمن اإليراد عند االعتراف األولي. ويتم االعتراف بأتعاب ترويج القروض 
المشتركة ضمن اإليرادات عند استكمال عملية الترويج وعدم احتفاظ البنك بأية جزء من القرض أو كان البنك يحتفظ بجزء له ذات معدل العائد الفعلي المتاح 

للمشاركين اآلخرين.

ويتم االعتراف في قائمة الدخل باألتعاب والعموالت الناتجة عن التفاوض أو المشاركة في التفاوض على معاملة لصالح طرف أخر - مثل ترتيب شراء أسهم 
أو أدوات مالية أخرى أو اقتناء أو بيع المنشآت - وذلك عند استكمال المعاملة المعنية. ويتم االعتراف بأتعاب االستشارات اإلدارية والخدمات األخرى عادًة 
على أساس التوزيع الزمني النسبي على مدار أداء الخدمة. ويتم االعتراف بأتعاب إدارة التخطيط المالي وخدمات الحفظ التي يتم تقديمها على فترات طويلة من 

الزمن على مدار الفترة التي يتم أداء الخدمة فيها.

إيرادات توزيعات األرباح ك. 

يتم االعتراف في قائمة الدخل بتوزيعات األرباح عند صدور الحق في تحصيلها.

اتفاقيات الشراء وإعادة البيع واتفاقيات البيع وإعادة الشراء ل. 

يتم عرض األدوات المالية الُمباعة بموجب اتفاقيات إلعادة شرائها ضمن األصول مضافة على أرصدة أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى بالميزانية. ويتم 
عرض االلتزام )اتفاقيات الشراء وإعادة البيع( مخصوًما من أرصدة أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى بالميزانية. ويتم االعتراف بالفرق بين سعر البيع 

وسعر إعادة الشراء على أنه عائد ُيستحق على مدار مدة االتفاقية باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي.

اضمحالل األصول المالية م. 

م.1 األصول المالية الُمثبتة بالتكلفة المستهلكة

يقوم البنك في تاريخ كل ميزانية بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على اضمحالل أحد األصول المالية أو مجموعة من األصول المالية. وُيعد األصل 
المالي أو المجموعة من األصول المالية ُمضمحلة ويتم تحميل خسائر االضمحالل عندما يكون هناك دليل موضوعي على االضمحالل نتيجة لحدث أو أكثر 
من األحداث التي وقعت بعد االعتراف األولى لألصل )حدث الخسارة Loss event( وكان حدث الخسارة يؤثر على التدفقات النقدية المستقبلية لألصل 

المالي أو لمجموعة األصول المالية التي يمكن تقديرها بدرجة ُيعتمد عليها.

وتتضمن المؤشرات التي يستخدمها البنك لتحديد وجود دليل موضوعي على خسائر االضمحالل أيا مما يلي:

صعوبات مالية كبيرة تواجه المقترض أو المدين. —

مخالفة شروط اتفاقية القرض، مثل: عدم السداد. —

توقع إفالس الُمقترض أو دخول في دعوى تصفية أو إعادة هيكلة التمويل الممنوح له. —
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م.1 األصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة )تابع(

تدهور الوضع التنافسي للمقترض. —

قيام البنك ألسباب اقتصادية أو قانونية بالصعوبات المالية للمقترض بمنحه امتيازات أو تنازالت قد ال يوافق البنك على منحها في الظروف العادية. —

اضمحالل قيمة الضمان. —

تدهور الحالة االئتمانية. —

ومن األدلة الموضوعية على خسائر اضمحالل مجموعة من األصول المالية وجود بيانات واضحة تشير إلى انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية 
المستقبلية المتوقعة من هذه المجموعة منذ االعتراف األولي على الرغم من عدم امكانية تحديد هذا االنخفاض لكل أصل على حدة، مثال: زيادة عدد حاالت 

اإلخفاق في السداد بالنسبة ألحد المنتجات المصرفية.

ويقوم البنك بتقدير الفترة ما بين وقوع الخسارة والتعرف عليها لكل محفظة محددة، وتتراوح هذه الفترة بصفة عامة بين ثالثة إلى أثني عشر شهًرا.

كما يقوم البنك أوالً بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على االضمحالل لكل أصل مالي على حده، إذا كان ذو أهمية منفرًدا. ويتم التقدير على مستوى 
إجمالي أو فردي لألصول المالية التي ليس لها أهمية منفردة. وفي هذا المجال يراعى ما يلي:

إذا حدد البنك أنه ال يوجد دليل موضوعي على اضمحالل أصل مالي تم دراسته منفرًدا، سواء كان هاًما بذاته أم ال، عندها يتم إضافة هذا األصل مع  —
األصول المالية التي لها خصائص خطر ائتماني مشابهة ثم يتم تقييمها مًعا لتقدير االضمحالل وفًقا لمعدالت اإلخفاق التاريخية.

إذا حدد البنك أنه يوجد دليل موضوعي على اضمحالل أصل مالي، عندها يتم دراسته منفرًدا لتقدير االضمحالل. وإذا نتج عن الدراسة وجود خسائر  —
ع. اضمحالل، ال يتم ضم األصل إلى المجموعة التي يتم حساب خسائر اضمحالل لها على أساس ُمجمَّ

إذا نتج عن الدراسة السابقة عدم وجود خسائر اضمحالل، يتم عندئٍذ ضم األصل إلى المجموعة. —

ويتم قياس مبلغ مخصص خسائر االضمحالل بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل وبين القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية الُمتوقعة، وال يدخل في 
ذلك خسائر االئتمان المستقبلية التي لم يتم تحملها بعد، مخصومة باستخدام معدل العائد الفعلي األصلي لألصل المالي. ويتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل 

باستخدام حساب مخصص خسائر االضمحالل ويتم االعتراف بعبء االضمحالل عن خسائر االئتمان في قائمة الدخل.

وإذا كان القرض أو االستثمار الُمحتفظ به حتى تاريخ االستحقاق يحمل معدل عائد ُمتغير، عندها يكون سعر الخصم الُمستخدم لقياس أية خسائر اضمحالل 
هو معدل العائد الفعلي وفًقا للعقد عند تحديد وجود دليل موضوعي على اضمحالل األصل. ولألغراض العملية، قد يقوم البنك بقياس خسائر اضمحالل القيمة 
على أساس القيمة العادلة لألداة باستخدام أسعار سوق ُمعلنة. وبالنسبة لألصول المالية المضمونة، ُيراعى إضافة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 

الُمتوقعة من األصل المالي وتلك التدفقات التي قد تنتج من التنفيذ على وبيع الضمان بعد خصم المصاريف المتعلقة بذلك.

وألغراض تقدير االضمحالل على مستوى إجمالي، يتم تجميع األصول المالية في مجموعات متشابهة من ناحية خصائص الخطر االئتماني، أي على 
أساس عملية التصنيف التي يجريها البنك آخًذا في االعتبار نوع األصل، والصناعة، والموقع الجغرافي، ونوع الضمان، وموقف المتأخرات، والعوامل 
األخرى ذات الصلة. وترتبط تلك الخصائص بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية للمجموعات من تلك األصول لكونها مؤشًرا لقدرة المدينين على دفع المبالغ 

المستحقة وفًقا للشروط التعاقدية لألصول محل الدراسة.

وعند تقدير االضمحالل لمجموعة من األصول المالية على أساس معدالت اإلخفاق التاريخية، يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية للمجموعة على أساس 
التدفقات النقدية التعاقدية لألصول في البنك ومقدار الخسائر التاريخية لألصول ذات خصائص خطر االئتمان المشابهة لألصول التي يحوزها البنك. ويتم 
تعديل مقدار الخسائر التاريخية على أساس البيانات الُمعلنة الحالية بحيث تعكس أثر األحوال الحالية التي لم تتوافر في الفترة التي تم خاللها تحديد مقدار 

الخسائر التاريخية وكذلك إللغاء آثار األحوال التي كانت موجودة في الفترات التاريخية ولم تعد موجودة حالًيا.

ويعمل البنك على أن تعكس توقعات التغيرات في التدفقات النقدية لمجموعة من األصول المالية مع التغيرات في البيانات الموثوق بها ذات العالقة من فترة 
إلى أخرى. مثال لذلك: التغيرات في معدالت البطالة، وأسعار العقارات، وموقف التسديدات وأية عوامل أخرى تشير إلى التغيرات في احتماالت الخسارة 

في المجموعة ومقدارها. ويقوم البنك بإجراء مراجعة دورية للطريقة واالفتراضات المستخدمة لتقدير التدفقات المستقبلية.

م.2 االستثمارات المالية الُمتاحة للبيع

يقوم البنك في تاريخ كل ميزانية بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على اضمحالل أحد أو مجموعة من األصول المالية الُمبوبة ضمن استثمارات مالية 
ُمتاحة للبيع أو استثمارات مالية ُمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق. وفي حالة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية الُمبوبة ُمتاحة للبيع، يؤخذ في االعتبار 

االنخفاض الكبير أو الممتد في القيمة العادلة لألداة ألقل من قيمتها الدفترية، وذلك عند تقدير ما إذا كان هناك اضمحالل في األصل.

ويعد االنخفاض كبيًرا إذا بلغ 10٪ من تكلفة القيمة الدفترية. ويعد االنخفاض ممتًدا إذا استمر لفترة تزيد عن تسعة أشهر. وإذا توافرت األدلة المشار إليها، 
يتم ترحيل الخسارة المتراكمة من حقوق الملكية ويعترف بها في قائمة الدخل. وال يتم رد اضمحالل القيمة الذي يعترف به بقائمة الدخل فيما يتعلق بأدوات 
حقوق الملكية إذا حدث ارتفاع في القيمة العادلة الحًقا. أما إذا ارتفعت القيمة العادلة ألدوات الدين الُمبوبة ُمتاحة للبيع، وكان من الممكن ربط ذلك االرتفاع 

بموضوعية بحدث وقع بعد االعتراف باالضمحالل في قائمة الدخل، يتم رد االضمحالل من خالل قائمة الدخل.

االستثمارات العقارية ن. 

تتمثل االستثمارات العقارية في األراضي والمباني المملوكة للبنك من أجل الحصول على عوائد إيجارية أو زيادة رأسمالية، وبالتالي ال تشمل األصول العقارية 
التي يمارس البنك أعماله من خاللها أو تلك التي آلت وفاًء لديون. ويتم المحاسبة عن االستثمارات العقارية بذات الطريقة المحاسبية الُمطبقَّة بالنسبة لألصول الثابتة.
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األصول غير الملموسة س. 

س.1 برامج الحساب اآللي

يتم االعتراف بالمصروفات المرتبطة بتطوير أو صيانة برامج الحاسب اآللي كمصروف في قائمة الدخل عند تكبدها. ويتم االعتراف كأصل غير ملموس 
بالمصروفات المرتبطة مباشرة ببرامج محددة وتحت سيطرة البنك ومن المتوقع أن يتولد عنها منافع اقتصادية تتجاوز تكلفتها ألكثر من سنة. وتتضمن 

المصروفات المباشرة تكلفة العاملين في فريق تطوير البرامج، باإلضافة إلى نصيب مناسب من المصروفات العامة ذات العالقة.

ويتم االعتراف كتكلفة تطوير بالمصروفات التي تؤدي إلى الزيادة أو التوسع في أداء برامج الحاسب اآللي عن المواصفات األصلية لها، وتضاف إلى 
تكلفة البرامج األصلية.

ويتم استهالك تكلفة برامج الحساب اآللي الُمعترف بها كأصل على مدار الفترة المتوقع االستفادة منها فيما ال يزيد عن خمس سنوات.

األصول الثابتة ع. 

تتمثل األراضي والمباني بصفة أساسية في مقار المركز الرئيسي والفروع والمكاتب. وتظهر جميع األصول الثابتة بالتكلفة التاريخية ناقًصا اإلهالك وخسائر 
االضمحالل. وتتضمن التكلفة التاريخية النفقات المرتبطة مباشرة باقتناء بنود األصول الثابتة.

ويتم االعتراف بالنفقات الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل القائم أو باعتبارها أصالً مستقالً، حسبما يكون مالئًما، وذلك عندما يكون محتمالً تدفق منافع 
اقتصادية مستقبلية مرتبطة باألصل إلى البنك وكان من الممكن تحديد هذه التكلفة بدرجة موثوق بها. ويتم تحميل مصروفات الصيانة واإلصالح في الفترة التي 

يتم تحملها ضمن مصروفات التشغيل األخرى.

ال يتم إهالك األراضي، ويتم حساب اإلهالك لألصول الثابتة األخرى باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع التكلفة بحيث تصل إلى القيمة التخريدية على مدار 
األعمار اإلنتاجية، كالتالي:

20 سنةالمباني واإلنشاءات
3 سنوات أو على فترة اإليجار إذا كانت أقلتحسينات عقارات مستأجرة

10 سنواتأثاث مكتبي وخزائن
10 سنواتآالت كاتبة وحاسبة وأجهزة تكييف

5 سنواتوسائل نقل
5 سنواتأجهزة الحاسب اآللي/نظم آلية متكاملة

7 سنواتماكينات صرف آلي
3 سنواتتجهيزات وتركيبات

ويتم مراجعة القيمة التخريدية واألعمار اإلنتاجية لألصول الثابتة في تاريخ كل ميزانية، وتعدل كلما كان ذلك ضروريا. ويتم مراجعة األصول التي يتم إهالكها 
بغرض تحديد االضمحالل عند وقوع أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. ويتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل 

على الفور إلى القيمة االستردادية إذا زادت القيمة الدفترية عن القيمة االستردادية.

وتمثل القيمة االستردادية صافي القيمة البيعية لألصل أو القيمة االستخدامية لألصل، أيهما أعلى. ويتم تحديد أرباح وخسائر االستبعادات من األصول الثابتة 
بمقارنة صافي المتحصالت بالقيمة الدفترية. ويتم إدراج األرباح )الخسائر( ضمن إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى في قائمة الدخل.

اضمحالل األصول غير المالية ف. 

ال يتم استهالك األصول التي ليس لها عمر إنتاجي محدد - باستثناء الشهرة - ويتم اختبار اضمحاللها سنوًيا. ويتم دراسة اضمحالل األصول التي يتم استهالكها كلما 
كان هناك أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد.

ويتم االعتراف بخسارة االضمحالل وتخفيض قيمة األصل بالمبلغ الذي تزيد به القيمة الدفترية لألصل عن القيمة االستردادية. وتمثل القيمة االستردادية صافي القيمة 
البيعية لألصل أو القيمة االستخدامية لألصل، أيهما أعلى. ولغرض تقدير االضمحالل، يتم إلحاق األصل بأصغر وحدة توليد نقد ممكنة. ويتم مراجعة األصول غير 

المالية التي وجد فيها اضمحالل لبحث ما إذا كان هناك رد لالضمحالل إلى قائمة الدخل وذلك في تاريخ إعداد كل قوائم مالية.

اإليجارات ص. 

يتم المحاسبة عن اإليجار التمويلي طبًقا لقانون 95 لسنة 1995 بشأن التأجير التمويلي، وذلك إذا كان العقد يمنح الحق للمستأجر في شراء األصل في تاريخ 
ُمحدد وبقيمة محددة، وكانت فترة العقد تمثل ما ال يقل عن 75٪ من العمر اإلنتاجى المتوقع لألصل على األقل، أو كانت القيمة الحالية إلجمالي مدفوعات اإليجار 

تمثل ما ال يقل عن 90٪ من قيمة األصل. وتعد عقود اإليجار األخرى عقود إيجار تشغيلي. 

ص.1 االستئجار

بالنسبة لعقود اإليجار التمويلي، يعترف بتكلفة اإليجار، بما في ذلك تكلفة الصيانة لألصول المستأجرة، ضمن المصروفات في قائمة الدخل عن الفترة التي 
حدثت فيها. وإذا قرر البنك ممارسة حق الشراء لألصول المستأجرة يتم رسملة تكلفة حق الشراء باعتبارها أصال ضمن األصول الثابتة ويهلك على مدار 

العمر اإلنتاجي المتبقي من عمر األصل المتوقع بذات الطريقة المتبعة لألصول المماثلة.

ويتم االعتراف بالمدفوعات تحت حساب اإليجار التشغيلي ناقًصا أية خصومات تم الحصول عليها من المؤجر ضمن المصروفات في قائمة الدخل بطريقة 
القسط الثابت على مدار فترة العقد
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ص.2 التأجير

وبالنسبة لألصول المؤجرة إيجاًرا تشغيلًيا، تظهر ضمن األصول الثابتة في الميزانية وُتهلك على مدار العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل بذات الطريقة المطبقة 
على األصول المماثلة. ويثبت إيراد اإليجار ناقًصا أية خصومات تمنح للمستأجر بطريقة القسط الثابت على مدار فترة العقد.

النقدية وما في حكمها ق. 

ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية، تتضمن النقدية وما في حكمها األرصدة التي ال تتجاوز استحقاقاتها ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء، وتتضمن النقدية، 
واألرصدة لدى البنك المركزي خارج إطار نسب االحتياطي اإللزامي، واألرصدة لدى البنوك، وأذون الخزانة.

المخصصات األخرى ر. 

يتم االعتراف بمخصص تكاليف إعادة الهيكلة والمطالبات القانونية عندما يكون هناك التزام قانوني أو استداللي حالي نتيجة ألحداث سابقة، ويكون من المرجح 
أن يتطلب ذلك استخدام موارد البنك لتسوية هذه االلتزامات، مع امكانية إجراء تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا االلتزام.

وعندما يكون هناك التزامات متشابهة، فإنه يتم تحديد التدفق النقدي الخارج الذي يمكن استخدامه للتسوية باألخذ في االعتبار هذه المجموعة من االلتزامات. ويتم 
االعتراف بالمخصص حتى إذا كان هناك احتمال ضئيل في وجود تدفق نقدي خارج بالنسبة لبند من داخل هذه المجموعة.

ويتم رد المخصصات التي انتفى الغرض منها كلًيا أو جزئًيا ضمن بند إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى.

ويتم قياس القيمة الحالية للمدفوعات المقدر الوفاء بها لسداد االلتزامات الُمحدد لسدادها أجل بعد سنة من تاريخ الميزانية باستخدام معدل مناسب لذات أجل سداد 
رة لاللتزام، ما لم يكن أثرها  االلتزام - دون تأثره بمعدل الضرائب الساري - الذي يعكس القيمة الزمنية للنقود. وإذا كان األجل أقل من سنة، ُتحسب القيمة المقدَّ

جوهرًيا، فتحسب بالقيمة الحالية.

عقود الضمانات المالية ش. 

عقود الضمانات المالية هي تلك العقود التي يصدرها البنك، ضماًنا لقروض أو حسابات جارية مدينة مقدم لعمالئه من جهات أخرى. وهي تتطلب من 
البنك أن يقوم بتسديدات معينة لتعويض المستفيد منها عن خسارة تحملها بسبب عدم وفاء مدين عندما يستحق السداد وفًقا لشروط أداة الدين. ويتم تقديم تلك 

الضمانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية وجهات أخرى نيابة عن عمالء البنك.

ويتم االعتراف األولي في القوائم المالية بالقيمة العادلة في تاريخ منح الضمان التي قد تعكس أتعاب الضمان، الحقاً لذلك، يتم قياس التزام البنك بموجب 
الضمان على أساس مبلغ القياس األول، ناقًصا االستهالك المحسوب لالعتراف بأتعاب الضمان في قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت على مدار عمر 

الضمان، أو أفضل تقدير للمدفوعات المطلوبة لتسوية أي التزام مالي ناتج عن الضمانة المالية في تاريخ الميزانية، أيهما أعلى. ويتم تحديد تلك التقديرات وفًقا 
للخبرة في معامالت مشابهة والخسائر التاريخية، ُمعززة بحكم اإلدارة.

ويتم االعتراف في قائمة الدخل بأية زيادة في االلتزامات الناتجة عن الضمانة المالية ضمن بند إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى.

مزايا العاملين ت. 

مكافأة ترك الخدمة

يساهم البنك في نظام التأمينات االجتماعية، التابع لهيئة التأمينات االجتماعية، وذلك لصالح العاملين طبًقا لقانون هيئة التأمينات االجتماعية رقم 79 لعام 
1975 وتعديالته. ويتم تحميل قائمة الدخل بتلك المساهمات وفًقا لمبدأ االستحقاق.

كما يوجد نظام داخلي بالبنك يتم بموجبه منح العاملين بالبنك مكافآت ترك الخدمة بما يتناسب مع مدة الخدمة،  ويتم تكوين مخصص لهذا الغرض - على 
أساس القيمة الحالية في ضوء الفروض االكتوارية الُمحددة في تاريخ القوائم المالية المستقلة - تحميالً على قائمة الدخل تحت بند مصروفات إدارية وعمومية، 

ويظهر رصيد ذلك المخصص ضمن المخصصات األخرى بالميزانية.

المدفوعات المبنية على أسهم

يقوم المركز الرئيسي لمجموعة إتش إس بي سي، الذي يقع بالمملكة المتحدة، بمنح بعض أفراد اإلدارة العليا والعاملين بالبنك بعض األسهم في رأسمالها بناًء 
على النظام الخاص بها. ويقوم بنك إتش إس بي سي مصر بتحمل تكلفة هذه األسهم وتحميلها على قائمة الدخل على أساس القسط الثابت.

ضرائب الدخل ث. 

تتضمن ضريبة الدخل على ربح أو خسارة الفترة كل من ضريبة الفترة والضريبة المؤجلة، ويتم االعتراف بها بقائمة الدخل، باستثناء ضريبة الدخل المتعلقة 
ببنود حقوق الملكية فيتم االعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية.

