








 



قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

٣١ مارس ٣١٢٠١٩ مارس ٢٠٢٠

٨١٨ ٨٧٠ ٩٧٦ ٩٦٥ ٦٧٦ ٨٢٤ (٢٧)عائد القروض واإليرادات المشابهة

(٢٨٨ ٥٧٤ ٧٤٤ )(٢٦٧ ٥٠٣ ٥٢٠ )(٢٧)تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة

٥٣٠ ٢٩٦ ٢٣٢ ٦٩٨ ١٧٣ ٣٠٤ صافى الدخل من العائد

٧٦٤ ٢١٨ ٥٣ ٥١٠ ٢٩٧ ٤٦ إيرادات األتعاب والعموالت

(٨٦٢ ٦٧٩ ٤)(٥٠٨ ٩٥٧ ٢)مصروفات األتعاب والعموالت

٩٠٢ ٥٣٨ ٤٨ ٠٠٢ ٣٤٠ ٤٣ صافى االيرادات من األتعاب والعموالت

٨١٩ ١١٢  ٩٣٦ ٥٨  (٢٩)صافى دخل المتاجرة

٩٢٦ ٦٨٩  ٢٢٩ ١١٣ ٣ (٣٠)أرباح االستثمارات المالية

٠٩٢ ٨٥٨ ٩ (٢٣٣ ٨٢٩ ١٩)(٣١)(عبء)  االضمحالل عن خسائر االئتمان المتوقعة

(٥٣١ ٠٧٢ ١٢٦)(١٣٣ ٦٨٠ ١٢٣)(٣٢)مصروفات إدارية وعاملين

٣٦٨ ٨١٢  (٩٨٧ ٠١٩ ٦)(٣٣)إيرادات (مصروفات) تشغيل أخرى

١٠٦ ٢٣٦ ١٦٦ ٥١٢ ١٥٦ ٢٠١ الربح قبل ضرائب الدخل

(٤٥٦ ٥٠٤ ٥٦)(٧٩٠ ٣٤٧ ٦٨)(١٧)مصروفات ضرائب الدخل

٦٥٠ ٧٣١ ١٠٩ ٧٢٢ ٨٠٨ ١٣٢ صافى أرباح  الفترة

٠٫٤٤٠٫٣٦(٣٤)ربحية السهم (جنيه / سهم)

اإليضاحات من رقم (١) إلى رقم (٤٠) تعتبر متممة لهذه القوائم المالية الدورية وتقرأ معها.

بنك اإلتحاد الوطني ـ مصر ـ (شركة مساهمة مصرية)

 إيضـاحبالجنيه المصري
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(شركة مساهمة مصرية)بنك االتحاد الوطني ـ مصر ـ 

2020 مارس 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 

حقوق المساهمين-24

رأس المال المرخص به-أ

رأس المال المصدر والمدفوع-ب

اإلجـمـالـىقيمـة األسهـم العاديـةعـدد األسهـمبالجنيه المصري

253 814 474 2531 814 474 6881 359 263 الرصيد في أول السنة المالية

-الحركة خالل الفترة                 -                    

253 814 474 2531 814 474 6881 359 263 الرصيد في أخر الفترة المالية

اإلجـمـالـىقيمـة األسهـم العاديـةعـدد األسهـمبالجنيه المصري

000 585 404 0001 585 404 7501 818 250 الرصيد في أول السنة المالية

253 229 70 253 229 70 938 540 12 الحركة خالل السنة

253 814 474 2531 814 474 6881 359 263 الرصيد في أخر السنة المالية

أسهم خزينة-ج

2019 ديسمبر 202031 مارس 31بالجنيه المصري

 80 029 705-                 

 80 029 705-                 

االحتياطيات- د

2019 ديسمبر 202031 مارس 31بالجنيه المصري

 216 236 225 179 183 061

 11 504 993 11 504 993

 74 167 937 15 416 429

 232 972 424 24 053 432

 88 649 422 85 598 922

 5 382 855 5 382 855

 22 760 159 208 918 992

684 058 530 015 674 651 السنة المالية/  الرصيد فى نهاية الفترة 

احتياطي قانوني يتم تكوينه وفقاً للنظام األساسي للبنك

أحتياطى مخاطر بنكية عام محول من االرباح المحتجزة

 شطب اسهم البنك من جداول التداول فى البورصة المصرية وذلك مقابل شراء اسهم السادة 2019 نوفمبر6قررت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 

