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من  عريضة  قاعدة  لتمويل  الشركة  وتسعى 
العمالء وذلك عن طريق تقدمي حلول متويلية غير 
نظام  باستخدام  ومبتكرة  ومتنوعة  تقليدية، 
الشريعة  ألحكام  طبقاً  التمويلي  التأجير 
املعايير  أفضل  مع  يتوافق  ومبا  اإلسالمية 

 

مظلة  لتوسيع  ايضا  الشركة  تسعى  كما 
تقدمي خدمات التأجير التمويلي لتشمل متويل 
املعدات،  اآلالت،  العقارات،  مثل  متعددة  أصول 
إلى  باإلضافة  والطائرات  السفن،  السيارات، 
عريضة  جملموعة  متنوعة  خدمات  تقدمي 
احتياجاتهم  مبختلف  العمالء  من  ومتنوعة 
خدمات  تقدمي  أسس  وترتكز  وقطاعاتهم. 
التأجير التمويلي للشركة على اجلودة واخلدمة 
املتميزة والفكر االحترافي املتطور في التعامل 
اإلسالمية.  الشريعة  يتفق مع  مبا  العمالء  مع 

في  البركة  دلة  مجموعة  ريادة  من  وانطالقا 
فان  املنطقة،  في  التمويلي  التأجير  صناعة 
صناعة  تطوير  في  بدورها  تلتزم  الشركة 
اخلبرات  نقل  طريق  عن  التمويلي  التأجير 
واملعلومات  املعرفة  وكذا  املوجودة  املتنوعة 
املتراكمة في شركات اجملموعة للسوق املصري 
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تأسست شركة التوفيق للتأجير التمويلي في 
مصرية  مساهمة  شركة   ،  2005/04/26

 1997 (8) لسنة  رقم  القانون  وفقاً ألحكام 
ذلك  ويشمل  التمويلي  التأجير  بغرض 
األنشطة الواردة مبادة رقم (2) من القانون رقم 
(95) لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي 

التوفيق  شركة  بدأت  فيه.  املقررة  وبالشروط 
 9 في  الفعلي  نشاطها  التمويلي  للتأجير 

 

 

يبلغ رأس مال الشركة املصرح به 400 مليون 
جنيه  مليون   200 واملصدر  مصري  جنية 
مصري  جنية  مليون   150 واملدفوع  مصري 
التوفيق  بيت  شركة   %80 كاالتي:  موزعة 
للتنمية القابضة، 10% بنك البركة مصر ، و
لالستثمارات. العربي  امللتقى  شركة   %10

 

التمويلي للتأجير  التوفيق  شركة  تعتبر 
دلة  مجموعة  في   ً عضوا  (A.T. LEASE)  

الرائدة  اإلعمال  أكبر مجموعات  إحدى  البركة 
مجال  في  واإلسالمي  العربي  العالم  في 
والتي  اإلسالمية  واملالية  املصرفية  املعامالت 
تعامالتها. جميع  في  الشريعة  أحكام  تطبق 

 

جهات  متنافسني،  من  اجلميع  مع  واملشاركة 
مالية  ومؤسسات  عمالء  وتشريعية،  رقابية 
ومصرفية مبا يساهم في اثراء صناعة التأجير 
في  املساهمة  وبالتالي  مصر  في  التمويلي 