ويتم االعتراف بضريبة الدخل على أساس صافي الربح الخاضع للضريبة باستخدام أسعار الضريبة السارية في تاريخ إعداد الميزانية باإلضافة إلى التسويات 
الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة.

لألسس  طبًقا  وقيمتها  المحاسبية  طبًقا ألسس  وااللتزامات  لألصول  الدفترية  القيمة  بين  مؤقتة  زمنية  فروق  عن  الناشئة  المؤجلة  بالضرائب  االعتراف  ويتم 
الضريبية. هذا ويتم تحديد قيمة الضريبة المؤجلة بناًء على الطريقة المتوقعة لتحقق أو تسوية قيم األصول وااللتزامات باستخدام أسعار الضريبة السارية في 

تاريخ إعداد الميزانية.

ويتم االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة للبنك عندما يكون هناك احتمال مرجح بإمكانية تحقيق أرباح تخضع للضريبة في المستقبل يمكن من خاللها االنتفاع 
بهذا األصل. ويتم تخفيض قيمة األصول الضريبية المؤجلة بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه المنفعة الضريبية المتوقعة خالل السنوات التالية، على أنه في حالة 

ارتفاع المنفعة الضريبية المتوقعة يتم زيادة األصول الضريبية المؤجلة، وذلك في حدود ما سبق تخفيضه.
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ملخص السياسات المحاسبية )تابع(  2

رأس المال ذ. 

ذ.1 تكلفة رأس المال

يتم عرض مصاريف اإلصدار التي ترتبط بصورة مباشرة بإصدار أسهم جديدة، أو أسهم مقابل اقتناء كيان، أو إصدار خيارات خصًما من حقوق الملكية 
وبصافي المتحصالت بعد الضرائب.

ذ.2 توزيعات األرباح

تثبت توزيعات األرباح خصًما على حقوق الملكية في السنة التي تقر فيها الجمعية العامة للمساهمين هذه التوزيعات. وتشمل تلك التوزيعات حصة العاملين 
في األرباح ومكافأة مجلس اإلدارة الُمقررة بالنظام األساسي والقانون.

أنشطة األمانة ض. 

يقوم البنك بمزاولة أنشطة األمانة، مما ينتج عنه امتالك أو إدارة أصول خاصة بأفراد أو أمانات، أو صناديق مزايا ما بعد انتهاء الخدمة. ويتم استبعاد هذه 
األصول واألرباح الناتجة عنها من القوائم المالية للبنك حيث أنها ليست أصوالً للبنك.

أرقام المقارنة ظ. 

يعاد تبويب أرقام المقارنة كلما كان ذلك ضرورًيا لتتوافق مع التغيرات في العرض الُمستخدم في العام الحالي.

إدارة المخاطر المالية 3

يتعرض البنك نتيجة األنشطة التي يزاولها إلى مخاطر مالية متنوعة. وقبول المخاطر هو أساس النشاط المالي. ويتم تحليل وتقييم وإدارة بعض المخاطر أو مجموعة 
من المخاطر مجتمعة مًعا، 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.

وقد تم وضع سياسات إدارة المخاطر لتحديد المخاطر وتحليلها ولوضع حدود للخطر والرقابة عليه، ولمراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود من خالل أساليب يعتمد 
عليها ونظم معلومات محدثة أوالً بأول. 

ويقوم البنك بمراجعة دورية لسياسات ونظم إدارة المخاطر وتعديلها بحيث تعكس التغيرات في األسواق والمنتجات والخدمات وأفضل التطبيقات الحديثة.

وتتم إدارة المخاطر عن طريق إدارة مخاطر االئتمان في ضوء السياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة. وتقوم إدارة مخاطر االئتمان بتحديد وتقييم وتغطية المخاطر 
المالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية المختلفة بالبنك. وتوفر اإلدارة مبادئ وسياسات مكتوبة إلدارة المخاطر ككل، باإلضافة إلى سياسات 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 مخاطر االئتمان مسئولة عن المراجعة الدورية إلدارة المخاطر وبيئة الرقابة بشكل مستقل.

خطر االئتمان أ. 

يتعرض البنك لخطر االئتمان وهو الخطر الناتج عن قيام أحد األطراف بعدم الوفاء بتعهداته/ارتباطاته. ويعد خطر االئتمان خطر جوهري بالنسبة للبنك، فيقوم 
البنك بإدارة التعرض لذلك الخطر بحرص وبناًء على سياسات محددة. ويتمثل خطر االئتمان بصفة أساسية في أنشطة اإلقراض التي ينشأ عنها القروض، 
والتسهيالت، وأنشطة االستثمار التي يترتب عليها أن تشتمل أصول البنك على أدوات الدين. كما يوجد خطر االئتمان أيًضا في األدوات المالية خارج الميزانية، 
مثل: ارتباطات القروض. وتتركز عمليات اإلدارة والرقابة على خطر االئتمان لدى فريق إدارة خطر االئتمان في إدارة مراقبة االئتمان والمخاطر الذي يرفع 

تقاريره إلى مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ورؤساء وحدات النشاط بصفة دورية.

أ.1 قياس خطر االئتمان القروض والتسهيالت للبنوك والعمالء

تعتبر القروض للعمالء والبنوك واالستثمارات المالية في صورة سندات، وكذا أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك، والحقوق والتعهدات من 
الغير من األصول المالية الُمعرضة لخطر االئتمان والمتمثل في عدم قدرة تلك األطراف على سداد جزء أو كل المستحق عليهم في تاريخ االستحقاق. ويقوم 

البنك بتخفيض أثر هذا الخطر إلى الحد األدنى عن طريق:

إعداد الدراسات االئتمانية الخاصة بالعمالء والبنوك قبل التعامل معهم لتقدير وتحديد معدالت الخطر االئتماني المتعلقة بذلك. —

الحصول على الضمانات الكافية لتخفيض حجم المخاطر التي قد تنشأ في حالة تعثُّر العميل أو البنوك. —

المتابعة والدراسة الدورية للعمالء والبنوك بهدف تقييم مراكزهم المالية واالئتمانية وتقدير المخصصات  المطلوبة للديون غير المنتظمة. —

توزيع محفظة القروض واألرصدة لدى البنوك على قطاعات مختلفة تالفًيا لتركز المخاطر. —

 بين اإليضاح رقم )أ/8( من اإليضاحات المتممة للقوائم المالية توزيع محفظة القروض والسلفيات على القطاعات المختلفة.

لة لمختلف فئات العمالء. وقد تم تطوير تلك األساليب للتقييم  يقوم البنك بتقييم مستوى مخاطر العميل باستخدام أساليب تقييم داخلية لتصنيف الجدارة ُمفصَّ
داخلًيا وتراعى التحليالت المالية واإلحصائية حسب فئة العمالء مع الحكم الشخصي لمسئولي االئتمان للوصول إلى تصنيف الجدارة المالئم. ويتم تقسيم 

عمالء البنك إلى عشرة فئات للجدارة يمكن تحديدهم في أربعة تصنيفات.
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األيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة )تابع(
لمساهمي بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م.

إدارة المخاطر المالية )تابع(  3
خطر االئتمان )تابع( أ. 

أ.1 قياس خطر االئتمان القروض والتسهيالت للبنوك والعمالء )تابع(

ويعكس هيكل الجدارة الُمستخدم بالبنك، كما هو مبين في الجدول التالي، مدى احتمال اإلخفاق أو التأخر لكل فئة من فئات الجدارة، مما يعني بصفة أساسية 
رة. ويتم مراجعة تصنيف كل عميل و تطوير أساليب التقييم كلما كان ذلك  أن المراكز االئتمانية تنتقل بين فئات الجدارة تبًعا للتغير في درجة المخاطر الُمقدَّ

ضرورًيا. ويقوم البنك دورًيا بتقييم أداء أساليب تصنيف الجدارة ومدى قدرتها على التنبؤ بحاالت التأخر.

فئات التصنيف الداخلي للبنك
مدلول التصنيفالتصنيف

1-6ديون جيدة

7المتابعة العادية

8المتابعة الخاصة

9-10ديون غير منتظمة

ض لإلخفاق على المبالغ التي يتوقع البنك أن تكون قائمة عند وقوع التأخر. على سبيل المثال: بالنسبة للقرض، يكون هذا المركز هو  يعتمد المركز الُمعرَّ
القيمة األسمية. وبالنسبة لالرتباطات، يدرج البنك كافة المبالغ المسحوبة فعالً باإلضافة إلى المبالغ األخرى التي يتوقع أن تكون قد ُسحبت حتى تاريخ 

التأخر، إن حدث.

وتمثل الخسارة االفتراضية أو الخسارة الحادة توقعات البنك لمدى الخسارة عند المطالبة بالدين، إن حدث التأخر. ويتم التعبير عن ذلك بنسبة الخسارة للدين. 
وبالتأكيد، يختلف ذلك بحسب نوع المدين، وأولوية المطالبة، ومدى توافر الضمانات أو وسائل تغطية االئتمان األخرى.

أدوات الدين وأذون الخزانة 

بالنسبة ألدوات الدين واألذون، يتم استخدام طرق مماثلة لتلك الُمطبَّقة على عمالء االئتمان. ويتم النظر إلى تلك االستثمارات في األوراق المالية واألذون 
على أنها طريقة للحصول على جودة ائتمانية أفضل، وفي نفس الوقت، توفر مصدر ُمتاح لمقابلة متطلبات التمويل. كما ُتستخدم التصنيفات الخارجية - مثل: 

تصنيف ستاندرد آند بورز وميريس وموديز وفيتش - إلدارة خطر االئتمان.

أ.2 سياسات الحد من وتجنب المخاطر

يقوم البنك بإدارة والحد والتحكم في تركز خطر االئتمان على مستوى المدين والمجموعات والصناعات والدول.

ويتم ذلك بتنظيم مستويات خطر االئتمان الذي يقبله، وذلك بوضع حدود لمقدار الخطر التي سيتم قبوله على مستوى كل مقترض، أو مجموعة مقترضين، 
وعلى مستوى األنشطة االقتصادية والقطاعات الجغرافية. كما يتم مراقبة تلك المخاطر بصفة مستمرة وتكون خاضعة للمراجعة السنوية أو بصورة متكررة، 

إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ويتم عرض حدود التركز للخطر االئتماني على مستوى القطاعات والدولة من ِقَبل اإلدارة العليا بصفة دورية.

ض لخطر االئتمان عن طريق التحليل الدوري لقدرة المقترضين، والمقترضين المحتملين، على مقابلة سداد التزاماتهم، وكذلك  يتم أيًضا إدارة مخاطر التعرُّ
بتعديل حدود اإلقراض كلما كان ذلك مناسًبا.

وفيما يلي بعض وسائل الحد من الخطر:

الضمانات

مة. ويقوم البنك بوضع  يضع البنك العديد من السياسات والضوابط للحد من خطر االئتمان. ومن هذه الوسائل، الحصول على ضمانات مقابل األموال الُمقدَّ
قواعد استرشادية لفئات محددة من الضمانات المقبولة. ومن األنواع الرئيسية لضمانات القروض والتسهيالت:

الرهن العقاري —

رهن أصول النشاط، مثل: اآلالت والبضائع  —

رهن أدوات مالية، مثل: أدوات الدين وحقوق الملكية  —

ويكون البنك حريص على الحصول على الضمانات المناسبة. فغالًبا، يستهدف أن يكون التمويل على المدى األطول واإلقراض للشركات مضموًنا، بينما 
تكون التسهيالت االئتمانية لألفراد بدون ضمان. 

ولتخفيض خسارة االئتمان إلى الحد األدنى، يسعى البنك للحصول على ضمانات إضافية من األطراف المعنية بمجرد ظهور مؤشرات االضمحالل ألحد 
القروض أو التسهيالت.

يتم تحديد الضمانات الُمَتَخذة ضماًنا ألصول أخرى بخالف القروض والتسهيالت بحسب طبيعة األداة. وعادًة ما تكون أدوات الدين وأذون الخزانة بدون 
ضمان، فيما عدا مجموعات األدوات المالية الُمغطاة بأصول )Asset-Backed Securities(، واألدوات المثيلة التي تكون مضمونة بمحفظة من األدوات 

المالية.
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  3
خطر االئتمان )تابع( أ. 

أ.2 سياسات الحد من وتجنب المخاطر )تابع(

المشتقات

يحتفظ البنك بإجراءات رقابية على صافي المراكز المفتوحة للمشتقات، أي الفرق بين عقود البيع والشراء على مستوى كل من القيمة والمدة. ويكون المبلغ 
ض لخطر االئتمان في أي وقت من األوقات ُمحدد بالقيمة العادلة لألداة التي ُتحقق منفعة لصالح البنك، أي أصل ذو قيمة عادلة موجبة الذي يمثل جزًء  الُمعرَّ
ضئيالً من القيمة التعاقدية/االفتراضية الُمستخدمة للتعبير عن حجم األدوات القائمة. ويتم إدارة هذا الخطر االئتماني كجزء من حد اإلقراض الكلي الممنوح 
للعميل، وذلك مع الخطر المتوقَّع نتيجة للتغيرات في السوق. وال يتم عادًة الحصول على ضمانات في مقابل الخطر االئتماني على تلك األدوات، فيما عدا 

المبالغ التي يطلبها البنك كإيداعات هامشية من األطراف األخرى.

وينشأ خطر التسوية في المواقف التي يكون فيها السداد عن طريق النقدية أو أدوات حقوق ملكية أو أوراق مالية أخرى، أو مقابل توقُّع الحصول على 
عة الناتجة عن  نقدية أو أدوات حقوق ملكية أو أوراق مالية أخرى، ويتم وضع حدود تسوية يومية لكل من األطراف األخرى لتغطية مخاطر التسوية الُمجمَّ

تعامالت البنك في أي يوم.

)Master Netting Arrangements( ترتيبات المقاصة الرئيسية

يقوم البنك بالحد من مخاطر االئتمان عن طريق الدخول في اتفاقيات تصفية رئيسية مع األطراف التي تمثل حجم هام من المعامالت. وال ينتج بصفة عامة 
عن اتفاقيات التصفية الرئيسية أن يتم إجراء مقاصة بين األصول وااللتزامات الظاهرة بالميزانية، وذلك ألن التسوية عادًة ما تتم على أساس إجمالي، إال 
أنه يتم تخفيض خطر االئتمان الُمصاِحب للعقود التي في صالح البنك عن طريق اتفاقيات التصفية الرئيسية، وذلك ألنه إذا ما حدث تعثر، يتم إنهاء وتسوية 
ض البنك للخطر االئتماني الناتج عن أدوات المشتقات الخاضعة التفاقيات  جميع المبالغ مع الطرف اآلخر بإجراء المقاصة. ومن الممكن أن يتغير مقدار تعرُّ

التصفية الرئيسية، وذلك خالل فترة قصيرة نظًرا ألنه يتأثر بكل معاملة تخضع لتلك االتفاقيات.

االرتباطات الُمتعلقة باالئتمان

المالية  الضمانات  عقود  وتحمل  الطلب.  عند  للعميل  األموال  إتاحة  من  التأكد  في  باالئتمان  الُمتعلقة  االرتباطات  من  الرئيسي  الغرض   يتمثل 
)Guarantees and stand by letters of credit( ذات خطر االئتمان الُمتعلِّق بالقروض.

وتكون االعتمادات المستندية والتجارية )Documentary and Commercial Letters of Credit(، التي يصدرها البنك بالنيابة عن العميل لمنح 
طرف ثالث حق السحب من البنك في حدود مبالغ معينة وبموجب أحكام وشروط ُمحددة، غالًبا مضمونة بموجب البضائع التي يتم شحنها وبالتالي تحمل 

درجة مخاطر أقل من القرض المباشر.

ح به لمنح القروض، أو الضمانات، أو االعتمادات المستندية. ويتعرض البنك لخسارة محتملة  وتمثل ارتباطات منح االئتمان الجزء غير الُمسَتخَدم من الُمصرَّ
ح حدوثها في  بمبلغ يساوي إجمالي االرتباطات غير الُمسَتخَدمة، وذلك بالنسبة لخطر االئتمان الناتج عن ارتباطات منح االئتمان. إال أن مبلغ الخسارة الُمرجَّ
الواقع يقل عن االرتباطات غير الُمسَتخَدمة، وذلك نظًرا ألن أغلب االرتباطات الُمتعلِّقة بمنح االئتمان تمثل التزامات محتملة لعمالء يتمتعون بمواصفات 
ائتمانية ُمحددة. ويراقب البنك المدة حتى تاريخ االستحقاق الخاصة بارتباطات االئتمان، حيث أن االرتباطات طويلة األجل عادًة ما تحمل درجة أعلى من 

خطر االئتمان بالمقارنة باالرتباطات قصيرة األجل.

أ.3 سياسات االضمحالل والمخصصات

تركز النظم الداخلية للتقييم السابق ذكرها )إيضاح أ/1( بدرجة كبيرة على تخطيط الجودة االئتمانية، وذلك من بداية إثبات أنشطة اإلقراض واالستثمار. 
إلى  تشير  أدلة موضوعية  على  بناًء  المالية  التقارير  الميزانية ألغراض  تاريخ  في  َوَقَعت  التي  االضمحالل  بخسائر  فقط  االعتراف  يتم  ذلك،  وبخالف 
لة على القوائم المالية عن مبلغ الخسارة  االضمحالل وفًقا لما سيرد ذكره بهذا اإليضاح. ونظًرا الختالف الطرق الُمَطَبَقة، تِقل عادًة خسائر االئتمان الُمحمَّ

ر باستخدام نموذج الخسارة الُمتوقَّعة المستخدم. الُمقدَّ

مخصص خسائر االضمحالل الوارد في الميزانية في نهاية الفترة ُمسَتَمد من درجات التقييم الداخلية األربعة. ومع ذلك، فإن أغلبية المخصص ينتج من 
آخر درجتين من التصنيف. ويبين الجدول التالي النسبة للبنود داخل الميزانية الُمَتعلِّقة بالقروض والتسهيالت واالضمحالل المرتبط بها لكل من فئات التقييم 

الداخلي للبنك:

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013تقييم البنك

مخصص خسائر االضمحاللقروض وتسهيالتمخصص خسائر االضمحاللقروض وتسهيالت

48٪87.36٪5٤%٨٤.٧٨%ديون جيدة

7٪10.45٪٦%٨%المتابعة العادية

1٪0.06٪2%0.0٨%المتابعة الخاصة

44٪2.13٪3٨%٧.1٤%ديون غير منتظمة

%100%100٪100٪100
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األيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة )تابع(
لمساهمي بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م.

إدارة المخاطر المالية )تابع(  3
خطر االئتمان )تابع( أ. 

أ.3 سياسات االضمحالل والمخصصات )تابع(

ُتساعد أدوات التقييم الداخلية اإلدارة على تحديد ما إذا كانت هناك أدلة موضوعية تشير إلى وجود اضمحالل طبًقا لمعيار المحاسبة المصري رقم 26، 
واستناًدا إلى المؤشرات التالية التي حددها البنك:

صعوبات مالية كبيرة تواجه المقترض أو المدين. —

مخالفة شروط اتفاقية القرض مثل عدم السداد. —

توقع إفالس المقترض أو دخول في دعوة تصفية أو إعادة هيكله التمويل الممنوح له. —

تدهور الوضع التنافسي للمقترض. —

قيام البنك ألسباب اقتصادية أو قانونية بالصعوبات المالية للمقترض بمنحه امتيازات أو تنازالت قد ال يوافق البنك على منحها في الظروف العادية. —

اضمحالل قيمة الضمان. —

تدهور الحالة االئتمانية. —

َتَتطلَّب سياسات البنك مراجعة كل األصول المالية التي تتجاوز أهمية نسبية محددة على األقل سنوًيا أو أكثر عندما تقتضي الظروف ذلك. ويتم تحديد 
عبء االضمحالل على الحسابات التي تم تقييمها على أساس فردي، وذلك بتقييم الخسارة الُمَحَقَقة في تاريخ الميزانية على أساس كل حالة على حدة، 
ويجري تطبيقها على جميع الحسابات التي لها أهمية نسبية بصفة منفردة. ويشمل التقييم عادًة الضمان القائم، بما في ذلك إعادة تأكيد التنفيذ على الضمان 

والتحصيالت المتوقعة من تلك الحسابات.

ويتم تكوين مخصص خسائر االضمحالل على أساس المجموعة من األصول المتجانسة باستخدام الخبرة التاريخية الُمتاحة والحكم الشخصي واألساليب 
اإلحصائية.

أ.٤ نموذج قياس المخاطر البنكية العام

باإلضافة إلى فئات تصنيف الجدارة األربعة الُمَبَينة في إيضاح )أ/1(، تقوم اإلدارة بتصنيفات في شكل مجموعات فرعية أكثر تفصيالً بحيث تتفق مع 
ضة لخطر االئتمان في هذه المجموعات وفًقا لقواعد وشروط تفصيلية تعتمد بشكل كبير  متطلبات البنك المركزي المصري. ويتم تصنيف األصول الُمعرَّ

على المعلومات الُمتعلِّقة بالعميل ونشاطه ووضعه المالي ومدى انتظامه في السداد.

أساس  على  باالئتمان،  المتعلقة  االرتباطات  ذلك  في  بما  االئتمان،  لخطر  المعرضة  األصول  الضمحالل  المطلوبة  المخصصات  بحساب  البنك  ويقوم 
نسب محددة من ِقَبل البنك المركزي المصري. وفي حالة زيادة مخصص خسائر االضمحالل المطلوب وفًقا لقواعد البنك المركزي المصري عن ذلك 
البنكية العام ضمن حقوق الملكية خصًما على  المطلوب ألغراض إعداد القوائم المالية وفًقا لمعايير المحاسبة المصرية، يتم تجنيب احتياطي المخاطر 
األرباح المحتجزة بمقدار تلك الزيادة. ويتم تعديل ذلك االحتياطي بصفة دورية بالزيادة والنقص بحيث يعادل دائًما مبلغ الزيادة بين المخصصين. ويعد هذا 

االحتياطي غير قابل للتوزيع. ويبين إيضاح )34( الحركة على حساب احتياطي المخاطر البنكية العام خالل السنة المالية.