. جنية مصرى للسهم الواحد 9.92المساهمين بالقيمة العادلة المحددة فى تقرير المستشار المالى المستقل و البالغة 

. شطب اسهم البنك من جداول التداول بالبورصة المصرية2020 مارس 25قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية بتاريخ 

:- فيما يلي2020 مارس 31ويتمثل رصيد االحتياطيات في 

٪ من رأس 50٪ من صافى أرباح العام لتغذية االحتياطي القانوني ويتم إيقاف االحتياطي القانوني عندما يبلغ رصيده ما يعادل 10وفقاً للنظام األساسي للبنك يتم احتجاز 

.المال المصدر

.وفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري ال يجوز التصرف في رصيد االحتياطي الخاص إال بعد الرجوع إلي البنك المركزي المصري

 شطب اسهم البنك من جداول التداول فى البورصة المصرية وذلك مقابل شراء اسهم السادة 2019 نوفمبر6قررت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 

. جنية مصرى للسهم الواحد 9.92المساهمين بالقيمة العادلة المحددة فى تقرير المستشار المالى المستقل و البالغة 

  البدء فى اجراءات شطب سهم البنك من جداول التداول و تم فتح شاشة سوق العمليــات بالبورصة 2020 مارس 5قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية بتاريخ 

 جنية مصرى80029705 سهم خالل تلك الفترة بقيمة اجمالية 8035021 و تم شراء عدد 2020 مارس 19 و حتى 2020 مارس 15المصرية خالل الفترة من 

 شطب اسهم البنك من جداول التداول بالبورصة المصرية ، مع الزام البنك بشراء اسهم السادة 2020 مارس 25قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية بتاريخ 

.2020 أغسطس 24 جنية مصرى للسهم الواحد وذلك لمدة ستة اشهر تنتهى فى 9.92المساهمين المعترضين وغيرهم بالقيمة العادلة و البالغ 

أسهم خزينة

احتياطي عام يستخدم فيما يعود بالنفع على البنك والمساهمين بناءاً علي موافقة الجمعية العامة

نصيب البنك فى احتياطى االيرادات غير العادية الخاصة بشركة اورينت للتأمين التكافلى

احتياطى رأسمالى

احتياطي مخاطر بنكية عام

احتياطى قيمة عادلة من خالل الدخل الشامل

 على زيادة رأس المال المرخص به من2007 يناير 13يبلغ رأس المال المرخص به خمسة مليارات جنيه مصري، حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 

 وتم التأشير بالسجل التجاري2007 يونيو 3 مليون جنيه إلى خمسة مليارات جنيه وصدر قرار رئيس الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة بالموافقة بتاريخ 500

.2007 يونيو 27 وتم التأشير بسجل البنوك بتاريخ 2007 يونيه 23 بتاريخ 5277 وتم النشر بصحيفة االستثمار بالعدد 2007 يونيو 4بتاريخ 

. جنيه5.60 مليون سهم قيمة السهم االسمية 263,359 مليار جنيه موزع على 1,474 مبلغ 2020 مارس 31بلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل في 

2020 مارس 31

2019 ديسمبر 31
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ائب حتى عام و بذلك أنهى البنك خالفه مع مصلحة الضر 0103بسدادها خالل الربع الثانى من عام 
 متداول امام لجنة الطعن ومسددة 0114الف جنيه عن عام  015فيما عدا خالف قدره  0115
 0229/0230سنة 

تم االعتراض عليها  مليون جنيه ، 03أخطرت المامورية البنك بمطالبة بفروق ضريبية تقديرية بمبلغ 
والخالف متداول أمام اللجنة الداخلية وأصدرت اللجنة الداخلية قرار بإعادة الفحص وجارى تقديم 

 .مليون جنية مكون لها مخصص بالكامل 9المستندات و من المتوقع أن يسفر الفحص عن ضريبة 
 

  0231/0231سنة 
مليون جنيه ، تم االعتراض  83935بمبلغ  أخطرت المامورية البنك بمطالبة بفروق ضريبية تقديرية