شركة التوفيق للتأجير
ً في مجموعة   التمويلي عضوا

دلة البركة إحدى أكبر مجموعات 
اإلعمال الرائدة في العالم العربي 

واإلسالمي

مواجهة  في  جدارته  املصري  االقتصاد  اثبت 
منو  العاملية، حيث جنح في حتقيق معدل  األزمة 
 2010/2009 عام  5,2%خالل  بلغ  حقيقي 
مقارنة بـ 4,7% خالل العام املالي السابق. ومن 
أهم العوامل التي دعمت قدرة وصالبة االقتصاد 
منو  مصادر  تنوع  األخيرة  اآلونة  خالل  املصري 
االقتصادية  القطاعات  بني  القومي  الدخل 
استجابة  سرعة  إلى  باإلضافة  اخملتلفة، 
الطارئة  العاملية  للمتغيرات  املالية  السياسات 
االقتصاد  لتنشيط  تدابير  عدة  اتخاذ  عن طريق 
محلية  اقتصادية  أزمة  وقوع  وتفادي  املصري 
خالل  تدبيرها  مت  التي  املالي  احلفز  حزم  منها 
كما   .2010/2009 و   2009/2008 عامي 
من  احلد  في  ايضا  النقدية  السياسة  جنحت 
معدالت التضخم بدون التأثير سلباً على حركة 
جميع  إلى  وباإلضافة  االقتصادي.  النشاط 
لتنامي  كان  فقد  ذكرها،  السابق  العوامل 
ورئيسي  فعال  دور  جيدة  مبعدالت  احمللي  الطلب 
وحتمل  االقتصادي  النشاط  حركة  استمرار  في 

 

خالل  العام  للتضخم  السنوي  املعدل  انخفض 
عام 2010 من 13,2% بنهاية شهر ديسمبر 
شهر  بنهاية   %10,2 إلى  ليصل   2009

خالل  سجل  قد  كان  أن  بعد   ،2010 ديسمبر 
النصف  خالل  االنخفاضات  من  سلسلة  العام 
األول من العام ليعود ليرتفع خالل الربع الثالث 
الشهرين  خالل  أخرى  مرة  االنخفاض  يعاود  ثم 
األخيرين من العام. وجتدر اإلشارة إلى أن الفترة 
قد   2010 وسبتمبر  يوليو  شهري  بني  ما 
اخلضروات  اسعار  في  حادة  ارتفاعات  شهدت 
والفاكهة باإلضافة إلى أسعار اللحوم والدواجن 
ومتثل  منها،  املعروض  نقص  اثر  تفاقم  نتيجة 
الزيادة في أسعار هذه السلع ما يزيد عن %60 
تلك  في  العام  للتضخم  السنوي  املعدل  من 
الفترة، وعلى الرغم من الزيادة احلادة في أسعار .

 

 

السلع  أسعار  في  التغير  فإن  الغذائية،  السلع 
عام  أوائل  منذ  منخفضاً  ظل  الغذائية  غير 
2009 مما يدل على احتواء الضغوطالتضخمية 

احمللي.  االقتصاد  في  التعافي  عن  الناجتة 

 

أسعار  على  باإلبقاء  املصري  املركزي  البنك  قام 
واحدة  ليلة  ملدة  واإلقراض  الودائع  على  الفائدة 
خالل  تغيير  دون  الكوريدور)  باسم  (املعروفة 
العام املالي 2010 وذلك عند مستوى %8,25 
و%9,75  اإليداع،  عائد  لسعر  بالنسبة 
اإلبقاء  وكذلك  اإلقراض،  عائد  سعر  بالنسبة 
مستوى  عند  واخلصم  االئتمان  سعر  على 
للجنة  اجتماعات  ثمانية  خالل  وذلك   ،%8,5

عام  خالل  املركزي  للبنك  النقدية  السياسة 
أن  النقدية  السياسة  جلنة  ترى  حيث   ،2010

لتحسن  وداعمة  مناسبة  الفائدة  أسعار 
االقتصاد احمللى، وتؤدى في ذات الوقت إلى احلفاظ 
احلدود  في  األساسي  التضخم  معدل  على 
األجل  في  املصري  املركزي  البنك  لدى  املقبولة 

 

حملة على االقتصاد املصري 
(خالل العام املالي 2010)

الدولية في هذا اجملال.

اإلثار السلبية لألزمة العاملية.
املتوسط.

اخلبرات  نقل  طريق  عن  التمويلي  التأجير 
املعرفة  وكذا  باجملموعة  املوجودة  املتنوعة 
واملعلومات املتراكمة في شركات اجملموعة الى 
من  اجلميع  مع  واملشاركة  املصري  السوق 
عمالء  وتشريعية،  رقابية  جهات  متنافسني، 
في  يساهم  مبا  ومصرفية  مالية  ومؤسسات 
مصر  في  التمويلي  التأجير  صناعة  منو  دفع 
وبالتالي املساهمة في تطور االقتصاد املصري.