أ.5 الحد األقصى لخطر االئتمان قبل الضمانات

31 ديسمبر312012 ديسمبر 2013

ألف جنيه مصريألف جنيه مصري

ضة لخطر االئتمان في الميزانية البنود الُمعرَّ
434 305 ٤9911 ٦11 10أذون الخزانة 

أصول مالية بغرض المتاجرة:

573 544أدوات دين —

قروض وتسهيالت للعمالء:
قروض ألفراد:

479 ٨29323 2٤9حسابات جارية مدينة —

501 ٦3٧603 ٧93بطاقات ائتمان —

375 087 ٦٤92 2٨2 2قروض شخصية —

122 ٦٨٦8 ٧قروض عقارية —

قروض لمؤسسات:

650 729 ٦3٦2 ٤٦5 2حسابات جارية مدينة —

736 579 9508 2٤9 9قروض مباشرة —
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  3
خطر االئتمان )تابع( أ. 

أ.5 الحد األقصى لخطر االئتمان قبل الضمانات )تابع(

31 ديسمبر312012 ديسمبر 2013

ألف جنيه مصريألف جنيه مصري

855 974 52٤5 ٨٧3 ٤قروض مشتركة —

863 ٦2٦15 1٧أدوات المشتقات المالية —

استثمارات مالية:

548 561 1027 2٤2 ٦أدوات دين —

أصول أخرى

136 234 1٤339 ٧9٤ 3٦اإلجمالي

البنود الُمعرَّضة لخطر االئتمان خارج الميزانية
 ارتباطات عن قروض والتزامات أخرى غير قابلة لإللغاء 

573 930 3931 5٦٧ 1متعلقة باالئتمان

642 184 0312 300 1اعتمادات مستندية

069 771 10٨7 053 9خطابات ضمان

)833 591()٧٦٦ 5٧1(غطاءات نقدية

451 294 ٧٦٦11 3٤٨ 11اإلجمالي

يمثل الجدول السابق أقصى حد يمكن التعرض له في آخر ديسمبر 2013، وآخر ديسمبر 2012، وذلك بدون األخذ في االعتبار أية ضمانات. بالنسبة لبنود 
الميزانية، تعتمد المبالغ المدرجة على صافي القيمة الدفترية التي تم عرضها في الميزانية.

ض لخطر االئتمان ناتج عن قروض والتسهيالت للعمالء، مقابل 51.76 ٪ في  وكما هو مبين بالجدول السابق، فإن 54.15٪ من الحد األقصى الُمعرَّ
31 ديسمبر 2012. بينما تمثل االستثمارات في أدوات دين 16.96٪ مقابل 19.39٪ في 31 ديسمبر 2012.

وتثق اإلدارة في قدرتها على االستمرار في السيطرة واإلبقاء على الحد األدنى لخطر االئتمان الناتج عن كٍل من محفظة القروض، والتسهيالت، وأدوات 
الدين، بناًء على ما يلي:

92.78٪ من محفظة القروض والتسهيالت ُمصنَّفة في أعلى درجتين من درجات التقييم، مقابل 97.81٪ في 31 ديسمبر 2012. —

89.92٪ من محفظة القروض والتسهيالت ال يوجد عليها متأخرات أو مؤشرات اضمحالل، مقابل 96.36٪ في 31 ديسمبر 2012. —

القروض العقارية التي تمثل مجموعة هامة بالمحفظة، تم تغطيتها بضمانات بمبلغ 26544 ألف جنيه مصري. —

القروض والتسهيالت التي تم تقييمها على أساس منفرد تبلغ 1438079 ألف جنيه مصري مقابل 443269 ألف جنيه مصري في 31 ديسمبر 2012. —

أكثر من 86.74٪ مقابل 82.65٪ في 31 ديسمبر 2012 من االستثمارات في أدوات دين وأذون خزانة تمثل أدوات دين على الحكومة المصرية. —
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األيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة )تابع(
لمساهمي بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م.

إدارة المخاطر المالية )تابع(  3
خطر االئتمان )تابع( أ. 

أ.٦ قروض وتسهيالت

فيما يلي موقف أرصدة القروض والتسهيالت من حيث الجدارة االئتمانية:

31 ديسمبر312012 ديسمبر 2013

قروض وتسهيالت للعمالءقروض وتسهيالت للعمالء

ألف جنيه مصريألف جنيه مصري

605 567 ٤0٨19 915 1٧ال يوجد عليها متأخرات أو اضمحالل

844 295 ٤23 5٦9 متأخرات ليست محل اضمحالل

269 443 0٧9 ٤3٨ 1محل اضمحالل

718 306 91020 922 19اإلجمالي

ُيخصم:
)242 1()٤٦0(خصم غير مكتسب لألوراق التجارية المخصومة

)349 29()٨29 51(فوائد ُمجنَّبة

)335 683()1٧٨ 93٨(مخصص خسائر االضمحالل

792 592 ٤٤319 932 1٨الصافي

منها  ديسمبر 2012،  ألف جنيه مصري في 31  مقابل 683335  ألف جنيه مصري،  والتسهيالت 938178  القروض  إجمالي عبء اضمحالل  بلغ 
318240 ألف جنيه مصري مقابل 289364 ألف جنيه مصري في 31 ديسمبر 2012 ُيمثِّل اضمحالل قروض منفردة، والباقي البالغ 619938 ألف 
جنيه مصري مقابل 393971 ألف جنيه مصري في 31 ديسمبر 2012 يمثل عبء اضمحالل على أساس المجموعة لمحفظة االئتمان. ويتضمن إيضاح 

رقم )19( معلومات إضافية عن مخصص خسائر االضمحالل عن القروض والتسهيالت للعمالء.

تم خالل السنة تخفيض محفظة البنك في القروض والتسهيالت بنسبة 1.89٪. ويقوم البنك بالتركيز على التعامل مع المؤسسات الكبيرة أو بنوك أو أفراد 
ذوي مالءة ائتمانية.

قروض وتسهيالت ال يوجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل

ويتم تقييم الجودة االئتمانية لمحفظة القروض والتسهيالت التي ال يوجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل وذلك بالرجوع إلى التقييم الداخلي المستخدم 
بواسطة البنك.

قروض وتسهيالت ال يوجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل

ألف جنيه مصري31 ديسمبر 2013

مؤسساتأفرادالتقييم
 إجمالي القروض 
والتسهيالت 
للعمالء

 حسابات 
جارية مدينة

 بطاقات 
ائتمان

 قروض 
شخصية

 قروض 
عقارية

 حسابات 
جارية مدينة

 قروض 
مباشرة

 قروض 
مشتركة

٤٨٤ 3٨2 2٦31٦ 5٧٤ 900٤ 2٨٨ ٦٤0٦ ٤09 ٦٨٦2 ٧٦1٧ 1٤٤ 3322 902٧٤٦ 210جيدة

92٤ 532 1—٤٨2 531 ٤٤21 1————المتابعة العادية

٤0٨ 915 2٦31٧ 5٧٤ 3٨2٤ ٨20 0٨2٧ ٤11 ٦٨٦2 ٧٦1٧ 1٤٤ 3322 902٧٤٦ 210اإلجمالي
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  3
خطر االئتمان )تابع( أ. 

أ.٦ قروض وتسهيالت )تابع(

لم يتم اعتبار القروض المضمونة محل اضمحالل بالنسبة للفئة غير المنتظمة، وذلك بعد األخذ في االعتبار قابلية تلك الضمانات للتحصيل.

ألف جنيه مصري31 ديسمبر 2012

مؤسساتأفرادالتقييم
 إجمالي القروض 
والتسهيالت 
للعمالء

 حسابات 
جارية مدينة

 بطاقات 
ائتمان

 قروض 
شخصية

 قروض 
عقارية

 حسابات 
جارية مدينة

 قروض 
مباشرة

 قروض 
مشتركة

551 493 59917 703 5555 447 0276 500 1222 9648 994 0851 571 199 268جيدة

053 074 2—535 893 5181 180 ————المتابعة العادية

604 567 59919 703 0905 341 5458 680 1222 8 964 994 0851 199571 268اإلجمالي

قروض وتسهيالت توجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل

هي القروض والتسهيالت التي توجد عليها متأخرات حتى 90 يوًما ولكنها ليست محل اضمحالل، إال إذا توافرت معلومات أخرى تفيد عكس ذلك. وتتمثل 
القروض والتسهيالت للعمالء التي يوجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل والقيمة العادلة للضمانات المتعلقة بها فيما يلي:

ألف جنيه مصري31 ديسمبر 2013

 أفراد

اإلجماليقروض عقاريةقروض شخصيةبطاقات ائتمانحسابات جارية مدينة

020 132—259 ٧09٧٦ 05221 3٤متأخرات حتى 30 يوًما
 متأخرات أكثر 

912 ٤1 —٨12 ٤٤32٧ ٦5٧11 2من 30 إلى 60 يوًما 

 متأخرات أكثر 
93٤ 19 —٤30 3531٤ 1515من 60 إلى 90 يوًما 

٨٦٦ 193 —501 50511٨ ٨٦03٨ 3٦ اإلجمالي 

5٤٤ 5٤٤2٦ 2٦ القيمة العادلة للضمانات 

ألف جنيه مصري31 ديسمبر 2013

 مؤسسات

اإلجماليقروض مشتركةقروض مباشرةحسابات جارية مدينة

500 293—500 293—متأخرات حتى 30 يوًما
 متأخرات أكثر 

05٧ ٨2—05٧ ٨2—من 30 إلى 60 يوًما

 متأخرات أكثر
——— من 60 إلى 90 يوًما

55٧ 3٧5—55٧ 3٧5—اإلجمالي

——  القيمة العادلة للضمانات
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األيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة )تابع(
لمساهمي بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م.

إدارة المخاطر المالية )تابع(  3
خطر االئتمان )تابع( أ. 

أ.٦ قروض وتسهيالت )تابع(

عند اإلثبات األولي للقروض والتسهيالت، يتم تقييم القيمة العادلة للضمانات بناًء على أساليب التقييم الُمسَتخَدمة عادًة في األصول المماثلة. وفي الفترات 
الالحقة، يتم تحديث القيمة العادلة بأسعار السوق أو بأسعار األصول المماثلة.

ألف جنيه مصري31 ديسمبر 2012

 أفراد

اإلجماليقروض عقاريةقروض شخصيةبطاقات ائتمانحسابات جارية مدينة
722 108  —854 05443 81418 46متأخرات حتى30 يوماً

 متأخرات أكثر 
629 30  —974 40518 2506 5من30 إلى60 يوماً

 متأخرات أكثر 
920 17  —936 57112 4133 1من60 إلى90 يوماً

271 157 —764 03075 47728 53اإلجمالي

544 54426 26القيمة العادلة للضمانات

ألف جنيه مصري31 ديسمبر 2012

مؤسسات

اإلجماليقروض مشتركةقروض مباشرةحسابات جارية مدينة

436 107 —436 107 —متأخرات حتى30 يوماً

568 29 —568 29 —متأخرات أكثر من30 إلى60 يوماً

569 1 —569 1 —متأخرات أكثر من60 إلى90 يوماً

573 138—573 138—اإلجمالي

—  —  القيمة العادلة للضمانات

قروض وتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة

قروض وتسهيالت للعمالء

بلغ رصيد القروض والتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة، وذلك قبل األخذ في االعتبار التدفقات النقدية من الضمانات، 1438079 ألف جنيه مصري 
مقابل 443269 في 31 ديسمبر 2012.

وفيما يلي تحليل بالقيمة اإلجمالية للقروض والتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة متضمًنا القيمة العادلة للضمانات التي حصل عليها البنك في مقابل 
تلك القروض:

ألف جنيه مصري31 ديسمبر 2013

 مؤسساتأفراد

 حسابات التقييم
جارية مدينة

 بطاقات 
ائتمان

 قروض 
شخصية

 قرروض 
عقارية

 حسابات 
جارية مدينة

 قروض 
مباشرة

 قروض 
اإلجماليمشتركة

 قروض محل 
اضمحالل بصفة 

منفردة 
2 0٧ ٦٧٨9٨19 3٨٧— 5٤ 55٤1 05٤ 012299 2٦11 ٤3٨ 0٧9

القيمة العادلة 
15٧ 15٧٦11 ٦11  —للضمانات
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  3
خطر االئتمان )تابع( أ. 

أ.٦ قروض وتسهيالت )تابع(

ألف جنيه مصري31 ديسمبر 2012

 مؤسساتأفراد

 حسابات التقييم
جارية مدينة

 بطاقات 
ائتمان

 قروض 
شخصية

 قروض 
عقارية

 حسابات 
جارية مدينة

 قروض 
مباشرة

 قروض 
اإلجماليمشتركة

 قروض محل 
اضمحالل بصفة 

منفردة 
1 8034 38516 645—  49 105100 074271 257443 269

القيمة العادلة 
645 25245 39345للضمانات

قروض وتسهيالت تم إعادة هيكلتها

الهيكلة على  إعادة  تطبيق  وتعتمد سياسات  السداد.  وتأجيل  وتعديل  الجبرية،  اإلدارة  برامج  وتنفيذ  السداد،  ترتيبات  تمديد  الهيكلة  إعادة  أنشطة  تتضمن 
للمراجعة  السياسات  تلك  الشخصي لإلدارة. وتخضع  الحكم  بناًء على  السداد، وذلك  إلى أن هناك احتماالت عالية الستمرار  أو معايير تشير  مؤشرات 

المستمرة. ومن المعتاد تطبيق إعادة الهيكلة على القروض طويلة األجل، خاصًة قروض تمويل العمالء.

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

ألف جنيه مصريألف جنيه مصري

قروض وتسهيالت للعمالء

مؤسسات

457 05٦26 ٧1قروض مباشرة —

380 00٧497 5٧3قروض مشتركة —

أفراد

367 ٤٦92 2قروض شخصية —

204 532526 ٦٤٦اإلجمالي

أ.٧ أدوات دين وأذون الخزانة

يمثل الجدول التالي تحليل أدوات الدين وأذون الخزانة وفًقا لوكاالت التقييم في آخر الفترة المالية، بناًء على تقييم )ميريس - رويترز(.

 استثمارات فيأذون الخزانة 
اإلجمالي أوراق مالية

ألف جنيه مصريألف جنيه مصريألف جنيه مصري

AAA—  82 95982 959

+AA إلى-AA—5 5375 537

-A 110 765 16*611 153 4996 611 10أقل من

٦0٦ ٨53 10٧1٦ 2٤2 ٤99٦ ٦11 10اإلجمالي

)*( تتمثل في سندات خزانة - مصرية بمبلغ 6124030 ألف جنيه مصري.
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األيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة )تابع(
لمساهمي بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م.

إدارة المخاطر المالية )تابع(  3
خطر االئتمان )تابع( أ. 

ضة لخطر االئتمان أ.٨ تركز مخاطر األصول المالية الُمعرَّ

القطاعات الجغرافية

يمثل الجدول التالي تحليل بأهم حدود خطر االئتمان للبنك بالقيمة الدفترية، موزعة حسب القطاع الجغرافي في آخر الفترة الحالية. عند إعداد هذا الجدول، 
تم توزيع المخاطر على القطاعات الجغرافية وفًقا للمناطق المرتبطة بعمالء البنك.

 
ألف جنيه مصريجمهورية مصر العربية

 الوجه القبلي وسيناءاالسكندرية والدلتا القاهرة الكبري
اإلجماليوالبحر األحمر

499 611 10——499 611 10أذون الخزانة 

أصول مالية بغرض المتاجرة:

5——5أدوات دين —

قروض وتسهيالت للعمالء:

قروض ألفراد:

829 484249 61210 73337 201حسابات جارية مدينة —

637 793——637 793بطاقات ائتمان —

649 282 3462 126151 177165 966 1قروض شخصية —

686 082٢٠٥3997 7قروض عقارية —

قروض لمؤسسات:

636 465 8262 8932 917289 172 2حسابات جارية مدينة —

950 249 0359 341296 574708 245 8قروض مباشرة —

524 873 9294 994138 601164 569 4قروض مشتركة —

626 17 ——626 17مشتقات أدوات مالية —

استثمارات مالية:

102 242 6——102 242 6أدوات دين —

313 820379 9382 5557 368أصول أخرى —

 اإلجمالي في 
٤5٦ 1٧3 ٨393٧ ٦02 109 3٧٤ 50٨1 19٦ 3135 ديسمبر 2013  

 اإلجمالي في 
859 713 04239 887 816 546 0011 280 3137 ديسمبر 2012
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  3
خطر االئتمان )تابع( أ. 

أ.٨ تركز مخاطر األصول المالية المعرضة لخطر االئتمان )تابع(

قطاعات النشاط

يمثل الجدول التالي تحليل بأهم حدود خطر االئتمان للبنك بالقيمة الدفترية، موزعة حسب النشاط الذي يزاوله عمالء البنك:

ألف جنيه مصري

اإلجماليأفرادأنشطة أخرىقطاع حكوميقطاع الخدماتقطاع التجارةقطاع الصناعة

499 611 10——499 611 10—— —أذون الخزانة 

أصول مالية بغرض المتاجرة:

5——5———أدوات دين —

قروض وتسهيالت للعمالء:
قروض ألفراد:

829 829249 249—————حسابات جارية مدينة —

637 637793 793—————بطاقات ائتمان —

649 282 6492 282 2—————قروض شخصية —

686 6867 7—————قروض عقارية —

قروض لمؤسسات:

636 465 2—999 798263 3885 368807 083779 609حسابات جارية مدينة —

950 249 9—674 833428 32820 471 1412 438 9742 890 3قروض مباشرة —

524 873 4—101 406 5871 07564 270 8171 944500 631 1قروض مشتركة —

626 17———626 17——مشتقات أدوات مالية —

استثمارات مالية:
102 242 6——102 242 6———أدوات دين —

313 379—313 379————أصول أخرى —
 اإلجمالي في 

٤5٦ 1٧3 ٨013٧ 333 0٨٧3 ٤٧٨ ٨2٤2 9٤٤ ٤1٧1٦ 5٦٦ 32٦٤ ٧1٨ 0013 132 31٦ ديسمبر 2013  

 اإلجمالي في 
859 713 47739 022 9093 253 8383 964 29018 647 7094 332 6363 492 316 ديسمبر 2012
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األيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة )تابع(
لمساهمي بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م.

إدارة المخاطر المالية )تابع(  3

خطر السوق ب. 

يتعرض البنك لخطر السوق المتمثل في تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن التغير في أسعار السوق. وينتج خطر السوق عن المراكز 
ض للتحركات العامة والخاصة في السوق، والتغيرات في مستوى الحساسية  المفتوحة لمعدل العائد والعملة ومنتجات حقوق الملكية، حيث أن كٍل منها ُمعرَّ
لمعدالت السوق أو لألسعار، مثل: معدالت العائد، ومعدالت أسعار الصرف، وأسعار أدوات حقوق الملكية. ويفصل البنك مدى تعرضه لخطر السوق إلى محافظ 

للمتاجرة أو لغير غرض المتاجرة.

وتتركز إدارة مخاطر السوق الناتجة عن أنشطة المتاجرة أو لغير المتاجرة في إدارة الخزينة بالبنك، ويتم متابعتها عن طريق فريقين منفصلين. ويتم رفع التقارير 
الدورية عن مخاطر السوق إلى اإلدارة العليا ورؤساء وحدات النشاط بصفة دورية.

وتتضمن محافظ المتاجرة تلك المراكز الناتجة عن تعامل البنك مباشرًة مع العمالء أو مع السوق. أما المحافظ لغير غرض المتاجرة، فتنشأ بصفة أساسية من إدارة 
سعر العائد لألصول وااللتزامات المتعلقة بمعامالت التجزئة. وتتضمن هذه المحافظ مخاطر العمالت األجنبية، وأدوات حقوق الملكية الناتجة عن االستثمارات 

المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، واالستثمارات الُمتاحة للبيع.

ب.1 أساليب قياس خطر السوق

كجزء من إدارة خطر السوق، يقوم البنك بالعديد من استراتيجيات التغطية. وكذلك الدخول في عقود مبادلة سعر العائد وذلك لموازنة الخطر المصاحب ألدوات 
الدين والقروض طويلة األجل ذات العائد الثابت إذا تم تطبيق خيار القيمة العادلة. وفيما يلي أهم وسائل القياس المستخدمة للسيطرة على خطر السوق:

)Value at Risk( ضة للخطر القيمة الُمعرَّ

ضة للخطر« للمحافظ بغرض المتاجرة ولغير غرض المتاجرة، وذلك لتقدير خطر السوق للمراكز القائمة وأقصى  يقوم البنك بتطبيق أسلوب »القيمة الُمعرَّ
ضة للخطر  حد للخسارة المتوقعة وذلك بناًء على عدد من االفتراضات للتغيرات المتنوعة لظروف السوق. ويقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود للقيمة الُمعرَّ

التي يمكن تقبلها من ِقَبل البنك للمتاجرة وغير المتاجرة بصورة منفصلة ويتم مراقبتها عن طريق لجنة الـALCO  بالبنك.