عليها والخالف متداول أمام اللجنة الداخلية وأصدرت اللجنة الداخلية قرار بإعادة الفحص و من المتوقع 
 مليون جنية مكون لها مخصص بالكامل 6أن يسفر الفحص عن ضريبة 

 

  0239/0232سنة 
فروق لم تقم المأمورية بالفحص بعد و من المتوقع أن يسفر الفحص عن تم تقديم التسويات الضريبية و 

 .مليون جنية مكون لها مخصص 8قدرها  ضريبية مستحقـــــــــــــــــة
 
 

 غرامات التأخير 
 

مليون جنيه تم  095قدرها  0999/0115أخطرت المأمورية البنك بغرامات تأخير مستحقة عن السنوات 
منها بعد سداد كافة االرصدة المتداولة أمام القضاء لالستفادة بحافز % 01و تم سداد االعتراض عليها 

و جارى تسوية الرصيد بمعرفة  0108لسنة  074التجاوز عن مقابل التأخير فى ظل أحكام القانون 
 .المأمورية و إخطار البنك

 
 

 :أحداث هامة -12

  شطب اسهم البنك من  0109نوفمبر 6الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ  تاراقربناءا على
جداول التداول فى البورصة المصرية وذلك مقابل شراء اسهم السادة المساهمين بالقيمة العادلة المحددة 

يد لجنة الق قررت، جنية مصرى للسهم الواحد  9990فى تقرير المستشار المالى المستقل و البالغة 
البدء فى اجراءات شطب سهم البنك من جداول التداول وتم   0101مارس  5بالبورصة المصرية بتاريخ 

مارس  09وحتى  0101مارس  05فتح شاشة سوق العمليــات بالبورصة المصرية خالل الفترة من 
 .جنية مصرى 81109715سهم خالل تلك الفترة بقيمة اجمالية  8135100و تم شراء عدد  0101

شطب اسهم البنك من جداول التداول  لجنة القيد بالبورصة المصرية قررت 0101مارس  05بتاريخ  و
عترضين وغيرهم بالقيمة العادلة بالبورصة المصرية ، مع الزام البنك بشراء اسهم السادة المساهمين الم

 .0101أغسطس  04جنية مصرى للسهم الواحد وذلك لمدة ستة اشهر تنتهى فى  9990البالغ و
 

  انتشر فيروس كورونا"(COVID-19 )" عبر مناطق جغرافية مختلفة على مستوى العالم، مما تسبب
عدم يقين في  COVID-19أحدث انتشار فيروس كرونا . في تعطيل األنشطة التجارية واالقتصادية

خطة استمرارية األعمال  بنك الوضع عن كثب، وقد قام بتفعيلاليراقب . البيئة االقتصادية العالمية
والممارسات األخرى الخاصة بإدارة المخاطر المتعلقة بالتعطل المحتمل لألعمال نتيجة تفشى فيروس 

 .وتأثيره على العمليات البنكية واألداء المالي COVID-19كورونا
ً للتباطؤ االقتصادي( ”COVID-19)"نتيجة لعدم اليقين الناتج عن تفشى فيروس كورونا  وتحسبا

بمراقبة محفظة القروض عن كثب للوقوف على تأثير الفيروس على العوامل الكمية  البنكالمتوقع، يقوم 
والنوعية المختلفة للوقوف على الزيادات الكبيرة في المخاطر االئتمانية والخاصة بالمديونيات المتعلقة 

 .بالقطاعات االكثر تأثراً باألزمة
التدابير واالجراءات االستباقية من خالل تكوين المخصصات الالزمة  باتخاذ البنكو بناءاً على ذلك قام 

مع إمكانية تكوين   0101على محفظة القروض في نهاية مارس  COVID-19للتخفيف من حدة تأثير 
مخصصات إضافية أخرى كخطوة احترازية حتي انتهاء فترة تأجيل استحقاقات العمالء لحين وضوح 

 .وض االئتمانيةاالداء الفعلي لمحفظة القر
 

 أرقام المقارنة  -41
  .يتم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة كلما كان ذلك ضروريا