 مقدمة

أكتوبر  2006.

تطور االقتصاد املصري.
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قيمنا األساسية

رسالتنا و قيمنا

رسالتنا 

نتحلى جميعنا
 باملرونة التي جتعل

 طريقة عملنا 

وعروضنا تلبي
 و ترضي احتياجات 

عمالئنا

نؤمن بأن املصداقيه
و السلوك األخالقي

و املهني هو الطريقه
الرئيسيه الكتساب

 ثقة عميلنا

املصداقية

كل منا مسئول
عن وظيفته و عن

اخلدمة التي 
يقدمها و خاصة

و األهم عن 
شركتنا

نفكر دوماً 
بطريقة مبتكرة
في إدارة أعمالنا

 إلرضاء 

عمالئنا

الريادة

امللكية

االبتكار

املرونه

نقوم بتقدمي حلول تأجير متويلي مبتكرة و مصممة خصيصاً لتساعد الشركات في تطوير

 وإثراء االقتصاد املصرى
منكن جميع

 العاملني من

 أجل حتقيق

 أهدافنا



النتائج املالية املقارنة للعام املالي 2010  و 

2009 2010٪

% -1,59

% 97,75

% 48,83

% -32,06

% 87,28

% 9,53

% 12,92

% 11,47

% 22,37

% 12,86

% 13,24

ونتائج  املالي  للمركز  مفصلة  صورة  التقرير  هذا  يوضح 
 2010 املالي  العام  عن  للشركة  التشغيلية  العمليات 
ومقارنتها مع العام املالي 2009، يجب قراءة هذا التقرير 
لها  املتممة  واإليضاحات  املالية  بالقوائم  مصحوباً 

 

تقرير األداء املالي للشركة عن العام املالي
 املنتهى في 2010/12/31

النتائج واملؤشرات املالية

مؤشرات األداء الرئيسية للعام املالي 2010 مقارنة بالعام املالي 2009 منو بنسبة %10 في صافى محفظة 
التأجير التمويلي، %13 إجمالي األصول، %11 إجمالي التمويالت اخلارجية طويلة األجل، 87 % صافى الدخل.

حققت الشركة نتائج إيجابية متميزة خالل العام املالي 
مختلف  في  عالية  منو  معدالت  مسجلة   2010

حيث   ،2009 املالي  بالعام  مقارنة  وذلك  القطاعات، 
سجلت الشركة خالل هذه الفترة نسب منو في صافي 
التأجير  حملفظة  احلالية  القيمة  صافي   ،%87 الدخل 
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واملرفقة مع هذا التقرير.

40,847

4,299

(23,271)

17,577

48,618

1,155,646

1,327,671

1,048,867

890,251

1,111,009

216,662

41,509

2,174

(15,636)

25,873

25,960

1,055,053

1,175,767

940,903

727,495

984,435

191,333

2009

التمويلي 10%، إجمالي األصول 13%. 



2010200920082007 2006

   17,189272  

4,2992,174624  1,0811,421

  22,052 

  20,592 

1,155,6461,055,053   

1,327,6711,175,767  

1,048,867 

   134  

1,111,009   9,190

    61,215

تطور األداء املالي للشركة خالل اخلمسة 
أعوام املالية السابقة

يوضح هذا اجلزء من التقرير صورة ملخصة عن تطور املركز املالي ونتائج العمليات التشغيلية 
للشركة خالل اخلمسة أعوام املالية السابقة من 2006 إلى 2010.