َضة للخطر هي توقع إحصائي للخسارة المحتملة للمحفظة الحالية الناتجة عن التحركات العكسية للسوق. وهي ُتعبِّر عن أقصى قيمة يمكن أن  القيمة الُمعرَّ
ضة  يخسرها البنك، ولكن باستخدام معامل ثقة محدد )98٪(. وبالتالي، هناك احتمال إحصائي بنسبة )2٪( أن تكون الخسارة الفعلية أكبر من القيمة الُمعرَّ
ضة للخطر فترة احتفاظ ُمحددة )عشرة أيام( قبل أن يمكن إقفال المراكز المفتوحة. وكذلك يفترض أن حركة  للخطر المتوقعة. ويفترض نموذج القيمة الُمعرَّ
السوق خالل فترة االحتفاظ ستتبع ذات نمط الحركة التي حدثت خالل العشرة أيام السابقة. ويقوم البنك بتقدير الحركة السابقة بناًء على بيانات عن الخمسمائة 
يوم السابقة. ويقوم البنك بتطبيق تلك التغيرات التاريخية في المعدالت واألسعار والمؤشرات، بطريقة مباشرة على المراكز الحالية؛ وهذه الطريقة تعرف 

ضة للخطر. بالمحاكاة التاريخية. ويتم مراقبة المخرجات الفعلية بصورة منتظمة لقياس سالمة االفتراضات والعوامل المستخدمة لحساب القيمة الُمعرَّ

وال يمنع استخدام تلك الطريقة تجاوز الخسارة لتلك الحدود، وذلك في حالة وجود تحركات أكبر بالسوق. 

ضة للخطر تعتبر جزًء أساسًيا من نظام البنك في رقابة خطر السوق، يقوم مجلس اإلدارة سنوًيا بوضع الحدود الخاصة بالقيمة  وحيث أن القيمة الُمعرَّ
ضة للخطر بالحدود الموضوعة  المعرضة للخطر لكل من عمليات المتاجرة وغير المتاجرة ويتم تقسيمها على وحدات النشاط. ويتم مقارنة القيم الفعلية الُمعرَّ

من ِقَبل البنك ومراجعتها عن طريق لجنة الـALCO   بالبنك.

ضة للخطر خالل الفترة الحالية 19190 ألف جنيه مصري، مقابل 116711 جنيه مصري في 31 ديسمبر 2012. وقد بلغ المتوسط اليومي للقيمة الُمعرَّ

ضة للخطر لمحفظة المتاجرة. ويتم رفع  ضة للخطر بصورة مستمرة من خالل اختبارات تعزيزية لنتائج القيمة الُمعرَّ ويتم مراقبة جودة نموذج القيمة الُمعرَّ
نتائج االختبارات إلى اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة. 

)Stress Testing( اختبارات الضغوط

تعطي اختبارات الضغوط مؤشًرا عن حجم الخسارة المتوقعة التي قد تنشأ عن ظروف معاكسة بشكل حاد. ويتم تصميم اختبارات الضغوط بما يالئم النشاط 
باستخدام تحليالت نمطية لسيناريوهات محددة. وتتضمن اختبارات الضغوط التي تقوم بها إدارة الخزانة بالبنك، اختبار ضغط عوامل الخطر، حيث يتم 
تطبيق مجموعة من التحركات الحادة على كل فئة خطر واختبار ضغوط األسواق النامية، حيث تخضع األسواق النامية لتحركات حادة واختبار ضغوط 
خاصة، تتضمن أحداث محتملة مؤثرة على مراكز أو مناطق معينة، مثل ما قد ينتج في منطقة ما بسبب تحرير القيود على إحدى العمالت. وتقوم اإلدارة 

العليا ومجلس اإلدارة بمراجعة نتائج اختبارات الضغوط.

ضة للخطر ب.2 ملخص القيمة الُمعرَّ

ضة للخطر طبًقا لنوع الخطر إجمالي القيمة الُمعرَّ

ألف جنيه مصريألف جنيه مصري

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

أقلأعلىمتوسطأقلأعلىمتوسط

995 5176 074230 1٦٨116 0٨2٧ 13٤1٤1 1٨خطر أسعار الصرف

٦٦5529637952358 05٦1 1خطر سعر العائد

353 4697 711231 ٦9٧116 ٧٤٧٧ 1901٤2 19إجمالي القيمة عند الخطر
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  3
خطر السوق )تابع( ب. 

ب.2 ملخص القيمة المعرضة للخطر )تابع(

ضة للخطر لمحفظة المتاجرة طبًقا لنوع الخطر القيمة الُمعرَّ

ألف جنيه مصريألف جنيه مصري

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

أقلأعلىمتوسطأقلأعلىمتوسط

995 5176 074230 1٦٨116 0٨2٧ 13٤1٤1 1٨خطر أسعار الصرف

٤111401578خطر سعر العائد

003 6747 114230 1٦9116 093٧ 13٨1٤1 1٨إجمالي القيمة عند الخطر

ضة للخطر للمحفظة لغير غرض المتاجرة طبًقا لنوع الخطر القيمة الُمعرَّ

ألف جنيه مصريألف جنيه مصري

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

أقلأعلىمتوسطأقلأعلىمتوسط

٦٦952٤681992358 09٤1 1خطر سعر العائد

٦٦952٤681992358 09٤1 1إجمالي القيمة عند الخطر

ضة للخطر، خاصة سعر العائد، بالزيادة في حساسية سعر العائد في األسواق المالية العالمية. ترتبط الزيادة في القيمة الُمعرَّ

القيمة  إجمالي  يشكل  التاريخية لألسواق. وال  والتحركات  المعنية  المراكز  للخطر بشكل مستقل عن  ضة  الُمعرَّ للقيمة  السابقة  الثالثة  النتائج  وتم حساب 
ضة للخطر للبنك، وذلك نظًرا لالرتباط بين أنواع الخطر وأنواع المحافظ وما يتبعه من تأثير متنوع  ضة للخطر للمتاجرة وغير المتاجرة القيمة الُمعرَّ الُمعرَّ

)النتائج الثالث السابقة قبل اختبار الضغوط(.

ب.3 خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية

ض البنك لخطر التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية على المركز المالي والتدفقات النقدية.  وقد قام مجلس اإلدارة بوضع حدود للعمالت  يتعرَّ
ض البنك  ص الجدول التالي مدى تعرُّ األجنبية، وذلك بالقيمة اإلجمالية لكل من المراكز في نهاية اليوم، وكذلك خالل اليوم، التي يتم مراقبتها لحظًيا. ويلخِّ
لخطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية في نهاية الفترة المالية. ويتضمن الجدول التالي القيمة الدفترية لألدوات المالية موزعة بالعمالت المكونة لها:

 المعادل باأللف 31 ديسمبر 2013
جنيه مصري

اإلجماليعمالت أخرىجنيه إسترلينييورودوالر أمريكيجنيه مصري

األصول المالية
 نقدية وأرصدة لدى  —

)٦٧0 ٤9٧ 12()٨01()213 1٨()٨15 29()٧23 35٨ 2()11٨ 090 10(البنك المركزى

)92٨ 0٤2 9()335 102()٨٦0 019 1()٦0٦ ٧٦٨ 1()٦9٤ 133 ٦()٤33 1٨(أرصدة لدى البنوك —

)٤99 ٦11 10(———)1٧٦ 23٧ 2()323 3٧٤ ٨(أذون الخزانة —

)5(————)5(أصول مالية بغرض المتاجرة —

)٤٤3 932 1٨()119 5٦()٦02 12٧()٦02 ٦53()302 9٧٨ ٦()٨1٨ 11٦ 11(قروض وتسهيالت للعمالء —

)٦2٦ 1٧(———)٦2٦ 1٧( —مشتقات مالية —
أصول مالية مبوبة عند  —

            نشأتها بالقيمة العادلة

استثمارات مالية:
)25٦ 2٦5 ٦(———)021 355()235 910 5(ُمتاحة للبيع —
ُمحتفظ بها حتى تاريخ  —

)٨39 ٧٤ (————)٨39 ٧٤(االستحقاق

)٧32 139 1()915()٨٨2()51٨ 1()0٤٧ ٦5()3٧0 0٧1 1(أصول مالية أخرى —
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األيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة )تابع(
لمساهمي بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م.

إدارة المخاطر المالية )تابع(  3
خطر السوق )تابع( ب. 

ب.3 خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية )تابع(

 المعادل باأللف 31 ديسمبر 2013
جنيه مصري

اإلجماليعمالت أخرىجنيه إسترلينييورودوالر أمريكيجنيه مصري

)99٨ 5٨1 5٨()1٧0 1٦0()55٧ 1٦٦ 1()5٤1 ٤53 2()5٨9 1٤5 1٨()1٤1 ٦5٦ 3٦(إجمالي األصول المالية

االلتزامات المالية
115 ٦12 2—٧53 ٧333 ٨9٧19 ٧32٤09 1٧٨ 2أرصدة مستحقة للبنوك —

5٤9 31٧ ٨22٤9 ٤22105 113 2291 ٤٧1 3212 ٦٧٨ ٧551٧ 9٤٨ 2٧ودائع للعمالء —

92٦ 1٧———92٦ 1٧—مشتقات مالية —

٧52 ٦93 ٤501 ٦٦٦52 ٦9329 2٨٦1 ٦5٧10٨ 501 1  التزامات مالية أخرى —

3٤2 ٦٤1 2٧253 ٨٤115٨ 1٤٦ ٦551 ٤92 ٤302 21٤ 1٤٤1٨ ٦29 31إجمالي االلتزامات المالية

)٦5٦ 9٤0 ٤()٨9٨ 1()٧1٦ 19(11٤ ٨٤139 ٦٨)99٧ 02٦ 5(صافي المركز المالي للميزانية

٧٦٦ 3٤٨ 01911 329 2521 13٧103 ٨12٧31 ٧٧1 5٤٦5 ٤13 3ارتباطات متعلقة باالئتمان

 المعادل باأللف 31 ديسمبر 2012
جنيه مصري

اإلجماليعمالت أخرىجنيه إسترلينييورودوالر أمريكيجنيه مصري

)451 944 53()982 208()810 102 1()145 030 3()583 035 19()931 566 30(إجمالي األصول المالية

560 544 23049 107141 102 0021 021 1843 295 03719 985 25إجمالي االلتزامات المالية

)891 399 4()752 67()703()143 9(601 259)894 581 4(صافي المركز المالي للميزانية

451 294 53211 283 2381 16075 958941 591 5635 402 3ارتباطات متعلقة باالئتمان

ب.٤ خطر سعر العائد

التقلبات في مستويات أسعار العائد السائدة في السوق، وهو خطر التدفقات النقدية لسعر العائد المتمثل في تذبذب التدفقات النقدية  يتعرض البنك آلثار 
المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في سعر عائد األداة، وخطر القيمة العادلة لسعر العائد وهو خطر تقلبات قيمة األداة المالية نتيجة للتغير في أسعار 
العائد في السوق. وقد يزيد هامش العائد نتيجة لتلك التغيرات، ولكن قد تنخفض األرباح في حالة حدوث تحركات غير متوقعة. ويقوم مجلس إدارة البنك 

بوضع حدود لمستوى االختالف في إعادة تسعير العائد الذي يمكن أن يحتفظ به البنك، ويتم مراقبة ذلك يومًيا بواسطة إدارة الخزانة بالبنك.

ويلخص الجدول التالي مدى تعرض البنك لخطر تقلبات سعر العائد الذي يتضمن القيمة الدفترية لألدوات المالية موزعة على أساس سعر تواريخ إعادة 
التسعير أو تواريخ االستحقاق، أيهما أقرب:

ألف جنيه مصري31 ديسمبر 2013

 أكثر من شهرحتى شهر واحد
 حتى ثالثة أشهر

 أكثر من ثالثة
 أشهر حتى سنة

أكثر من سنة حتى 
خمس سنوات

أكثر من خمس 
اإلجماليسنوات

األصول المالية
 نقدية وأرصدة لدى  —

)٦٧0 ٤9٧ 12(———)٤25 25٧ 2()2٤5 2٤0 10(البنك المركزي

)92٨ 0٤2 9(———(٣٠))٨9٨ 0٤2 9(أرصدة لدى البنوك —

)٤99 ٦11 10(——)3٨٧ ٤39 ٧()٤3٦ 122 3()٦٧٦ ٤9(أذون الخزانة —

)5(—)5(———أصول مالية بغرض المتاجرة —

)٤٤3 932 1٨(—)٦30 ٧25 ٨()٧25 33٨ 2()1٤3 1٧3 1()9٤5 ٦9٤ ٦(قروض وتسهيالت للعمالء —

)٦2٦ 1٧(—)193 ٧()٤33 10(——مشتقات مالية —
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خطر السوق )تابع( ب. 

ب.٤ خطر سعر العائد )تابع(

ألف جنيه مصري31 ديسمبر 2013

 أكثر من شهرحتى شهر واحد
 حتى ثالثة أشهر

 أكثر من ثالثة
 أشهر حتى سنة

أكثر من سنة حتى 
خمس سنوات

أكثر من خمس 
اإلجماليسنوات

استثمارات مالية:
)25٦ 2٦5 ٦()٦٧٨ 359()312 ٦٦2 ٤()٤02 10٤ 1((٧٨٥ ٥٣))0٧9 ٨5(- متاحة للبيع —
- محتفظ بها حتى تاريخ  —

)٨39 ٧٤()٨39 ٧٤(————االستحقاق

)٧32 139 1(—)910 3٧9()911 3٧9()911 3٧9( —أصول مالية أخرى —

)99٨ 5٨1 5٨()51٧ ٤3٤()050 ٧٧5 13()٨5٨ 2٧2 11()٧30 9٨٦ ٦()٨٤3 112 2٦(إجمالي األصول المالية

االلتزامات المالية
115 ٦12 2————115 ٦12 2أرصدة مستحقة للبنوك —

5٤9 31٧ ٤9—009 20٦ ٨٧5٦ ٨13 1231 ٧٦0 5٤21 53٧ 39ودائع للعمالء —

92٦ 1٧—300 ٧ ٦2٦ 10 ——مشتقات مالية —

٧52 ٦93 1—٧52 ٦93 1——  —التزامات مالية أخرى —

3٤2 ٦٤1 53  —0٦1 90٧ 501٧ ٨2٤ 1231 ٧٦0 ٦5٧1 1٤9 ٤2إجمالي االلتزامات المالية

)٦5٦ 9٤0 ٤()51٧ ٤3٤()9٨9 ٨٦٧ 5()35٧ ٤٤٨ 9()٦0٧ 22٦ 5(٨1٤ 03٦ 1٦فجوة إعادة تسعير العائد

اإلجمالي في 31 ديسمبر 2012
)٤51 9٤٤ 53()5٦٧ ٦1٤()٧٨3 ٤5٤ 15()599 ٧9٧ 13()٤٦٦ ٨3٧ ٤()03٦ 2٤0 19(إجمالي األصول المالية

5٦0 5٤٤ ٤9—٦29 325 ٧23٨ ٤53 9٦٨3 521 2٤02 2٤3 35إجمالي االلتزامات المالية

)٨91 399 ٤()5٦٧ ٦1٤()15٤ 129 ٧()٨٧٦ 3٤3 10()٤9٨ 315 2(20٤ 003 1٦فجوة إعادة تسعير العائد

خطر السيولة ج. 

ض البنك لصعوبات في الوفاء بتعهداته المرتبطة بالتزاماته المالية عند االستحقاق واستبدال المبالغ التي يتم سحبها. ويمكن أن ينتج  خطر السيولة هو خطر تعرُّ
عن ذلك اإلخفاق في الوفاء بااللتزامات الخاصة بالسداد للمودعين والوفاء بارتباطات اإلقراض.

إدارة مخاطر السيولة

تتضمن عمليات الرقابة لخطر السيولة الُمطبَّقة بمعرفة إدارة الخزانة بالبنك ما يلي:

يتم إدارة التمويل اليومي عن طريق مراقبة التدفقات النقدية المستقبلية للتأكد من إمكانية الوفاء بكافة المتطلبات. ويتضمن ذلك، إحالل األموال عند استحقاقها  —
أو عند إقراضها للعمالء. ويتواجد البنك في أسواق المال العالمية لتأكيد تحقيق ذلك الهدف.

االحتفاظ بمحفظة من األصول عالية التسويق التي من الممكن تسييلها بسهولة لمقابلة أية اضطرابات غير متوقعة في التدفقات النقدية. —

مراقبة نسب السيولة بالمقارنة بالمتطلبات الداخلية للبنك ومتطلبات البنك المركزي المصري. —

إدارة التركز وبيان استحقاقات القروض. —

وألغراض الرقابة وإعداد التقارير، يتم قياس وتوقع التدفقات النقدية لليوم واألسبوع والشهر التالي، وهي الفترات الرئيسية إلدارة السيولة. وتتمثل نقطة البداية 
لتلك التوقعات في تحليل االستحقاقات التعاقدية لاللتزامات المالية وتواريخ التحصيالت المتوقعة لألصول المالية.

وتقوم إدارة مخاطر االئتمان أيًضا بمراقبة عدم التطابق بين األصول متوسطة األجل، ومستوى ونوع الجزء غير الُمستخدم من ارتباطات القروض، ومدى 
استخدام تسهيالت الحسابات الجارية المدينة وأثر االلتزامات العرضية مثل خطابات الضمان واالعتمادات المستندية.
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خطر السيولة )تابع( ج. 

التدفقات النقدية غير المشتقة

ألف جنيه مصري31 ديسمبر 2013

 أكثر من شهرحتى شهر واحد
 حتى ثالثة أشهر

 أكثر من ثالثة 
أشهر حتى سنة

 أكثر من سنة
 حتى خمس سنوات

 أكثر من
اإلجمالي خمس سنوات

االلتزامات المالية
115 ٦12 2——— —115 ٦12 2أرصدة مستحقة للبنوك

932 ٦٦٨ 909٤9 9٦٨٧٦ 1٧٦ 01٨٦ 9٨٧ ٤051 ٧٨٨ ٦321 ٦39 39ودائع للعمالء
إجمالي االلتزامات المالية وفًقا 

0٤٧ 2٨1 90952 9٦٨٧٦ 1٧٦ 01٨٦ 9٨٧ ٤051 ٧٨٨ ٧٤٧1 251 ٤2لتاريخ االستحقاق التعاقدي

ألف جنيه مصري31 ديسمبر 2012

 أكثر من شهرحتى شهر واحد
 حتى ثالثة أشهر

 أكثر من ثالثة
 أشهر حتى سنة

 أكثر من سنة
 حتى خمس سنوات

 أكثر من
اإلجمالي خمس سنوات

االلتزامات المالية
686 969————686 969أرصدة مستحقة للبنوك

175 592 75847 109125 820 0116 386 0643 502 2332 758 34ودائع للعمالء
إجمالي االلتزامات المالية وفًقا 

861 561 75848 109125 820 0116 386 0643 502 9192 727 35لتاريخ االستحقاق التعاقدي

منهج التمويل

يتم مراجعة مصادر السيولة عن طريق إدارة الخزانة بالبنك بهدف توفير تنوع واسع في العمالت، والمناطق الجغرافية، والمصادر، والمنتجات، واآلجال.

بنود خارج الميزانية

وفًقا للجدول الوارد فيما بعد وفًقا لإليضاح رقم )37(:

ألف جنيه مصري31 ديسمبر 2013
 ال تزيد عن 
سنة واحدة

 أكثر من سنة وأقل 
من خمس سنوات

 أكثر من 
اإلجماليخمس سنوات

031 300 1— —031 300 1ارتباطات عن اعتمادات مستندية

13٦ 313 1——13٦ 313 1ارتباطات عن قروض 

599 ٧35 ٨—1٧٤ 2٨٤ ٤251 ٤51 ٧ضمانات مالية، وكمبياالت مقبولة، وتسهيالت مالية أخرى

٤9٧ 1٦٧13515 1952 13ارتباطات عن اإليجار التشغيلي

2٦3 3٦٤ 3٤113511 2٨٦ ٧٨٧1 0٧٧ 10اإلجمالي

ألف جنيه مصري31 ديسمبر 2012
 ال تزيد عن 
سنة واحدة

 أكثر من سنة وأقل 
من خمس سنوات

 أكثر من 
اإلجماليخمس سنوات

642 184 2— —642 184 2ارتباطات عن اعتمادات مستندية 

355 586 1——355 586 1ارتباطات عن قروض

454 523 7—587 867828 694 6ضمانات مالية، وكمبياالت مقبولة، وتسهيالت مالية أخرى

896 92181218 1632 15ارتباطات عن اإليجار التشغيلي

347 313 50881211 027831 481 10اإلجمالي
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القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية د. 

د.1 أدوات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة باستخدام وسائل تقييم

بلغ التغير في القيمة العادلة التقديرية باستخدام وسائل تقييم خالل الفترة المالية 22204 ألف جنيه مصري مقابل 15941 ألف جنيه مصري في 31 ديسمبر 2012.

د.2 أدوات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة

يلخص الجدول التالي القيمة الحالية والقيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية التي لم يتم عرضها في ميزانية البنك بالقيمة العادلة:

القيمة العادلةالقيمة الدفترية

ألف جنيه مصريألف جنيه مصري

السنة المالية 2012السنة المالية 2013

أصول مالية
928 042 9289 042 9أرصدة لدى البنوك

قروض وتسهيالت للعمالء:

552 247 8013 333 3أفراد —

731 485 11015 589 16مؤسسات —

استثمارات مالية:

154 15423 23أدوات ملكية متاحة للبيع —

043 83997 74محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق —

التزامات مالية
115 612 1152 612 2أرصدة مستحقة للبنوك

ودائع العمالء:

129 803 12929 803 29أفراد —

420 514 42019 514 19مؤسسات —

أرصدة لدى البنوك

تمثل القيمة العادلة لإليداعات والودائع لليلة واحدة ذات العائد المتغير القيمة الحالية لها. ويتم تقدير القيمة العادلة المتوقعة للودائع التي تحمل عائد متغير بناًء 
على التدفقات النقدية المخصومة باستخدام سعر العائد السائد في األسواق المالية للديون ذات خطر ائتماني وتاريخ استحقاق مشابه.