*** الفترة املالية األولى للشركة من 26 أبريل 2005 (تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري) حتى 31 ديسمبر 2006

سجل صافي الربح التشغيلي قبل خصم اإلهالك واالستهالك 
انخفاض ملحوظ خالل العام املالي 2010 مقارنة بالعام املالي 
العام  بنهاية  مصري  جنية  مليون   17,6 حقق  حيث   ،2009

 ،2009 للعام  مصري  جنية  مليون   25,9 مقارنة   2010

قيمة  زيادة  نتيجة  وذلك   ،%32 انخفاض  نسبة  مسجالً 
محفظة  إيرادات  قيمة  انخفاض  مقابل  في  الثابتة  املصروفات 
التأجير التمويلي نتيجة توريق جزء كبير من احملفظة، وفى املقابل 
ظهرت ألول مرة إيرادات أخرى بقيمة 32,3 مليون جم الناجتة من 

 

 ً كما سجل مجمل ربح التأجير التمويلي انخفاضا طفيفاً أيضا
مصري  جنية  مليون   40,8 بقيمة   2010 املالي  العام  خالل 
 ،2009 املالي  العام  خالل  مليون مصري   41,5 بقيمة  مقارنة 
التأجير  نتيجة منو محفظة  2% هذا  انخفاض  مسجالً نسبة 
2009 وفى املقابل  املالي  العام  التمويلي خالل عام منذ نهاية 

مع نهاية العام املالي 2010 زادت إجمالي األصول بنسبة %13 
 1328 قيمة  إلى  لتصل   2009 املالي  العام  بنهاية  مقارنة 
حملفظة  احلالية  القيمة  صافى  متثل  والتي  مصري،  جنية  مليون 
األصول. إجمالي  من   %87 نسبة  التمويلي  التأجير 

 

كما زادت إجمالي االلتزامات بنسبة 13% مقارنة بنهاية العام 
املالي 2009 لتصل إلى قيمة 1111 مليون جنية مصري، والتي 
من   %94 نسبة  األجل  طويلة  اخلارجية  التمويالت  قيمة  متثل 
إمتام  في  الشركة  إدارة  جناح  يعكس  والذى  االلتزامات،  إجمالي 
السيولة  حصيلة  من  كبير  جزء  واستخدام  التوريق  عملية 
واملستحقة  القائمة  األرصدة  سداد  في  العملية  عن  الناجتة 
خفض  إلى  أدى  مما  مصري  جنيه  مليون   443 بقيمة  للبنوك 
إليها. وصلت  التي  الدنيا  احلدود  إلى  املالية  الرافعة  معدل 

منو األصول وااللتزاماتصافي األرباح ونتائج العمليات التشغيلية
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 منو بنسبة 10% في صافي محفظة

 التأجير التمويلي

(4,495)

(4,223)

(3,785)

20,846 

70,406

(9,273)

7,916

8,085

519,196

541,246

419,919

348,215

436,946

104,301

35,433

(13,381)   

833,814

883,667

702,589

555,763

735,361

148,307

41,509

(15,636)

25,873

25,960

940,903

727,495

984,435

191,333

40,847

(23,271)

17,577

48,618

890,251

216,662

عملية التوريق.

توريق جزء كبير من احملفظة.

***
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مصادر التمويل والسيولة

موقف السيولة

مصادر التمويل
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يختص هذا اجلزء من التقرير بتوضيح موقف 
املعتمد  التمويل  للشركة ومصادر  السيولة 
عليها إلى جانب موقف البنوك واملؤسسات 
بنهاية  الشركة  معها  تتعامل  التي  املالية 

األقساط  أصل  قيمة  بإضافة  احتسابه  يتم 
للقيم اإليجارية املستحقة خالل العام القادم 
األصول  إلجمالي  جم  مليون   199,9 بقيمة 
ً لطبيعة معايير احملاسبة  املتداولة وذلك نظرا
املصرية واختالفها عن املعايير الدولية). وتتبع 
الشأن  هذا  في  حتفظية  سياسة  الشركة 
املناسبة  بالسيولة  االحتفاظ  يتم  حيث 
ملواجهة التزامات الشركة اجلارية خاصة فيما 
أقساط  أصل  من  اخلارجية  بالتمويالت  يتعلق 
فائض  إلى  باإلضافة  وتكلفتها،  التمويل 
مت  التي  التوريق  عملية  من  املتولدة  السيولة 

 