قروض وتسهيالت للعمالء

يتم إثبات القروض والتسهيالت بالصافي بعد خصم مخصص خسائر االضمحالل. وتمثل القيمة العادلة المتوقعة للقروض والتسهيالت القيمة المخصومة 
للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع تحصيلها. ويتم خصم التدفقات النقدية باستخدام معدل العائد الحالي في السوق لتحديد القيمة العادلة.

استثمارات في أوراق مالية

االستثمارات في أوراق مالية في الجدول السابق تتضمن فقط األصول التي تحمل عائد الُمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، حيث يتم تقييم األصول الُمتاحة 
للبيع بالقيمة العادلة، فيما عدا أدوات حقوق الملكية التي لم يتمكن البنك من تقدير قيمتها العادلة بدرجة موثوق بها. ويتم تحديد القيمة العادلة لألصول المالية 
الُمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بناًء على أسعار السوق أو األسعار التي تم الحصول عليها من السماسرة. وإذا لم تتوفر هذه البيانات، يتم تقدير القيمة 

العادلة باستخدام أسعار األسواق المالية لألوراق المالية المتداولة ذات خصائص ائتمان وتاريخ استحقاق ومعدالت مشابهه.

المستحق لبنوك أخرى وللعمالء

تمثل القيمة العادلة المقدرة للودائع ذات تاريخ استحقاق غير محدد، التي تتضمن ودائع ال تحمل عائد، المبلغ الذي سيتم دفعه عند الطلب.

ويتم تحديد القيمة العادلة للودائع التي تحمل عائد ثابت والقروض األخرى غير المتداولة في سوق نشطة بناًء على التدفقات النقدية المخصومة باستخدام 
سعر العائد على الديون الجديدة ذات تاريخ استحقاق مشابهه.
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  3

إدارة رأس المال هـ. 

تتمثل أهداف البنك عند إدارة رأس المال، الذي يشمل عناصر أخرى باإلضافة إلى حقوق الملكية الظاهرة بالميزانية، فيما يلي:

االلتزام بالمتطلبات القانونية لرأس المال في جهورية مصر العربية. —

حماية قدرة البنك على االستمرارية وتمكينه من االستمرار في توليد عائد للمساهمين واألطراف األخرى التي تتعامل مع البنك. —

الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو في النشاط.  —

يتم مراجعة كفاية رأس المال واستخدامات رأس المال وفًقا لمتطلبات الجهة الرقابية )البنك المركزي المصري في جمهورية مصر العربية( بواسطة إدارة البنك، 
من خالل نماذج تعتمد على إرشادات لجنة بازل للرقابة المصرفية. ويتم تقديم البيانات المطلوبة وإيداعها لدى البنك المركزي المصري على أساس ربع سنوي.

ويطلب البنك المركزي المصري أن يقوم البنك بما يلي: 

االحتفاظ بمبلغ 500 مليون جنيه مصري كحٍد أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع. —

االحتفاظ بنسبة بين عناصر رأس المال وبين عناصر األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر تعادل أو تزيد عن ٪10. —

ويتكون بسط معيار كفاية رأس المال من الشريحتين التاليتين: 

الشريحة األولى: 

—  )Going Concern Capital –Tier One(تتكون الشريحة األولى من جزئين، وهما: رأس المال األساسي المستمر 
.)Additional Going Concern – Tier One(  و رأس المال األساسي اإلضافي

الشريحة الثانية: 

وهي رأس المال المساند )Gone Concern Capital ( ويتكون مما يلي:

45٪ من الزيادة في القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية )إحتياطي القيمة العادلة إذا كان موجًبا، االستثمارات المالية ُمتاحة للبيع،  —
االستثمارات المالية الُمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، االستثمارات في شركات تابعة وشقيقة(.

45٪ من اإلحتياطي الخاص. —

45٪ من إحتياطي فروق ترجمة العمالت األجنبية الموجبة. —

األدوات المالية المختلطة. —

القروض )الودائع( المساندة. —

االئتمانية  — المخاطر  إجمالي  يزيد عن 1.25٪ من  أال  )يجب  المنتظمة  العرضية  وااللتزامات  والتسهيالت  للقروض  االضمحالل  مخصص خسائر 
حة بأوزان المخاطر، كما يتعين أن يكون مخصص خسائر االضمحالل للقروض والتسهيالت االئتمانية  لألصول وااللتزامات العرضية المنتظمة الُمرجَّ

وااللتزامات العرضية غير المنتظمة كاٍف لمواجهة االلتزامات المكون من أجلها الُمخصص(.

ويتكون مقام معيار كفاية رأس المال من اآلتي:

مخاطر اإلئتمان  .1  

مخاطر السوق  .2  

مخاطر التشغيل  .3  

ويتم ترجيح األصول بأوزان مخاطر تتراوح من صفر إلى 100٪ مبوبة بحسب طبيعة الطرف المدين بكل أصل بما يعكس مخاطر اإلئتمان المرتبطة به، ومع 
أخذ الضمانات النقدية في اإلعتبار.

ويتم استخدام ذات المعالجة للمبالغ خارج الميزانية بعد اجراء التعديالت لتعكس الطبيعة العرضية والخسائر المحتملة لتلك المبالغ.

وقد التزم البنك بكافة متطلبات رأس المال المحلية خالل السنة الماضية.

وتلخص الجداول التالية مكونات كل من مكونات الشريحة األولى، والشريحة الثانية، ومعدل كفاية رأس المال طبًقا لبازل )2(:
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  3
إدارة رأس المال )تابع( هـ. 

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

باأللف جنيه مصريباأللف جنيه مصري

رأس المال

)1( Going Concern Capital الشريحة األولى بعد االستبعادات
500 078 2 5٦٨ ٧95 2أسهم رأس المال —

535 361 ٦٧21 503 1احتياطيات —

674 271—األرباح المحتجزة —

)125 3()125 3(إجمالي االستبعادات من رأس المال األساسي المستمر 

Common Equity 5٨٤ ٧0٨ 1153 29٦ ٤إجمالي رأس المال المستمر بعد االستبعادات

))2( Gone – Concern Capital الشريحة الثانية بعد االستبعادات
٤٨3 4531٪ من رصيد احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المالية الُمتاحة للبيع —

670 9928 459٪ من قيمة العادلة المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق —

—000 2٧2القروض )الودائع( المساندة —

609 595354 323مخصص خسائر االضمحالل للقروض والتسهيالت واإللتزامات العرضية المنتظمة —

)Gone – Concern Capital( 2٧9 0٧03٦3 ٦3٧إجمالي الشريحة الثانية بعد االستبعادات

إجمالي القاعدة الرأسمالية بعد االستبعادات )2+1(

مخاطر االئتمان والسوق والتشغيل
— Credit Risk 502 189 13٤28 230 2٦مخاطر االئتمان

— Market Risk متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل ——

— Operation Risk 205 ٧٧٤395 ٤٤0متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل

55٤ 1٤1 ٨٧٤32 ٦3٧ 30إجمالي مخاطر االئتمان والسوق والتشغيل

12.٦٧%1٦.10%معيار كفاية رأس المال )%(

التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة ٤

يقوم البنك باستخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ األصول وااللتزامات التى 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 الُمتاحة.

خسائر االضمحالل في القروض والتسهيالت أ. 

يراجع البنك محفظة القروض والتسهيالت لتقييم االضمحالل على أساس ربع سنوي على األقل. ويقوم باستخدام الحكم الشخصي عند تحديد ما إذا كان ينبغي 
تسجيل عبء االضمحالل في قائمة الدخل، وذلك لمعرفة ما إذا كان هناك أية بيانات موثوق بها تشير إلى أنه يوجد انخفاض يمكن قياسة 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 بناًء 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 من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية 

بصورة منتظمة للحد من أية اختالفات بين الخسارة المقدرة والخسارة الفعلية بناًء على الخبر.

اضمحالل االستثمارات في أدوات حقوق ملكية ُمتاحة للبيع ب. 

يحدد البنك اضمحالل االستثمارات في أدوات حقوق الملكية الُمتاحة للبيع عندما يكون هناك انخفاض هام أو ممتد في قيمتها العادلة عن التكلفة ويحتاج تحديًدا ما 
إذا كان االنخفاض هاًما أو ممتًدا إلى حكم شخصي. والتخاذ هذا الحكم، يقوم البنك بتقييم - ضمن عوامل أخرى - التذبذبات )Volatility( المعتادة لسعر السهم. 
وباإلضافة إلى ذلك، قد يكون هناك اضمحالل عندما يكون هناك دليل على وجود تدهور في الحالة المالية للشركة المستثمر فيها، أو تدفقاتها النقدية التشغيلية 

والتمويلية، أو أداء الصناعة أو القطاع، أو التغيرات في التكنولوجيا.
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األيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة )تابع(
لمساهمي بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م.

التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تابع(  ٤

القيمة العادلة للمشتقات ج. 

يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية غير المقيدة في أسواق نشطة باستخدام أساليب تقييم. وعندما يتم استخدام هذه األساليب )مثل النماذج( لتحديد القيمة العادلة، 
يتم اختبارها ومراجعتها دورًيا باستخدام أفراد مؤهلين ومستقلين عن الجهة التي قامت بإعدادها. وقد تم إعداد جميع النماذج قبل استخدامها وبعد تجربتها، وذلك 
لضمان أن نتائجها تعكس بيانات فعلية وأسعار يمكن مقارنتها بالسوق. إلى المدى الذي يكون ذلك عملًيا، تستخدم تلك النماذج البيانات الموثقة فقط، إال أن مناطق مثل 
مخاطر االئتمان )الخاصة بالبنك واألطراف المقابلة Counterparty( والتذبذبات )Volatility( واالرتباطات )Correlations(، تتطلب من اإلدارة استخدام 
تقديرات. ويمكن أن تؤثر التغييرات في االفتراضات حول تلك العوامل على القيمة العادلة لألدوات المالية التى يتم اإلفصاح عنها. على سبيل المثال، في حالة 
استخدام اإلدارة لهامش ائتماني أقل بمقدار 20 نقطة، تم تقدير القيمة العادلة لصافي المشتقات بمبلغ 17626 ألف جنيه مصري في األصول، مقابل مبلغ 17926 

ألف جنيه مصري في اإللتزامات يمثل القيمة العادلة التي تم اإلفصاح عنها في تاريخ الميزانية )إيضاح 20(.

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 
أخفق 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 الُمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق إلى االستثمارات الُمتاحة للبيع. وبالتالي، سوف يتم قياس تلك االستثمارات بالقيمة العادلة 

وليس بالتكلفة المستهلكة، إضافة إلى تعليق تبويب أية استثمارات بذلك البند. 

إذا تم تعليق استخدام تبويب االستثمارات على أنها محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، سوف يتم زيادة القيمة الدفترية بمبلغ 18568 ألف جنيه مصري لتصل 
للقيمة العادلة، وذلك بتسجيل قيد مقابل في احتياطي القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية.

ضرائب الدخل و. 

يخضع البنك لضرائب الدخل مما يستدعي استخدام تقديرات هامة لتحديد المخصص اإلجمالي للضريبة على الدخل. وهناك عدًدا من العمليات والحسابات التي 
يصعب تحديد الضريبة النهائية عنها بشكل مؤكد. ويقوم البنك بإثبات االلتزامات عن النتائج الُمتوقَّعة عن الفحص الضريبي وفًقا لتقديرات مدى احتمال نشأة 
ضرائب إضافية. وعندما يكون هناك اختالف بين النتيجة النهائية للضرائب والمبالغ السابق تسجيلها، فإن هذه االختالفات سوف تؤثر على ضريبة الدخل 

وُمخصص الضريبة المؤجلة في الفترة التي يتم تحديد االختالف فيها.

التحليل القطاعي 5

التحليل القطاعي لألنشطة أ. 

يتضمن النشاط القطاعي العمليات التشغيلية، واألصول المستخدمة في تقديم الخدمات المصرفية وإدارة المخاطر المحيطة بها، والعائد المرتبط بهذا النشاط التي 
قد تختلف عن باقي األنشطة األخرى. ويتضمن التحليل القطاعي للعمليات وفًقا لألعمال المصرفية الواردة فيما يلي:

المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة
وتشمل أنشطة الحسابات الجارية، والودائع، والحسابات جارية مدينة، والقروض، والتسهيالت االئتمانية، والمشتقات المالية.

االستثمار
ويشمل أنشطة اندماج الشركات، وشراء االستثمارات، وتمويل إعادة هيكلة الشركات، واألدوات المالية.

األفراد
وتشمل أنشطة الحسابات الجارية، واالدخار، والودائع، وبطاقات االئتمان، والقروض الشخصية، والقروض العقارية.

أنشطة أخرى
وتشمل األعمال المصرفية األخرى، كإدارة األموال.

وتتم المعامالت بين األنشطة القطاعية وفًقا لدورة النشاط العادي للبنك. وتتضمن األصول وااللتزامات: األصول وااللتزامات التشغيلية كما تم عرضها في 
ميزانية البنك.
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التحليل القطاعي )تابع(  5
التحليل القطاعي لألنشطة )تابع( أ. 

 مؤسسات 31 ديسمبر 2013
كبيرة

 مؤسسات 
 متوسطة 
وصغيرة

ألف جنيه مصري أنشطة أخرىأفراداستثمار
إجمالي

اإليرادات والمصروفات وفًقا للنشاط القطاعي
٧٨3 1٤1 ٦٧33 ٨9٤٦9 9129٦0 1٦٨3٦٤ 13٦2٤1 505 1إيرادات النشاط القطاعي —

)12٦ ٦15 1()33٧ 22٨()993 ٦٦٧()3٤٧ 15()٧٧٤ ٨9()٦٧5 ٦13(مصروفات النشاط القطاعي —

٦5٧ 52٦ 1)٦٦٤ 15٨(901 5٦5292 39٤3٤9 ٤٦1151 ٨91ربح السنة قبل الضرائب —

)٨31 ٦35()230 119()12٨ 1٦1()9٧5 ٦0()٤9٨ 29٤(الضريبة —

٨2٦ ٨90)٦٦٤ 15٨(٦٧1 ٤3٧1٧3 ٤191٨٨ 9٦390 59٦ ربح الفترة

األصول وااللتزامات وفًقا للنشاط القطاعي
)99٨ 5٨1 5٨()٧٤٨ 95٤ 2٧(559 5٤0 2)2٧٤ ٧3٤ 10()٤٦5 51()0٧0 3٨2 22( أصول النشاط القطاعي

)99٨ 5٨1 5٨()٧٤٨ 95٤ 2٧(559 5٤0 2)2٧٤ ٧3٤ 10()٤٦5 51()0٧0 3٨2 22( إجمالي األصول

99٨ 5٨1 ٤5٤5٨ 1٨2 ٤9٦12 3٧1 15029 ٤٧٤٦٦9 ٤٨٦ ٤2٤1 ٨٧2 1٤ التزامات النشاط القطاعي

99٨ 5٨1 ٤5٤5٨ 1٨2 ٤9٦12 3٧1 15029 ٦٦9 ٤٧٤ ٤٨٦ ٤2٤1 ٨٧2 1٤ إجمالي االلتزامات

 مؤسسات 31 ديسمبر 2012
كبيرة

 مؤسسات 
 متوسطة 
وصغيرة

ألف جنيه مصري أنشطة أخرىأفراداستثمار
إجمالي

اإليرادات والمصروفات وفًقا للنشاط القطاعي
086 100 ٥٢٩3 434٦٥ 016 4921 597624 034259 134 1إيرادات النشاط القطاعي —

)852 198 1((٩١٧ ٣٨))851 546()295 16()465 54()324 542(مصروفات النشاط القطاعي —

234 901 ٦١٢1 583٢٦ 197469 132608 710205 591ربح الفترة قبل الضرائب —

)395 482( )170 111()964 151()533 62()728 156(الضريبة —

839 418 6121 41326 233358 599456 982142 434ربح الفترة

األصول وااللتزامات وفًقا للنشاط القطاعي
)451 944 53()065 788 4()435 418 2()605 192 12()487 89()859 455 34( أصول النشاط القطاعي

)451 944 53()065 788 4()435 418 2()605 192 12()487 89()859 455 34( إجمالي األصول

451 944 37953 574 0232 948 98027 652 120 213 9492 555 20 التزامات النشاط القطاعي

451 944 37953 574 0232 948 98027 652 120 213 9492 555 20 إجمالي االلتزامات
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األيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة )تابع(
لمساهمي بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م.

التحليل القطاعي )تابع(  5

تحليل القطاعات الجغرافية ب. 

31 ديسمبر 2013
ألف جنيه مصريجمهورية مصر العربية

الوجه القبلي وسيناء اإلسكندرية والدلتاالقاهرة الكبرى
إجماليوالبحر األحمر

اإليرادات والمصروفات وفًقا للقطاعات الجغرافية
٧٨٤ 1٤1 0٧٦3 95٧٧2 ٧511٧9 ٨٨9 2إيرادات القطاعات الجغرافية

)12٧ ٦15 1()٦19 ٦5()٦٨٦ ٤0()٨22 50٨ 1(مصروفات القطاعات الجغرافية

٦5٧ 52٦ ٤5٧1 2٧1٦ 929139 3٨0 1ربح الفترة قبل الضريبة

)٨31 ٦35( )٨31 ٦35(الضريبة

٨2٦ ٤5٧٨90 2٧1٦ 09٨139 ٧٤5ربح السنة

األصول وااللتزامات وفًقا للقطاعات الجغرافية
)99٨ 5٨1 5٨()٦٨9 ٦53()2٦٧ 5٤3 1()0٤2 3٨5 5٦(أصول القطاعات الجغرافية

)99٨ 5٨1 5٨()٦٨9 ٦53()2٦٧ 5٤3 1()0٤2 3٨5 5٦(إجمالي األصول

99٨ 5٨1 9315٨ ٦1٨ ٤٧91 ٤٨٦ 5٨٨٤ ٤٧٦ 52التزامات القطاعات الجغرافية

99٨ 5٨1 9315٨ ٦1٨ ٤٧91 ٤٨٦ 5٨٨٤ ٤٧٦ 52إجمالي االلتزامات

31 ديسمبر 2012
ألف جنيه مصريجمهورية مصر العربية

الوجه القبلي وسيناء اإلسكندرية والدلتاالقاهرة الكبرى
إجماليوالبحر األحمر

 اإليرادات والمصروفات وفًقا للقطاعات الجغرافية
085 100 2333 81978 033165 856 2 إيرادات القطاعات الجغرافية

)851 198 1()111 49()763 37()977 111 1( مصروفات القطاعات الجغرافية

234 901 1221 05629 128 056 744 1 ربح السنة قبل الضريبة

)395 482(——)395 482( الضريبة

839 418 1221 05629 661128 261 1 ربح السنة

 األصول وااللتزامات وفًقا للقطاعات الجغرافية
)451 944 53()607 943()969 660 1()875 339 51( أصول القطاعات الجغرافية

)451 944 53()607 943()969 660 1()875 339 51( إجمالي األصول

451 944 16353 906 3351 212 9534 825 47 التزامات القطاعات الجغرافية

451 944 16353 906 3351 212 9534 825 47 إجمالي االلتزامات
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صافي الدخل من العائد ٦

السنة المالية الُمنتهية في

ألف جنيه مصري

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

عائد القروض واإليرادات المشابهة من: 
816 760 2291 ٨3٦ 1قروض وتسهيالت للعمالء  —

666 32٨961 0٧0 1أذون وسندات خزانة  —

038 3٨2147 25٦ودائع وحسابات جارية  —

693 801 5٦0 ٧٤1استثمارات في أدوات الدين متاحة للبيع  —

3 90٤ ٤993 671 213

تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة من: 
ودائع وحسابات جارية: 

247 2٨32للبنوك  —

013 473 ٨391 ٤٧0 1للعمالء  —

1 ٤٧1 1221 475 260

رة:  أدوات دين ُمصدَّ

٦٣٩  —بيع أدوات مالية مع التزام إعادة الشراء  —

— ٦٣٩

1 ٤٧1 1221 475 899

314 195 3٧٧2 ٤33 2الصافي 

صافي الدخل من األتعاب والعموالت ٧

السنة المالية الُمنتهية في

ألف جنيه مصري

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

إيرادات األتعاب والعموالت:
293 255523 592األتعاب والعموالت المرتبطة باالئتمان —

691 ٦٦٨34 39أتعاب أعمال األمانة والحفظ —

289 ٨٨٧16 1٧أتعاب أخرى —

٦٤9 ٨10574 273

مصروفات األتعاب والعموالت:
881 13٧2 3أتعاب سمسرة مدفوعة —

507 ٨1٦42 5٤أتعاب أخرى مدفوعة —

5٧ 95345 388

885 ٨5٧528 591الصافي
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األيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة )تابع(
لمساهمي بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م.

توزيعات أرباح ٨

السنة المالية الُمنتهية في 

ألف جنيه مصري

 31 ديسمبر 2012  31 ديسمبر 2013 

751 ٧001 1استثمارات مالية متاحة للبيع 

025 4  —شركات تابعة  

1 ٧00 5 776

صافي دخل المتاجرة 9

السنة المالية الُمنتهية في 

ألف جنيه مصري

 31 ديسمبر 2012  31 ديسمبر 2013 

عمليات النقد األجنبي
128 520278 1٧٨أرباح التعامل في العمالت األجنبية

295 12019 ٤أرباح أدوات دين بغرض المتاجرة

)887 1(220أرباح )خسائر( تقييم عقود صرف آجلة ومبادلة عمالت

1٨2 ٨٦0295 536

مصروفات إدارية 10

السنة المالية الُمنتهية في 

ألف جنيه مصري

 31 ديسمبر 2012  31 ديسمبر 2013 

تكلفة العاملين
157 ٨90400 3٧9أجور ومرتبات ومزايا عينية

281 20914 15تأمينات اجتماعية

395 099414 438

661 ٤٧3527 ٧3٦ مصروفات إدارية أخرى

1 131 5٧2942 099
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)مصروفات( إيرادات تشغيل أخرى 11

السنة المالية الُمنتهية في 

ألف جنيه مصري

 31 ديسمبر 2012  31 ديسمبر 2013 
أرباح تقييم أرصدة األصول وااللتزامات بالعمالت األجنبية ذات الطبيعة النقدية 

بخالف تلك التي بغرض المتاجرة أو المبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل 
األرباح والخسائر

13 ٦٨٨5 173

—٧٣ أرباح بيع ممتلكات ومعدات

384 ٣٧٨46 ٤٥تأجير تشغيلي

)946 45()2٨٨ 239(عبء مخصصات أخرى

988 1٤٦9 15إيراد خدمات لمستأجري التأجير التشغيلي

410 05٤14 9إيراد خدمات للمركز الرئيسي

)713(٤2٨ 1أخرى

)15٤ 521(29 296

عبء االضمحالل عن خسائر االئتمان 12

السنة المالية الُمنتهية في 

ألف جنيه مصري

 31 ديسمبر 2012  31 ديسمبر 2013 

قروض وتسهيالت للعمالء 

)423 226()2٦2 ٤5٤(عبء االضمحالل عن خسائر االئتمان 

018 92٧15 205 رد االضمحالل عن خسائر االئتمان 

)2٤٨ 335()211 405(

مصروفات ضرائب الدخل 13

السنة المالية الُمنتهية في 

ألف جنيه مصري

 31 ديسمبر 2012  31 ديسمبر 2013 

)245 491()300 ٤9٨(الضرائب الحالية

)000 13٨(تعديالت عن سنوات سابقة

850 ٤٦98الضرائب المؤجلة )إيضاح 31(

)٦35 ٨31()482 395(
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األيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة )تابع(
لمساهمي بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م.

13مصروفات ضرائب الدخل )تابع(
تم عرض معلومات إضافية عن ضرائب الدخل المؤجلة بإيضاح )رقم 31(، وتختلف الضرائب على أرباح البنك عن القيمة التي ستنتج عن تطبيق معدالت الضرائب 

السارية كالتالي:

السنة المالية الُمنتهية في 

ألف جنيه مصري

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

234 901 ٦5٧1 52٦ 1الربح المحاسبي قبل الضريبة

25٪25%سعر الضريبة 

809 ٦٦٤474 3٨1ضريبة الدخل المحسوبة على الربح المحاسبي

يضاف )يخصم( 
393759 31مصروفات غير قابلة للخصم  —

)235 14()9٧٨ 10(إعفاءات ضريبية  —

283 ٦٧916 ٨9تأثير المخصصات  —

—000 13٨ضرائب عن سنوات سابقة —

779 0٧34 ٦عوائد مجنبة —

586 1٦٧7 25٤إجمالي الفروق —

000 2—الشريحة األولى —

395 ٨31480 ٦35الشريحة الثانية  —

395 ٨31482 ٦35الضريبة من واقع اإلقرار —

25.37٪٤1.٦5%سعر الضريبة الفعلي

المـوقف الضريبي

فيما يلي ملخص للموقف الضريبي للبنك من الضرائب المختلفة:

ضريبة أرباح شركات األمـوال: أ. 

الفترة من بداية النشاط وحتى عام 200٤ —

تم فحص تلك السنوات وإنهاء الخالف باللجنة الداخلية.

السنوات من 2005 حتى 2011 —

تم الفحص وجاري مناقشة أوجه الخالف في اللجنة الداخلية المتخصصة.

سنة 2012 —

تم تقديم اإلقرار الضريبي عن هذه الفترة في المواعيد القانونية وفًقا ألحكام قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005.

ضريبة كسب العمل:  ب. 

السنوات من 19٨2 وحتى 2011 —

تم الفحص و التسوية النهائية.

سنة 2012 —

تم تقديم التسوية النهائية عن هذه الفترة.
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مصروفات ضرائب الدخل )تابع(  13

ضريبة الدمغة:  ج. 

الفترة من 19٨2 حتى 31 يوليو 200٦ —

تم فحص تلك الفترة وتم سداد الضريبة المستحقة.

الفترة  من 1 أغسطس 200٦ حتى 31 ديسمبر 200٨ —

تم الفحص وجاري مناقشة أوجه الخالف في لجنة الطعن.

سنة 2009 حتى 2012 —

جاري الفحص.

نصيب السهم في الربح 1٤

األساسي: أ. 

يحسب نصيب السهم في الربح بقسمة صافي األرباح الخاصة بمساهمي البنك على المتوسط المرجح لألسهم العادية المصدرة خالل الفترة بعد استبعاد متوسط 
األسهم التي أعاد البنك شرائها ويحتفظ بها ضمن أسهم الخزينة.

ألف جنيه مصري

السنة المالية الُمنتهية في

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

792 418 ٧0٦1 ٨90صافي أرباح السنة القابلة للتوزيع

)422 149()٤3٤ 139(حصة العاملين في األرباح 

370 269 2٧21 ٧51صافي الربح القابل للتوزيع على مساهمي البنك

744 ٧٤٤24 2٤المتوسط المرجح لألسهم العادية المصدرة )ألف سهم(

30,3٦51,3

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي 15

ألف جنيه مصري

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

157 050539 ٦02نقدية

559 651 ٦203 ٨95 11أرصدة لدى البنك المركزي في إطار نسبة االحتياطي اإللزامي

12 ٤9٦٧ ٧04 190 716

690 079 2٤52 2٤0 10أرصدة بدون عائد

026 111 ٤252 25٧ 2أرصدة ذات عائد ثابت

12 ٤9٦٧ ٧04 190 716
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األيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة )تابع(
لمساهمي بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م.

أرصدة لدى البنوك 1٦

ألف جنيه مصري

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

566 ٦٨1199 5٨3حسابات جارية

092 700 2٤٧9 ٤59 ٨ودائع

9 0٤2 92٨9 899 658

190 203 301أرصدة لدى البنك المركزي بخالف نسبة االحتياطي اإللزامي

946 93949 121بنوك محلية

522 646 9598 920 ٨بنوك خارجية

9 0٤2 92٨9 899 658

596 ٧11199 5٨3أرصدة بدون عائد

062 700 21٧9 ٤59 ٨أرصدة ذات عائد ثابت

9 0٤2 92٨9 ٨99 ٦5٨

658 899 92٨9 0٤2 9أرصدة متداولة

أذون الخزانة 1٧

ألف جنيه مصري

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

790 146 ٧٧28 3٧٦ ٨ أذون الخزانة – مصرية

644 158 ٧2٧3 23٤ 2 أذون الخزانة – أمريكية

434 305 ٤9911 ٦11 10إجمالي

وتتمثل أذون الخزانة في:
350 ٨٧5867 222 3أذون خزانة استحقاق 91 يوم —

375 645 ٧001 ٦21أذون خزانة استحقاق 182 يوم —

275 442 0002 ٧25 1أذون خزانة استحقاق 273 يوم —

487 773 2026 3٨0 5أذون خزانة استحقاق 364 يوم —

)053 423()2٧٨ 33٨(عوائد لم تُسَتحق بعد —

434 305 ٤9911 ٦11 10إجمالي

أصول مالية بغرض المتاجرة 1٨

ألف جنيه مصري

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

أدوات دين
 573 544سندات حكومية 

5٧3 5٤٤إجمالي أدوات الدين

5٧3 5٤٤ إجمالي األصول المالية بغرض المتاجرة
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قروض وتسهيالت للعمالء 19

ألف جنيه مصري

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

أفراد
479 ٨29323 2٤9حسابات جارية مدينة —

501 ٦3٧603 ٧93بطاقات ائتمان —

375 087 ٦٤92 2٨2 2قروض شخصية —

122 ٦٨٦8 ٧قروض عقارية —

477 022 ٨013 333 3إجمالي 

مؤسسات شامالً القروض الصغيرة لألنشطة االقتصادية
650 729 ٦3٦2 ٤٦5 2حسابات جارية مدينة —

736 579 9508 2٤9 9قروض مباشرة —

855 974 52٤5 ٨٧3 ٤قروض مشتركة —

241 284 11017 5٨9 1٦إجمالي 

٧1٨ 30٦ 91120 922 19إجمالي القروض والتسهيالت للعمالء 

)242 1()٤٦0(يخصم: خصم غير مكتسب لألوراق المالية المخصومة

)335 683()1٧9 93٨(يخصم: مخصص خسائر االضمحالل

)349 29()٨29 51(يخصم: فوائد مجنبة

792 592 ٤٤319 932 1٨الصافي

الصافي يوزع إلى:
501 564 ٨139 20٦ 10أرصدة متداولة —

291 028 ٦3010 ٧25 ٨أرصدة غير متداولة —

1٨ 932 ٤٤319 592 792

قام البنك خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 بقبول أوراق مالية متداولة تبلغ قيمتها العادلة 365502 ألف جنيه مصري ضماًنا لقروض تجارية.

مخصص خسائر االضمحالل

تحليل حركة مخصص خسائر االضمحالل للقروض والتسهيالت للعمالء وفًقا لألنواع:

ألف جنيه مصري31 ديسمبر 2013

أفراد
 حسابات 
اإلجماليقروض عقاريةقروض شخصيةبطاقات ائتمانجارية مدينة

5٧0 59٤2٨21 10٦1٤ ٨٤2٦الرصيد أول السنة المالية

201 51 )2٨(2٤٧ 22232 ٧٦01٨عبء )رد( االضمحالل 

)3٨9 3٦( —)5٨2 25()٦٤3 10()1٦٤(مبالغ تم اعدامها خالل السنة

3٨2 3٦ —259 ٦٨521 ٤3٨13 1الرصيد في آخر السنة المالية
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األيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة )تابع(
لمساهمي بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م.

قروض وتسهيالت للعمالء )تابع(  19

ألف جنيه مصري31 ديسمبر 2013

مؤسسات

اإلجماليقروض مشتركةقروض شخصيةحسابات جارية مدينة

٧٦5 ٧3٨٦٦1 1٨132٤ ٨٤٦2٤2 9٤الرصيد أول السنة المالية

135 ٧٧٤19٧ 23٤1٧2 12٧19 5عبء االضمحالل 

)313 1(—)313 1(—مبالغ تم اعدامها خالل السنة

20٨ ٤٤—20٨ ٤٤ —فروق تقييم مخصصات

٧95 512901 310٤9٧ 9٧330٤ 99الرصيد في آخر السنة المالية

ألف جنيه مصري31 ديسمبر 2012

أفراد
 حسابات 
اإلجماليقروض عقاريةقروض شخصيةبطاقات ائتمانجارية مدينة

٧9٦ 755١٥٣٧٦ 15069 7385 1الرصيد أول السنة المالية

1٦٤ 7561253٨ 78426 11(٢٥١)عبء االضمحالل 

)٧5٦ ٨3(—(٤٦٣ ٧٨))866 4((٤٢٧)مبالغ تم اعدامها خالل السنة

)٦3٤ 9(—)454 3((٩٦٢ ٥))218(مبالغ مستردة خالل السنة

570 5942821 10614 8426الرصيد في آخر السنة المالية

ألف جنيه مصري31 ديسمبر 2012

مؤسسات

اإلجماليقروض مشتركةقروض مباشرةحسابات جارية مدينة

9٨5 14450٦ 617251 224194 61الرصيد أول السنة المالية

259 5941٨٨ 04373 62281 33عبء االضمحالل 

)15٧ 3٤(—(١٥٧ ٣٤)—مبالغ تم اعدامها خالل السنة

)3٨٤ 5(—)384 5(—مبالغ مستردة خالل السنة

)0٤٧ 1٦(—)047 16(—المحول إلى مخصصات أخرى

109 22—109 22—فروق تقييم مخصصات

765 738661 181324 846242 94الرصيد في آخر السنة المالية
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أدوات المشتقات المالية وأنشطة التغطية 20

المشتقات  1-20

يقوم البنك باستخدام أدوات المشتقات التالية ألغراض التغطية ولغير أغراض التغطية:

الفورية. — المعامالت  من  المنفذ  غير  الجزء  ذلك  في  بما  ومحلية،  أجنبية  عمالت  لشراء  ارتباطات   )Forward( اآلجلة  العملة  عقود   تمثل 

ويعتبر خطر االئتمان للبنك ضئياًل. وتمثل اتفاقيات العائد اآلجلة عقود أسعار عائد مستقبلية يتم التفاوض عليها لكل حالة على حدة. وتتطلب تلك 
االتفاقيات التسوية النقدية في تاريخ مستقبلي للفرق بين سعر العائد المتعاقد عليه وسعر العائد الجاري في السوق وعلى أساس مبلغ تعاقدي/افتراضي 

)Nominal Value( متفق عليه.

تمثل عقود مبادلة العملة و/أو العائد ارتباطات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. وينتج عن تلك العقود تبادل العمالت أو معدالت العائد )معدل  —
 ثابت بمعدل متغير مثاًل(، أو كل ذلك مًعا )أي عقود مبادلة عوائد وعمالت(، وال يتم التبادل الفعلي للمبالغ التعاقدية إال في بعض عقود مبادلة العمالت.

ويتمثل خطر االئتمان للبنك في التكلفة المحتملة الستبدال عقود المبادالت إذا أخفقت األطراف األخرى في أداء التزاماتها. ويتم مراقبة ذلك الخطر 
بصفة مستمرة بالمقارنة بالقيمة العادلة وبنسبة من المبالغ التعاقدية. وللرقابة على خطر االئتمان القائم، ويقوم البنك بتقييم األطراف األخرى بذات 

األساليب المستخدمة في أنشطة اإلقراض.

تمثل عقود خيارات )Option( العملة األجنبية و/أو معدالت العائد ترتيبات تعاقدية يمنح بموجبها البائع )المصدر( للمشتري )المحتفظ( الحق وليس  —
االلتزام، إما لشراء )خيار شراء( أو لبيع )خيار بيع(، في يوم محدد أو خالل فترة محددة لمبلغ معين من العملة األجنبية أو أداة مالية بسعر محدد مسبًقا. 
ويتسلم البائع عمولة من المشتري لقاء قبوله لخطر العملة األجنبية أو معدل العائد. وتكون عقود الخيارات إما متداولة في السوق أو تفاوضية بين البنك 

وأحد العمالء )خارج المقصورة(. ويتعرض البنك لخطر االئتمان من عقود الخيار المشتراة فقط في حدود القيمة الدفترية التي تمثل قيمتها العادلة.

تعد المبالغ التعاقدية لبعض األنواع من األدوات المالية أساًسا للمقارنة مع األدوات المالية الُمعترف بها في الميزانية، ولكن ال توفر بالضرورة مؤشًرا  —
عن مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية أو القيمة العادلة الحالية لألدوات، ولذلك ال تعكس هذه المبالغ خطر االئتمان أو خطر السعر.

وتصبح المشتقات لصالح البنك »أصوالً«، أو في غير صالحه »التزامات«، نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف أو معدالت العائد المرتبطة بتلك المشتقات. 
ويمكن أن يتذبذب من وقت آلخر إجمالي المبالغ التعاقدية/االفتراضية للمشتقات المالية القائمة، وكذلك المدى الذي تكون فيه المشتقات لصالح أو لغير صالح 

البنك وإجمالي القيم العادلة لألصول وااللتزامات من المشتقات المالية. وفيما يلي، القيم العادلة للمشتقات المالية الُمحتفظ بها:

31 ديسمبر 2013

ألف جنيه مصري

المبلغ التعاقدي/االفتراضي

االلتزاماتاألصولالتزاماصل

أ – المشتقات الُمحتفظ بها بغرض المتاجرة
مشتقات العمالت األجنبية

)33٨ 10(33٨ 10)1٦0 315(1٦0 315عقود خيارات العملة —

)2٨٨(95)٤٨٧ 1٧٦(٤٨٧ 1٧٦عقود عملة آجلة —

——)251 10٧(251 10٧عقود مبادلة عمالت —

مشتقات معدالت العائد
)300 ٧(193 ٧)٨20 5٤1 1(٨20 5٤1 1عقود مبادلة عائد —

)92٦ 1٧(٦2٦ 1٧إجمالي أصول )التزامات( المشتقات المحتفظ بها بغرض المتاجرة

31 ديسمبر 2012

ألف جنيه مصري

المبلغ التعاقدي/االفتراضي

االلتزاماتاألصولالتزاماصل

أ – المشتقات الُمحتفظ بها بغرض المتاجرة
مشتقات العمالت األجنبية

)672 4(672 4)941 245(941 245عقود خيارات العملة —

)985(11)315 149(067 313عقود عملة آجلة —

)13(13)266 380(782 434عقود مبادلة عمالت —

مشتقات معدالت العائد
)167 11(167 11)537 835 1(537 835 1عقود مبادلة عائد —

)837 16(863 15إجمالي أصول )التزامات( المشتقات الُمحتفظ بها بغرض المتاجرة
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استثمارات مالية 21

ألف جنيه مصري

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

استثمارات مالية متاحة للبيع
326 15٤23 23أدوات حقوق ملكية غير مدرجة في السوق بالتكلفة

548 561 1027 2٤2 ٦أدوات دين مدرجة في السوق بالقيمة العادلة**

874 584 25٦7 2٦5 ٦إجمالي استثمارات مالية ُمتاحة للبيع 

استثمارات مالية ُمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
674 ٨3989 ٧٤غير مدرجة في السوق )وثائق صناديق االستثمار(*

674 ٨3989 ٧٤إجمالي استثمارات مالية ُمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

548 674 0957 3٤0 ٦إجمالي استثمارات مالية 

548 561 1027 2٤2 ٦أرصدة متداولة

000 993113 9٧أرصدة غير متداولة

٦ 3٤0 0957 674 548

290 402 0307 12٤ ٦أدوات دين ذات عائد ثابت

932 911248 192أدوات دين ذات عائد متغير

٦ 31٦ 9٤17 651 222

31 ديسمبر 2013

ألف جنيه مصري

 استثمارات مالية 
ُمتاحة للبيع

 استثمارات مالية 
 ُمحتفظ بها حتى 
تاريخ االستحقاق

اإلجمالي

5٤٨ ٦٧٤ ٦٧٤٧ ٨٧٤٨9 5٨٤ ٧الرصيد أول السنة المالية

3٨0 933 2—3٨0 933 2إضافات

)٦53 ٧20 ٤((٨٣٥ ١٤))٨1٨ ٧05 ٤(استبعادات )بيع/استرداد(

1٨3 3٨٦ —1٨3 3٨٦فروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت األجنبية

٦3٧ ٦٦ —٦3٧ ٦٦أرباح/خسائر التغير في القيمة العادلة 

095 3٤0 ٨39٦ 25٦٧٤ 2٦5 ٦الرصيد في آخر السنة المالية**

31 ديسمبر 2012

ألف جنيه مصري

 استثمارات مالية 
ُمتاحة للبيع

 استثمارات مالية 
 ُمحتفظ بها حتى 
تاريخ االستحقاق

اإلجمالي

٧٧1 393 6755 09649 344 5الرصيد أول السنة المالية

٤٨٤ ٦15 9992 48539 575 2إضافات

)٦5٤ ٨91 (—)654 891 (استبعادات )بيع/استرداد(

1٨2 25٤—182 254فروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت األجنبية

٧٦5 302—765 302أرباح التغير في القيمة العادلة 

548 674 6747 87489 584 7الرصيد في آخر السنة المالية

 *بلغت القيمة االستردادية لتلك الوثائق في 31 ديسمبر 2013 مبلغ 97043 ألف جنيه مصري مقابل )105615 ألف جنيه مصري في 31 ديسمبر 2012(.
**تتضمن أدوات الدين الُمدرجة في السوق بالقيمة العادلة سندات محلية بإجمالي مبلغ 6124030 ألف جنيه مصري مضمونة من وزارة المالية المصرية.
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استثمارات في شركات تابعة 22

بلغت قيمة مساهمة البنك في الشركة التابعة مبلغ 35517 ألف جنيه مصري كما بلغت نسبة المساهمة كما يلي:

)بناًء على آخر مركز مالي للشركة في 30 سبتمبر 2013(

ألف جنيه مصري

أصول الشركةالبلد مقر الشركة
التزامات الشركة 
)بدون حقوق 
الملكية(

نسبة المساهمةخسائر الشركةإيرادات الشركة

شركة إتش إس بي سي سكيورتيز 
98٪)826 2(764 9469 1478 35مصر- مصر )شركة مساهمة مصرية(

)٨2٦ 2(٧٦٤ 9 9٤٦ 1٤٧٨ 35اإلجمالي

أصول غير ملموسة 23

برامج حاسب آلي

ألف جنيه مصري

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

الرصيد أول السنة المالية الحالية
546 5٦53 ٦التكلفة —

)745 1()٨9٧ 2(مجمع االستهالك —

801 ٦٦٨1 3صافي القيمة الدفترية في أول السنة المالية الحالية

020 ٧553إضافات —

    استبعادات —

)153 1()2٧٤ 1(تكلفة استهالك —

668 3 1٤9 3 صافي القيمة الدفترية في نهاية السنة

الرصيد في آخر السنة المالية الحالية
566 3206 ٧التكلفة —

)898 2()1٧1 ٤(مجمع االستهالك —

668 3 1٤9 3 صافي القيمة الدفترية في نهاية السنة

أصول أخرى 2٤

ألف جنيه مصري

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

141 395439 32٨اإليرادات المستحقة

967 9٧526 31المصروفات الُمقدمة

615 9٤313 1٨دفعات ُمقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة

٤٧0470األصول التي آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون )بعد خصم االضمحالل( 

334 ٤٧٧19 ٧تكلفة فروع تحت التأسيس

837 33٤78 11٧أخرى

364 59٤578 50٤اإلجمالي
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أصول ثابتة 25

ألف جنيه مصري

 تحسينات على أراضي ومباني
اإلجماليأخرىآالت ومعداتأصول ُمستأجرة

الرصيد أول السنة المالية الحالية
٨09 410٧٧9 958139 65197 790105 436التكلفة —

)13٦ 33٨()878 110()788 42()853 89()617 94(مجمع اإلهالك —

٦٧3 ٤٤1 532 2٨ 1٧0 55 ٧9٨ 15 1٧3 3٤2 صافي القيمة الدفترية في أول السنة المالية 

2٨٧ 14952 81130 3274 17—إضافات —

)592 ٤(———)592 4(المحول إلى االستثمارات العقارية —

)11٨()118(———استبعادات )بالصافي( —

)902 52()656 12 ()891 8()910 11()445 19(تكلفة إهالك —

3٤٨ ٤3٦ 90٧ ٤5 090 51 215 21 13٦ 31٨ صافي القيمة الدفترية في نهاية السنة

الرصيد في آخر السنة المالية الحالية
3٨٦ 441٨2٧ 769169 978102 198122 432التكلفة —

)03٨ 391()534 123()679 51()763 101()062 114(مجمع اإلهالك —

3٤٨ 90٧٤3٦ 090٤5 21551 13٦21 31٨صافي القيمة الدفترية في نهاية السنة

استثمارات عقارية 2٦

يقوم البنك بتأجير بعض أدوار المقر الرئيسي الكائن بكورنيش المعادي والقرية الذكية بموجب موافقة البنك المركزي المصري المؤرخة في 9 يونيو 2004.