تقوم الشركة بتنويع مصادر متويلها وذلك عن 
طريق مصادر داخلية مثل املبالغ املدفوعة من 
رأس املال وإعادة استثمار املبالغ الفائضة من 
بإعادة  التمويلي  التأجير  عمليات  متحصالت 
ضخها في عمليات تأجير متويلي أخرى جديدة، 
مثل  خارجية  مصادر  طريق  عن  وكذلك 
من  األجل  وطويلة  متوسطة  التمويالت 
الشركة في  إدارة  والذى يعكس جناح  البنوك، 
إمتام عملية التوريق واستخدام جزء كبير من 
في  العملية  عن  الناجتة  السيولة  حصيلة 
للبنوك. واملستحقة  القائمة  األرصدة  سداد 

 

إجمالي  بلغ   2010 املالي  العام  بنهاية  و 
تكوينها  مت  التي  التمويلي  التأجير  محفظة 
مت  وقد  مصري  جنيه  مليون   2236 بقيمة 
متويلها من التمويل الداخلي (حقوق امللكية 
وفوائض السيولة) بقيمة 245 مليون جنيه 
ائتمانية  (تسهيالت  خارجي  ومتويل  مصري، 
 1991 بقيمة  معها)  املتعامل  البنوك  من 

 

م
ج

ن 
يو

مل
م

ج
ن 

يو
مل

تنفيذها خالل هذا العام.

العام املالي 2010.

مليون جنيه مصري.



2010

٪ 11

٪ 89

46  

297  

% 86,90

% 14,41
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من منطلق حرص الشركة على تنويع مصادر 
على  كلياً  االعتماد  وعدم  اخلارجية  متويلها 
التمويالت املمنوحة من البنوك، وذلك من خالل 
احلديثة  التمويل  آليات  بعض  استخدام 

الشركة بنجاح في نهاية شهر يوليه 2010 
تأجير  عقود  توريق  لسندات  إصدار  أول  بطرح 
جنيه  مليون   576 إجمالية  بقيمة  متويلي 
للرقابة  العامة  الهيئة  إشراف  حتت  مصري 
املؤسسات  من  نخبة  مع  وبالتعاون  املالية، 
التجاري  البنك  رأسها  على  والبنوك  املالية 
القابضة،  املالية  التوفيق  مجموعة  الدولي، 
حـازم  االئتماني،  للتصنيف  ميريس  شـركة 
الدين  سرى  ومكتب   ،KPMG حسن 

 

ويعد هذا اإلصدار األول من نوعه (طرح خاص) 
يحتوى  حيث  مصر  في  متويلي  تأجير  لشركة 
ودرجة  مدة  شريحة  ولكل  شرائح،  ثالث  على 
تقييم ائتماني مختلفة في طرح واحد. ومن 
اجلدير بالذكر أيضا أن قيمة هذا اإلصدار تعد 
في  التوريق  سندات  إصدار  تاريخ  في  األكبر 
إلى  تاريخه،  حتى  التمويلي  الـتأجير  سوق 
أحكام  مع  متوافق  إصدار  أول  أنه  جانب 
املصري. السوق  في  اإلسالمية  الشريعة 

 

وتهدف "A.T. LEASE" من عملية التوريق 
إلى التنويع في مصادر احلصول على التمويل 
الشركة  عالقة  على  ايجابيا  ينعكس  مما 
تشجيع  إلى  باإلضافة  والبنوك  بالعمالء 
املستثمرين بكافة فئاتهم الى االستثمار في 
التمويلي مما سيكون له مردود  التأجير  مجال 
على  ثم  ومن  الصناعة  تطور  على  ايجابي 

 

.(Securitization)فقد قامت

 Private) وفيما يلى شرح التفاصيل والبيانات املالية اخلاصة بعملية التوريق التي قامت الشركة بإمتامها بنجاح من خالل الطرح اخلاص
Placement) والذى مت غلق باب االكتتاب فيه بتاريخ 2010/07/28:

680,023,088

598,909,413

566,518,629

2010/06/01

2014/10/01

 التوفيق حتصل علي
 جائزه اصدار العام

 2010 من مجله

   The Banker عن أول 
 طرح خاص لشركة 

تأجير متويلي في مصر
 و الشرق االوسط  

مثل "التوريق" 

الشركة وتوسعاتها.