ألف جنيه مصري

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

الرصيد أول السنة المالية الحالية
671 ٨3٤136 135التكلفة —

)605 16()٦30 23(مجمع اإلهالك —

066 20٤120 112صافي القيمة الدفترية في أول السنة المالية 

رصيد السنة المالية الحالية

)837(592 ٤المحول من/)إلى( األصول الثابتة —

)025 7()5٨1 ٦(تكلفة إهالك —

204 215112 110صافي القيمة الدفترية في نهاية السنة

الرصيد في آخر السنة المالية الحالية
834 ٤2٦135 1٤0التكلفة —

)630 23()211 30(مجمع اإلهالك —

204 215112 110صافي القيمة الدفترية في نهاية السنة
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أرصدة مستحقة للبنوك 2٧

ألف جنيه مصري

 31 ديسمبر 2012  31 ديسمبر 2013 

709 115967 ٦12 2حسابات جارية 

977 1—ودائع 

2 ٦12 115969 686

——بنوك مركزية 

770 91٤71 ٤بنوك محلية 

916 201897 ٦0٧ 2بنوك خارجية 

2 ٦12 115969 686

709 115967 ٦12 2أرصدة بدون عائد 

977 1—أرصدة ذات عائد ثابت 

2 ٦12 1159٦9 ٦٨٦

686 115969 ٦12 2أرصدة متداولة 

أرصدة غير متداولة 

ودائع العمالء 2٨

ألف جنيه مصري

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

235 852 3٧915 ٧02 19ودائع تحت الطلب

678 975 ٦017 150 5ودائع ألجل وبإخطار

564 186 3329 5٦1 ٧شهادات ادخار وإيداع

443 347 ٧٨٤13 ٨0٨ 15ودائع توفير

787 ٤53875 09٤ 1ودائع أخرى

٤9 31٧ 5٤947 237 707

738 790 ٤2018 51٤ 19ودائع مؤسسات

969 446 12928 ٨03 29ودائع أفراد

٤9 31٧ 5٤947 237 707

022 728 ٨3216 ٧9٦ 20أرصدة بدون عائد

685 509 ٧1٧30 520 2٨أرصدة ذات عائد ثابت

٤9 31٧ 5٤947 237 707

575 243 5٤040 111 ٤3أرصدة متداولة

132 994 0096 20٦ ٦أرصدة غير متداولة

٤9 31٧ 5٤947 237 707

تتضمن حسابات العمالء ودائع قدرها 571766 ألف جنيه مصري في 31 ديسمبر 2013 )مقابل 591833 ألف جنيه مصري في 31 ديسمبر 2012( تمثل 
ضمان الرتباطات غير قابلة لإللغاء خاصة باعتمادات مستندية - تصدير والقيمة العادلة لتلك الودائع هي تقريًبا قيمتها الحالية .
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التزامات أخرى 29

ألف جنيه مصري

31 ديسمبر 312011 ديسمبر 2012

158 351191 1٦0عوائد ُمستحقة

879 90378 ٦٦إيرادات مقدمة

161 ٨٤2189 2٤3مصروفات ُمستحقة

232 5٦٨52 ٨3دائنون

473 ٧٨2170 ٧9أرصدة دائنة متنوعة

903 ٤٤٦681 ٦3٤إجمالي

مخصصات أخرى 30

ألف جنيه مصري

اإلجماليمخصص التزامات عرضيةمخصص مطالبات 

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 312013 ديسمبر 312012 ديسمبر 312013 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

90٦ 9٧211٤ 6411٦٧ 5٦٨24 265٤٤ ٤0٤90 123الرصيد في أول السنة المالية

ن خالل السنة 9٤٦ 25٤٤5 ٨٨٠2٤5 ٣—066 25٤42 2٤5المكوَّ

ل من أرصدة دائنة أخرى  ٣٤٤ ٧٧٦١ 2——٣٤٤ ٧٧٦١ 2المحوَّ

ل من مخصص القروض ٠٤٧ ١٦—٠٤٧ ١٦———المحوَّ

٧29٤5—45٧٥٨)29(فروق تقييم ُمخصصات

3٧1 ٤05133 720٤5 32٦44 568٤1٧ ٦31178 288

)31٦ 10()٨02 59(——)316 10()٨02 59(الُمستخدم خالل السنة

—)9٦٦ 5(—)9٦٦ 5(——ُمخصصات انتفى الغرض منها

972 9٦3167 568350 3٦044 40439 ٦03123 311الرصيد في نهاية السنة المالية
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ضرائب الدخل المؤجلة 31

ل الضريبة الفعلي 25٪ عن السنة المالية الحالية. تم حساب ضرائب الدخل الُمؤجلة بالكامل على الفروق الضريبية الُمؤجلة وفًقا لطريقة االلتزامات باستخدام ُمعدَّ

يتم إجراء مقاصة بين األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة إذا كان هناك مبرر قانوني لعمل مقاصة بين الضريبة الحالية على األصول مقابل الضريبة الحالية 
على االلتزامات، وأيًضا عندما تكون ضرائب الدخل المؤجلة تابعة لذات الدائرة الضريبية.

األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة

فيما يلي أرصدة و حركة األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة:

أرصدة األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة:

ألف جنيه مصري

التزامات ضريبية مؤجلةأصول ضريبية مؤجلة

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 312013 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

)905 3()٧99 5(——األصول الثابتة

— —346 ٧0٨53 55المخصصات )بخالف ُمخصص خسائر اضمحالل القروض(

)905 3()٧99 5(346 ٧0٨53 55إجمالي الضريبة التي تنشأ عنها أصل )التزام(

441 90949 ٤9صافي الضريبة التي ينشأ عنها أصل

حركة األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة:

ألف جنيه مصري

التزامات ضريبية مؤجلةأصول ضريبية مؤجلة

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 312013 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

)221 6()905 3(812 3٤٦46 53الرصيد في بداية السنة المالية

316 2)٨9٤ 1(534 3٦26 2اإلضافات

)905 3()٧99 5(346 ٧0٨53 55الرصيد في نهاية السنة المالية

التزامات مزايا التقاعد 32

ألف جنيه مصري

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

التزامات ُمدرجة بالميزانية عن:
283 ٧3٧211 21٦مزايا مكافأة نهاية الخدمة  —

المبالغ الُمعترف بها في قائمة الدخل:
٤30 ٨٦3٧٧ ٤٦مزايا مكافأة نهاية الخدمة —

وتتمثل الفروض االكتوارية الرئيسية المستخدمة فيما يلي:

— A 49-52ULT معدالت الوفاة/العجز من الجدول البريطاني

— Sx = S20*(1.05) ^ (X-20) معدل تدرج األجر من العالقة
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رأس المال 33

 عدد األسهم 
)بالمليون(

ألف جنيه مصري 

اإلجماليأسهم عادية
عالوة االصدار ضمن 
 احتياطي مقابل الزيادة 
عن القيمة االسمية 

728 5006 078 5002 078 0492 744 24الرصيد في أول السنة المالية 

—066 066717 517717 536 8المحصل من اصدار أسهم

728 5٦٧6 ٧95 5٦٧2 ٧95 5٦٦2 2٨0 33الرصيد في آخر السنة المالية 

ص به رأس المال الُمرخَّ أ. 

ص به 1750000000 جنيه مصري. — بلغ رأس المال الُمرخَّ

ص به  ليصبح 5000000000 جنيه مصري. — بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 30 نوفمبر 2010، تمت الموافقة على زيادة رأس المال الُمرخَّ

رأس المال المصدر والمدفوع ب. 

ع على 17958334 سهم نقدي بقيمة أسمية 84 جنيه مصري للسهم. وقد  — بلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 1508500056 جنيه مصري ُموزَّ
بلغت حصة الجانب األجنبي 94.53٪ من رأس المال تم سداد قيمتها بالدوالر األمريكي وفًقا للسعر الساري وقت السداد.

بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 30 نوفمبر 2010، تمت الموافقة على زيادة رأس المال المصدر إلى 2078500116، بزيادة قدرها مبلغ  —
570000060 جنيه مصري، بإصدار عدد 6785715 سهم نقدي تم سدادها بالكامل في تاريخ الميزانية.

وبالتالي، يكون رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 2078500116 جنيه مصري موزع على عدد 24744049 قيمة أسمية 84 جنيه مصري للسهم. —

-بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 26 سبتمبر 2013، تمت الموافقة على زيادة رأس المال المصدر إلى مبلغ ال يتعدى 2796006192 جنيه  —
مصري، بزيادة قدرها مبلغ 717506076 جنيه مصري بإصدار عدد 8541739 سهم نقدي تم سداد منها 717067428 جنيه مصري بعدد 8536517 

سهم نقدي تحت التسجيل في تاريخ الميزانية.

االحتياطيات واألرباح الُمحتجزة 3٤

ألف جنيه مصري

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

احتياطيات
036 23٨962 022 1احتياطي عام

٧٧2 ٧1٤392 ٤52احتياطي قانوني

466 ٤٦٦63 ٦3احتياطي خاص

1٨٨141احتياطي مخاطر بنكية عام

728 ٧2٨6 ٦احتياطيات أخرى - عالوة اصدار

326 9٦33 ٦9احتياطي القيمة العادلة - استثمارات مالية ُمتاحة للبيع

469 428 29٧1 ٦15 1إجمالي االحتياطيات في آخر الفترة/العام

وتتمثل الحركة على االحتياطيات فيما يلي:

احتياطي عام أ. 

ألف جنيه مصري

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

124 03٦904 9٦2الرصيد في أول السنة المالية

912 20257 ٦0المحول من أرباح السنة السابقة

036 23٨962 022 1الرصيد في آخر السنة المالية
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االحتياطيات واألرباح المحتجزة )تابع(  3٤

احتياطي قانوني ب. 

ألف جنيه مصري

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

700 ٧٧2301 392الرصيد في أول السنة المالية

998 ٨٦٨55 35المحول من أرباح السنة السابقة

٠٧٤ 0٧٤٣٥ 2٤المحول من أرباح النصف األول من السنة

772 ٧1٤392 ٤52الرصيد في آخر السنة المالية

وفًقا للقوانين المحلية، يتم احتجاز 5٪ من صافي األرباح السنوية لتغذية احتياطي غير قابل للتوزيع، وذلك حتى يبلغ رصيده ما يعادل 50٪ من رأس المال.

احتياطي مخاطر بنكية عام ج. 

ألف جنيه مصري

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

1٤194الرصيد في أول السنة المالية

٤٧47المحول إلى احتياطى مخاطر بنكية عام

1٨٨141الرصيد في آخر السنة المالية

تقضي تعليمات البنك المركزي المصري بتكوين احتياطي المخاطر البنكية العام لمقابلة المخاطر غير الُمتوقعة. وال يتم التوزيع من هذا االحتياطي إال بعد 
الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.

احتياطي خاص د. 

ألف جنيه مصري

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

466 ٤٦٦63 ٦3الرصيد في أول السنة المالية

466 ٤٦٦63 ٦3الرصيد في آخر السنة المالية

تقضي تعليمات البنك المركزي المصري بتكوين احتياطي خاص لمقابلة المخاطر غير الُمتوقعة. وال يتم التوزيع من هذا االحتياطي إال بعد الحصول على موافقة 
البنك المركزي المصري.

احتياطي مقابل الزيادة عن القيمة األسمية - عالوة إصدار  هـ. 

ألف جنيه مصري

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

728 ٧2٨6 ٦الرصيد في أول السنة المالية

728 ٧2٨6 ٦الرصيد في آخر السنة المالية

السهم  )سعر  و1999   1998 عامي  المال  رأس  زيادة  فترة  خالل  والعاملين  المساهمين  ِقَبل  من  الُمقتناة  البنك  أسهم  قيمة  بين  الفرق  االحتياطي  هذا   يمثل 
ل  168 جنيه مصري(، وبين القيمة اإلسمية لتلك األسهم )سعر السهم 84 جنيه مصري(، مضاًفا إليها أرباح بيع أسهم الخزينة عام 2000، مخصوًما منها المحوَّ

إلى زيادة رأس المال عام 2002.
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األيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة )تابع(
لمساهمي بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م.

االحتياطيات واألرباح المحتجزة )تابع(  3٤

احتياطي القيمة العادلة - استثمارات مالية ُمتاحة للبيع  و. 

ألف جنيه مصري

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

)299439(332٦الرصيد في أول السنة المالية

٦٦٦3٧302765صافي التغير في استثمارات مالية ُمتاحة للبيع 

٦99٦33326الرصيد في آخر السنة المالية

يتمثل هذا االحتياطي في قيمة فروق التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المالية الُمتاحة للبيع.

األرباح الُمحتجزة ز. 

ألف جنيه مصري

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

الحركة على األرباح الُمحتجزة
٨929221158206الرصيد في أول السنة المالية

٨90٨2٦1418839صافي أرباح السنة المالية

)1535092()1133٧٦٤(توزيعات السنة المالية السابقة والنصف األول من العام الحالي

)91072()599٤3(محول إلى االحتياطي القانوني

)47()٤٧(محول إلى احتياطي مخاطر بنكية

)57912()٦0202(محول إلى االحتياطى العام

529٧92892922الرصيد في آخر السنة المالية

توزيعات األرباح 35

ال يتم تسجيل توزيعات األرباح قبل أن يتم اعتمادها من ِقَبل الجمعية العامة للمساهمين. ويقترح مجلس اإلدارة على الجمعية الُمزمع عقدها بتاريخ 10 مارس 2014، 
أن يتم توزيع مبلغ 28.50 جنيه مصري للسهم الواحد عن سنة 2013، بإجمالي مبلغ 705205397 جنيه مصري )بلغت التوزيعات الفعلية 46 جنيه مصري للسهم 
الواحد بإجمالي 1138226254 جنيه مصري عن سنة 2012(. هذا باإلضافة إلى توزيعات األرباح على المساهمين، حيث يقترح مجلس االدارة - وفًقا لنظام البنك 
األساسي - على الجمعية العامة للمساهمين الُمقبلة توزيع مبلغ 139434226 جنيه مصري للعاملين حصة في األرباح عن سنة 2013 )بلغت التوزيعات الفعلية 

149422537 جنيه مصري للعاملين عن سنة 2012(.

النقدية وما في حكمها 3٦

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

ألف جنيه مصري

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

157 050539 ٦02نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي )ضمن إيضاح 15( 

658 899 5٤19 ٦03 1أرصدة لدى البنوك )ضمن إيضاح 16(

350 ٤99859 ٦11 10أذون الخزانة )ضمن إيضاح 17(

12 ٨1٧ 09011 298 165
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التزامات عرضية وارتباطات  3٧

مطالبات قضائية  أ. 

بلغت الحالية  المالية  الفترة  خالل  القضايا  لتلك  مخصصات  تكوين  تم  وقد   ،2013 ديسمبر   31 في  البنك  ضد  المرفوعة  القائمة  القضايا  من  عدد   يوجد 
4004 ألف جنيه مصري. كما تم استخدام مبلغ 103 ألف جنيه مصري من مخصص القضايا خالل الفترة المالية الحالية.

ارتباطات عن قروض وضمانات وتسهيالت ب. 

تتمثل ارتباطات البنك الخاصة بارتباطات عن قروض وضمانات وتسهيالت فيما يلي:

ألف جنيه مصري

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

162 3٦1263 205األوراق المقبولة

069 771 10٨7 053 9خطابات ضمان*

642 184 0312 300 1اعتمادات مستندية )استيراد وتصدير( 

056 ٨9٦81 ٤٨التزامات محتملة أخرى

355 586 13٦1 313 1ارتباطات عن قروض

)833 591()٧٦٦ 5٧1(غطاءات نقدية

11 3٧٦٦ ٤٨11 294 451

قيمة خطابات ضمان ُمصدرة بضمان مؤسسات  تتمثل في  ألف جنيه مصري  مبلغ 1409171  ديسمبر 2012  القائم في31  الضمان   *يتضمن رصيد خطابات 
إتش إس بي سي بالخارج.

ارتباطات عن عقود التأجير التشغيلي ج. 

يبلغ مجموع الحد األدنى لمدفوعات اإليجار عن عقود إيجار تشغيلي غير قابلة لإللغاء وفًقا لما يلي:

ألف جنيه مصري

31 ديسمبر 312011 ديسمبر 2012

163 19515 13ال تزيد عن سنة واحدة

921 1٦٧2 2أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

135812أكثر من خمس سنوات

15 ٤9٧18 896
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األيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة )تابع(
لمساهمي بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م.

المعامالت مع أطراف ذوي عالقة  3٨

يتبع البنك الشركة األم إتش إس بي سي هولدينجز بي إل سي، ومقرها الرئيسي في لندن، والتي تمتلك 94.53٪ من األسهم العادية. أما باقي النسبة )5.47٪( فهي 
مملوكة لمساهمين آخرين.

تم الدخول في العديد من المعامالت مع األطراف ذوي العالقة من خالل النشاط العادي للبنك. ويتضمن ذلك، القروض والودائع ومبادالت العمالت األجنبية. وال يوجد 
تعامالت مع الشركة األم، فيما عدا السداد لتوزيعات األسهم العادية.

وتتمثل المعامالت وأرصدة األطراف ذوي العالقة في نهاية السنة المالية فيما يلي:

القروض والتسهيالت ألطراف ذوي عالقة  أ. 

شركات تابعة

ألف جنيه مصري

31 ديسمبر 312011 ديسمبر 2012

قروض وتسهيالت للعمالء
—  —  القروض القائمة في أول السنة المالية —

—  —  القروض القائمة في آخر السنة المالية —

٤٧0391عائد القروض

ال يوجد مخصصات مكونة للقروض الممنوحة لألطراف ذوي العالقة.

ودائع من أطراف ذوي عالقة  ب. 

شركات تابعة

ألف جنيه مصري

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

المستحق للعمالء
205 ٦٤340 ٤٦الودائع في أول فترة السنة المالية —

440 0938 1الودائع التي تم ربطها خالل السنة المالية —

)002 2()٤90 10(الودائع المستردة خالل السنة المالية —

643 2٤٦46 3٧الودائع في آخر السنة المالية

٦٦1912تكلفة الودائع والتكاليف المشابهه

الودائع السابقة بدون ضمان، وتحمل عائد ثابت، وُتسترد عند الطلب.

معامالت أخرى مع األطراف ذوي عالقة  ج. 

شركات تابعة

ألف جنيه مصري

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

418 ٤001 1إيرادات األتعاب والعموالت

 * بلغت تكلفة خدمات ُمقدمة من مجموعة إتش إس بي سي في 31 ديسمبر 2013 مبلغ 326272 ألف  جنيه مصري )مبلغ 207653 ألف جنيه مصري 
في 31 ديسمبر 2012(.
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المعامالت مع أطراف ذوي عالقة )تابع(  3٨
معامالت أخرى مع األطراف ذوي عالقة )تابع( ج. 

ألف جنيه مصري

شركات تابعةمجموعة إتش إس بي سي 

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 312013 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

——683 ٦0٦53 39أرصدة لدى البنوك 

——٦٧٤ ٨39٨٩ ٧٤استثمارات مالية ُمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

——524 00٦612 ٤٤٧أرصدة ُمستحقة للبنوك 

517 51٧35 35——استثمارات مالية في شركات تابعة 

* تم االتفاق بين بنك إتش إس بي سي مصر وكٍل من: بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط بتاريخ 17 سبتمبر 2007، وبنك إتش إس بي سي البحرين بتاريخ 2 نوفمبر 2007، 
وبنك إتش إس بي سي هونج كونج بتاريخ 21 سبتمبر 2011 على شراء بنك إتش إس بي سي مصر لجزٍء من محفظة قروض محملة المخاطر ممنوحة من بنك إتش إس بي سي 
الشرق األوسط، وإتش إس بي سي البحرين، وبنك إتش إس بي سي هونج كونج لبعض الشركات، وذلك على أساس القيمة اإلسمية لهذه القروض، هذا على أن يتم اقتسام الفائدة بين 
بنك إتش إس بي سي مصر وكٍل من: بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط، وبنك إتش إس بي سي البحرين على أساس نسبة القروض الُمباعة لبنك إتش إس بي سي مصر إلجمالي 
قيمة لقروض الممنوحة. هذا مع العلم أن هذه القروض تخضع ألسس التصنيف وتكوين المخصصات العامة والمحددة طبًقا لقواعد البنك المركزي المصري. و قد بلغ الرصيد في 

31 ديسمبر 2013 مبلغ 72875 ألف دوالر أمريكي المعادل لمبلغ 505647 ألف جنيه مصري تم إدراجه ضمن قروض للعمالء.

مزايا مجلس اإلدارة واإلدارة العليا  د. 

بلغ مجموع صافي المتوسط الشهري لما يتقاضاة أكبر عشرين موظًفا بالبنك عن عام 2013 مبلغ 2314 ألف جنيًها مصرًيا.

قروض أخرى 39

ألف جنيه مصري

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013معدل العائد

—٠٠٠ 15.50٢٧٢٪قرض مساند ذو عائد ثابت

 —000 2٧2إجمالي القروض األخرى

يتمثل القرض المساند في مبلغ 272 مليون جنيه مصري ممنوح من HSBC Holdings BV بموجب اتفاقية لمدة 15 سنة، تبدأ من ديسمبر 2013 وتنتهي في ديسمبر 2028.

صناديق االستثمار  ٤0

٤0-1 صندوق استثمار بنك إتش إس بي سي مصر األول )كل يوم(: 
ص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والئحته التنفيذية. وتقوم بإدارة الصندوق —— ُيعتبر الصندوق أحد األنشطة المصرفية الُمرخَّ

شركة بلتون إلدارة صناديق االستثمار. وقد بلغ عدد وثائق استثمار هذا الصندوق 1000000 وثيقة قيمتها 100000000 جنيه مصري ُخصص للبنـك 
50000 وثيـــقة منــها )قيمتها اإلسمية 5000000 جنيه مصري( لمباشرة نشاط الصندوق.

الميزانية —— تاريخ  في  االستردادية  قيمتها  بلغت  مصري،  جنيه   74839186 بمبلغ  وثيقة،   643108 عدد   2013 ديسمبر   31 في  البنك  يمتلك 
 97043267 جنيه مصري، مقابل عدد 770588 وثيقة بمبلغ 89674174 جنيه مصري بلغت قيمتها االستردادية مبلغ 105615266 جنيه مصري  

في 31 ديسمبر 2012.

وقد بلغت القيمة اإلستردادية للوثيقة في تاريخ الميزانية 150.90 جنيه مصري، مقابل 137.06 جنيه مصري في 31 ديسمبر 2012. كما بلغت وثائق ——
الصندوق القائمة 23798587 وثيقة، مقابل 34439298 في 31 ديسمبر 2012.

وطبًقا لعقد إدارة الصندوق وكذلك نشرة اإلكتتاب، يحصل بنك إتش إس بي سي مصر على أتعاب وعموالت مقابل إشرافه على الصندوق، وكذلك الخدمات اإلدارية 
األخرى التي يؤديها له. وقد بلغ إجمالي العموالت   16407 ألف جنيه مصري عن الفترة المالية الُمنتهية في 31 ديسمبر 2013، مقابل 15948 ألف جنيه مصري 

عن الفترة المالية الُمنتهية في 31 ديسمبر 2012، أُدرجت ضمن بند إيرادات األتعاب والعموالت بقائمة الدخل.
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األيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة )تابع(
لمساهمي بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م.

أحداث هامة ٤1

تعرضت جمهورية مصر العربية خالل الربع األول من عام 2011 ألحداث أثرت تأثيًرا ملموًسا على القطاعات االقتصادية بوجه عام، وأدت في  —
معظم األحوال إلى انخفاض ملموس لألنشطة االقتصادية. ويعتمد حجم تأثير األحداث الُمشار إليها على المدى الُمتوقع، والفترة الزمنية التي ينتظر 
عندها انتهاء هذه األحداث، وما يترتب عليها من آثار. وقد قام البنك بإعادة النظر في المخاطر المحيطة بمحفظة القروض، وعمل اختبارات ضغوط 
لتحديد مدى تأثير المخاطر السياسية واالقتصادية عليها، وإعداد خطة لمواجهة هذه المخاطر، األمر الذي أدى إلى زيادة ُمخصص خسائر االضمحالل 
على أساس مجموعات القروض عن األسس المعتادة بمبلغ 502.4  مليون جنيه مصري حتى 31 ديسمبر 2013، ومن ثمَّ بلغ إجمالي عبء اضمحالل 
القروض والتسهيالت 938178 ألف جنيه مصري، مقابل 683335 ألف جنيه مصري في  31 ديسمبر 2012، منها 318240 ألف جنيه مصري 
مقابل  ألف جنيه مصري  البالغ 619938  والباقي  منفردة،  يمثل اضمحالل قروض  ديسمبر 2012  في 31  ألف جنيه مصري  مقابل 289364 

393971 ألف جنيه مصري في 31 ديسمبر 2012 يمثل عبء اضمحالل على أساس المجموعة لمحفظة االئتمان.
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المقر الرئيسي وفرع كورنيش المعادي
306 كورنيش النيل - المعادي - القاهرة - ج.م.ع.

 تليفون: 25298000 )202(
)202( 25298750         
فاكس: 25298080 )202(

القاهرة 

فرع أبو داود الظاهري
62 شارع أبو داود الظاهري - مدينة نصر - 

القاهرة - ج.م.ع.
تليفون: 26720522 )202(
فاكس: 26720526 )202(

فرع األزهر
 160 شارع جوهر القائد - الدراسة - 

القاهرة - ج.م.ع.
تليفون: 25890724 )202( 
فاكس: 25890857 )202(

فرع بغداد لعمالء البريميير
10 شارع بغداد - الكوربة - مصر الجديدة - 

القاهرة -  ج.م.ع.
تليفون: 24189948 )202( 
فاكس: 24189953 )202(

فرع الزمالك
  3 شارع أبو الفدا - الزمالك -

القاهرة - ج.م.ع. 
تليفون: 27396001 )202(
فاكس: 27364010 )202(

فرع سيتي اليت
 1 شارع مكرم عبيد - مبنى سيتى اليت - 

مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع.
تليفون: 26718883 )202( 
فاكس: 22737554 )202(

فرع سيتي ستارز
برج 2أ مشروع سيتي ستارز - شارع عمر بن 

الخطاب - مصر الجديدة - القاهرة - ج.م.ع.
تليفون: 24802356 )202( 
فاكس: 24802358 )202(

فرع وسط البلد
 13 شارع قصر النيل - وسط البلد - 

القاهرة - ج.م.ع.
تليفون: 25788819 )202(
فاكس: 25788455 )202(

فرع نادي الجزيرة الرياضي
نادي الجزيرة الرياضي 

 شارع سرايا الجزيرة - الزمالك - 
القاهرة - ج.م.ع.

تليفون: 27360863 )202(
فاكس: 27360879 )202(

فرع الحجاز
 70 شارع الحجاز - مصر الجديدة - 

القاهرة - ج.م.ع.
تليفون: 22417372 )202( 
فاكس: 22417232 )202(

فرع مصر الجديدة
 1 ميدان روكسي - مصر الجديدة - 

القاهرة - ج.م.ع. 
تليفون: 24511480 )202( 
فاكس: 22583152 )202(

فرع قصر النيل
41 شارع قصر النيل - ميدان مصطفى كامل - 

القاهرة - ج.م.ع.
تليفون:23930571 )202( 
فاكس: 23930872 )202(

فرع الكوربة
4 شارع ابراهيم - ميدان الكوربة - مصر الجديدة 

- القاهرة - ج.م.ع.
تليفون: 22911609 )202( 
فاكس: 22911618 )202(

فرع المعادي
1ب شارع 256 - خلف الجراند مول - المعادي 

الجديدة - القاهرة - ج.م.ع.
تليفون: 25195459 )202( 

فاكس: 25195458 )202(

فرع  نادي المعادي الرياضي
شارع نادي المعادي - نادي المعادي الرياضي - 

المعادي - القاهرة - ج.م.ع.
تليفون: 23804729 )202( 
فاكس: 23804775 )202(

فرع المنيل
67 شارع عبد العزيزأل سعود - منيل الروضة - 

القاهرة - ج.م.ع.
تليفون: 23611151 )202( 
فاكس: 23611158 )202(

فرع مساكن شيراتون
 3 شارع خالد بن الوليد - مساكن شيراتون - 

القاهرة - ج.م.ع.
تليفون: 22666426 )202( 
فاكس: 22666430 )202(

فرع المقطم
3 ميدان النافورة - المقطم – القاهرة - ج.م.ع.

تليفون: 26679890 )202( 
فاكس: 26679894 )202(

فرع مدينة نصر
 29 شارع البطراوي - مدينة نصر - 

القاهرة - ج.م.ع.
تليفون: 24017147 )202( 
فاكس: 24619703 )202(

فرع المعادي الجديدة
 2/10 شارع النصر - المعادي الجديدة - 

القاهرة - ج.م.ع.
تليفون: 27544816 )202( 
فاكس: 27545521 )202(

فرع نايل سيتي 
مبنى نايل سيتي - كورنيش النيل - رملة بوالق - 

القاهرة - ج.م.ع. 
تليفون: 24619701 )202( 
فاكس: 24619703 )202(

فرع عمارات العبور
 13 عمارات العبور - شارع صالح سالم - 

القاهرة - ج.م.ع. 
تليفون: 24031379 )202( 
فاكس: 24031408 )202(

فرع العروبة
 90 شارع بيروت - مصر الجديدة - 

القاهرة - ج.م.ع.
تليفون: 24153371 )202( 
فاكس: 24153378 )202(

فرع سفير
1شارع الشيخ حسونة النواوي - مصر الجديدة - 

القاهرة - ج.م.ع.
تليفون: 24189938 )202( 
فاكس: 24189943 )202(

فرع نادي الشمس
15شارع عبد الحميد بدوي - مصر الجديدة - 

القاهرة - ج.م.ع.
تليفون: 26220828 )202( 
فاكس: 26204982 )202(

المقر الرئيسي وفروع بنك إتش إس بى سي مصر
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فرع شبرا
71 شارع شبرا - القاهرة - ج.م.ع.

تليفون: 24315271 )202( 
فاكس: 24316026 )202(

فرع صن سيتي
صن سيتي مول - ميدان 1258 طريق االتوستراد 

- مساكن شيراتون - القاهرة - ج.م.ع.
تليفون: 22689641 )202(
فاكس: 22689642 )202(

فرع الثورة
109 شارع الثورة - أرض الجولف - مدينة نصر 

- القاهرة - ج.م.ع.
تليفون: 24142157 )202( 
فاكس: 24174428 )202( 

فرع الزمر
 64 شارع أحمد الزمر - مدينة نصر - 

القاهرة - ج.م.ع.
تليفون: 22713063 )202( 
فاكس: 24013562 )202(

القاهرة الجديدة

فرع القطامية
مرتفعات القطامية - المنطقة الخامسة - القاهرة 

الجديدة - ج.م.ع.
تليفون: 29840998 )202( 
فاكس: 27593887 )202(

فرع التجمُّع
106 مول سنتر المدينة - من شارع التسعين - 

القاهرة الجديدة - ج.م.ع.
تليفون: 29201716 )202( 
فاكس: 29200123 )202(

فرع الرحاب
رقم 411 سوق الرحاب - الدور األرضي - مدينة 

الرحاب - القاهرة - ج.م.ع.
تليفون: 26932273 )202(

مدينة العبور والشروق

فرع مدينة العبور
3 سور نادي مدينة العبور- مدينة العبور - ج.م.ع.

تليفون: 46104196 )202( 
فاكس: 46104362 )202(

فرع الشروق
أكاديمية الشروق - طريق السويس االسماعيلية - 

مدينة الشروق - ج.م.ع.
تليفون: 26880210 )202( 
فاكس: 26880220 )202(

فرع العجوزة
128 شارع النيل - العجوزة - الجيزة - ج.م.ع.

تليفون: 37618126 )202(
فاكس: 37618154 )202(

فرع البطل أحمد عبد العزيز
6 شارع وزارة الزراعة - الدقي - الجيزة - 

ج.م.ع.
تليفون: 37620131 )202( 
فاكس: 37620174 )202( 

فرع الدقي
80 شارع مصدق - الدقي - الجيزة - ج.م.ع.

تليفون: 37620589 )202( 
فاكس: 37620568 )202( 

فرع جامعة الدول العربية
45 شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - 

الجيزة - ج.م.ع.
تليفون: 37486879 )202(
فاكس: 37486878 )202(

فرع الجيزة ريزيدانس
44/46 شارع الجيزة - الجيزة - ج.م.ع.

تليفون: 37486092 )202(  
فاكس: 37486072 )202( 

فرع الهرم
179 شارع الهرم - الهرم - الجيزة - ج.م.ع.

تليفون: 39816875 )202( 
فاكس: 37431514 )202(

فرع لبنان
25 شارع لبنان - المهندسين - الجيزة - ج.م.ع.

تليفون: 33467090 )202( 
فاكس: 33467092 )202(

فرع المهندسين
 8 شارع جزيرة العرب - المهندسين - 

الجيزة - ج.م.ع.
تليفون: 33370756 )202(
فاكس: 33370813 )202(

فرع نادي الصيد
40 شارع قمبيز - بجوار نادى الصيد - الجيزة 

- ج.م.ع.
تليفون: 37607936 )202(
فاكس: 37608298 )202(

فرع سفنكس
1 شارع أحمد عرابي - المهندسين - الجيزة - 

ج.م.ع. 
تليفون: 33035842 )202(
فاكس: 33035817 )202(

فرع فيني
8 شارع السد العالي - الدقي - الجيزة - ج.م.ع.

تليفون: 37496336 )202(
فاكس: 37496329 )202(

فرع أركان
مدينة الشيخ زايد - مدخل 2 - الجيزة - ج.م.ع.

تليفون: 38504010 )202( 
فاكس: 38507993 )202(

فرع داندي مول
الكيلو 28 طريق مصر اسكندرية الصحراوي - 

ج.م.ع.
تليفون: 35390174 )202( 
فاكس: 35390173 )202( 

فرع هايبر وان ماركت
هايبر ماركت - مدخل رقم 1- مدينة الشيخ زايد 

- ج.م.ع.
تليفون: 38507990 )202( 
فاكس: 38507993 )202( 

فرع مول العرب
مول العرب - ميدان جهينة

مدينة السادس من أكتوبر - ج.م.ع.
تليفون: 8260179 3 )202(  

فرع راية 
مبنى راية - مدينة السادس من أكتوبر - ج.م.ع. 

تليفون: 38353968 )202( 
فاكس: 38353969 )202(

فرع مدينة السادس من أكتوبر
بلوك رقم 43 أ المحور المركزي الصناعي - 

 منطقة البنوك - مدينة السادس
من أكتوبر - ج.م.ع.

تليفون: 38327938 )202( 
فاكس: 38346900 )202(
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فرع القرية الذكية
مبنى 122 ب - القرية الذكية - طريق مصر 

اسكندرية الصحراوي - ج.م.ع.
تليفون: 35370602 )202( 
فاكس: 35370606 )202(

فرع االسكندرية
74 شارع السلطان حسين - األزاريطة - 

االسكندرية - ج.م.ع.
تليفون: 4872949 )203( 
فاكس: 4872925 )203( 

فرع جليم
655 طريق الحرية - جليم - االسكندرية - ج.م.ع.

تليفون: ٥٨٣٦٧١١ (٢٠٣) 
فاكس: ٥٨٤٥٥٦٢ (٢٠٣(

فرع كفر عبده
 83 تقاطع شارع أحمد عبد العزيز مع شارع 

عبد القادر رجب - كفر عبده - رشدي - 
االسكندرية - ج.م.ع.

تليفون: ٥٤١٤١٣٨ (٢٠٣) 
فاكس: ٥٤١٤١٣٩ (٢٠٣(

فرع لوران 
462 شارع عبد السالم عارف، لوران - 

االسكندرية - ج.م.ع.
تليفون: ٣٥٧٣٩٦١ (٢٠٣) 
فاكس: 25297938 (٢٠٢(

فرع ميراج مول
الحديقة الدولية - مدخل طريق مصر اسكندرية 

الصحراوي - االسكندرية - ج.م.ع.
تليفون: ٣٨١٥٢٣٢ (٢٠٣) 
فاكس: ٣٨٠٢٥٧٥ (٢٠٣(

فرع السرايا
برج الدلتا - كورنيش السرايا - سيدى بشر- 

االسكندرية - ج.م.ع.
تليفون: ٣٥٨٢٢٠٢ (٢٠٣) 
فاكس: ٣٥٨٢٣٣٩ (٢٠٣(

فرع سموحة
 أبراج أزهار السرايا - تقاطع شارع البرت 

 مع شارع فوزي معاذ - سموحة - 
االسكندرية - ج.م.ع.

تليفون: 4210002 )203( 
فاكس: 4210008 )203(

فرع سيدي جابر
برج بانوراما الشرق - 301 شارع سيدي جابر - 

سيدي جابر - االسكندرية - ج.م.ع.
تليفون: 5232057 )203( 
فاكس: 5233915 )203(

الدلتا

فرع برج العرب
منطقة الخدمات - المجاورة الخامسة - برج العرب 

- االسكندرية - ج.م.ع. 
تليفون: 4595470 )203( 
فاكس: 4595473 )203(

فرع المنصورة
 281 شارع الجيش - المنصورة - 

الدقهلية - ج.م.ع.
تليفون: 2308124 )2050( 
فاكس: 2308122 )2050(

فرع بورسعيد
72 شارع الجمهورية - بورسعيد - ج.م.ع.

تليفون: 3244698 )2066( 
فاكس: 3244694 )2066(

فرع طنطا
23 شارع سعيد - طنطا - ج.م.ع.

تليفون: 3291394 )2040( 
فاكس: 3291396 )2040(

فروع سيناء والبحر األحمر

فرع منطقة البنوك
 3 منطقة البنوك - تقسيمة الكوثر - 

الغردقة - ج.م.ع.
تليفون: 3453062 )2065( 
فاكس: 3453065 )2065(

فرع الجونة
ميناء أبو تيج - الجونة - الغردقة - ج.م.ع.

تليفون: 3580571 )2065( 
فاكس: 3580570 )2065(

فرع مكادي باي
 خليج مكادي - الكيلو 23 طريق سفاجا - 

الغرقة - ج.م.ع.
تليفون: 3590550 )2065( 
فاكس: 3590551 )2065(

فرع مرسى علم
الكيلو 56 جنوب القصير - مرسى علم - ج.م.ع.

تليفون: 3750181 )2065( 
فاكس: 3750186 )2065(

فرع نبق
البوابة الرئيسية للمنتجع الشرقي - خليج نبق - 

شرم الشيخ - ج.م.ع.
تليفون: 3710072 )2069( 
فاكس: 3710390 )2069(

فرع شارم أزور
 قرية فيال كريس - طريق السالم - 

شرم الشيخ - ج.م.ع.
 تليفون: 3603790 )2069( 

فاكس: 3603793 )2069(

فرع طريق شيراتون
طريق شيراتون - الغردقة - ج.م.ع.

تليفون: 3450106 )2065( 
فاكس: 3450110 )2065(

فرع الممشى السياحي
 الممشى السياحي - أمام األسواق الحرة- 

الغردقة - ج.م.ع.
 تليفون: 3463400 )2065( 

فاكس: 3463404 )2065(

فروع جنوب مصر

فرع أسيوط
جامعة أسيوط - أسيوط - ج.م.ع.

تليفون: 2373681 )2088(
فاكس: 2373686 )2088(   

فرع األقصر
شارع خالد بن الوليد - فندق أبيروتل - األقصر - 

قنا - ج.م.ع.
تليفون: 2357853 )2095( 
فاكس: 2357786 )2095(

المقر الرئيسي وفروع بنك إتش إس بى سي مصر )تابع(
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تقدم الخدمات من خالل حوالي 6300 مكتًبا للمجموعة في 75 دولة، من بينها اآلتي:

مكاتبمكاتبأوروبا

8لوكسمبورج10أرمينيا
38مالتا1النمسا
3موناكو2بلجيكا

1هوالندا27جزر القنال
5بولندا2جمهورية التشيك

3روسيا406فرنسا
3إسبانيا14ألمانيا

2السويد17اليونان
15سويسرا4إيرالندا

317تركيا2ايل أوف مان
1155المملكة المتحدة3إيطاليا

6كازاخستان

مكاتبمكاتبآسيا والمحيط الهاديء

75ماليزيا38أستراليا
1جزر الملديف14بنجالدش

10نيوزيالندا11بروناي دار السالم
17الفلبين243الصين

19سنغافورا1جزر كوك
18سريالنكا254هونج كونج

53تايوان83الهند
1تايالند144إندونيسيا

19فيتنام4اليابان
13جمهورية كوريا

7ماكاو

مكاتبمكاتباألميركتين

992المكسيك161األرجنتين
1بيرو3الباهامس

257الواليات المتحدة األمريكية10برمودا
10أوروجواي1353البرازيل

2بريتيش فرجين أيالندز
161كندا

6جزر كيمن
3شيلي

22كولومبيا

مكاتبمكاتبالشرق األوسط وأفريقيا

12موريشيوس3الجزائر
1نيجيريا1أنجوال

84سلطنة عمان5البحرين
11باكستان75مصر

1فلسطين )منطقة الحكم الذاتي(1اسرائيل
3قطر4األردن

102المملكة العربية السعودية1كينيا
4أفريقيا الجنوبية1الكويت

16اإلمارات العربية المتحدة5لبنان
1ليبيا
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