لالستشارات القانونية. 
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األوسط  "الشرق  ميريس  شركة  منحت 
املستثمرين"  وخدمة  االئتماني  للتصنيف 
والترتيب  التصنيف   2010/6/01 بتاريخ 
اجلدارة)  (تصنيف  االئتمانية  للمالءة  احمللي 
التوفيق  شركة  من  املصدرة  للسندات 
درجة  األول)  (اإلصدار  م"  م.  ش.  للتوريق 
AA للشريحة  درجة  (أ) و  AA+ للشريحة 
(ج). وجتدر  (ب) و درجة              للشريحة 

بقيمة  السندات  هذه  أن  إلى  اإلشارة 
خمس  وملدة  مصري  جنيه   576,000,000

املعجل  واالستدعاء  للتداول  قابلة  سنوات، 
قابله  وغير  لإلصدار  الثانية  السنة  من 
ثابت  سنوي  عائد  وذات  أسهم  إلى  للتحويل 
عائد  و  (أ)  للشريحة  بالنسبة   %9 يبلغ 
للشريحة  10% بالنسبة  يبلغ  ثابت  سنوي 
 %11,25 يبلغ  ثابت  سنوي  عائد  و  (ب) 

ً. وهذه  بالنسبة للشريحة (ج) ويدفع شهريا
ماليه  حقوق  مبحفظة  مضمونه  السندات 
جنيه   598,909,413 حالية  بقيمة 
نافذه  بصفة  قانوناً  ومحاله  آجله  مصري 
وناجزه جلميع احلقوق والضمانات بعد تغطية 
 ً االكتتاب فى السندات بالكامل، وتتميز أيضا
بناءً   %2,55 نسبته  داخلي  ائتماني  بتعزيز 
خصم  بعد  للمحفظة  احلالية  القيمة  على 
اخملاطر  ملواجهة  اإلصدار  مصاريف  إجمالي 
قد  عجز  أي  ومنها  احملفظة  تواجه  قد  التي 
ينشأ عن السداد املبكر أو التعثر في السداد، 
باإلضافة إلى خطاب ضمان ملواجهة أي تأخير 
يخل  قد  مما  النقدية  التدفقات  في  عجز  أو 

تصنيف املالءة االئتمانية لإلصدار

وقيمته  التوريق  سندات  حملة  بحقوق 
 %10 وميثل  مصرياً  57,600,000 جنيهاً 

مت  وقد  إصدارها.  املزمع  السندات  قيمة  من 
التي  الدراسات  على  بناءًا  الدرجة  هذه  منح 
البيانات  واقع   بها شركة ميريس من  قامت 
املنشورة في مسودة مذكرة معلومات الطرح 
والقانونية  املالية  للجوانب  وأيضاً  اخلاص، 
حملفظة احلقوق اآلجلة واحملالة قانوناً والتي مت 
 ً وأخذا  2010/05/30 إمدادها مليريس بتاريخ 
الهيئة  من  الصادرة  القواعد  االعتبار  في 
حتى  بها  واملعمول  املالية  للرقابة  العامة 
وعمليات  شركات  تنظيم  بشأن  تاريخه 

 

أن  تعني   "AA" درجة  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
درجة  أنه  على  محلياً  مصنف  اإلصدار 
وقدرته  االئتمانية  الناحية  من  وأنه  استثمار 
مواعيدها  في  والفوائد  األقساط  على سداد 

                          ، كما أن درجة اخملاطر 
مقارنة  متواضعة  اإلصدار  لها  يتعرض  التي 
نفسها. الدولة  في  األخرى  باإلصدارات 

 

أن  وجتدر اإلشارة إلى أن درجة "BBB" تعني 
درجة  أنه  على  محلياً  مصنف  اإلصدار 
وقدرته  االئتمانية  الناحية  من  وأنه  استثمار 
مواعيدها  في  والفوائد  األقساط  على سداد 

 

 

                          ، كما أن درجة اخملاطر 
مقارنة  متواضعة  اإلصدار  لها  يتعرض  التي 
نفسها. الدولة  في  األخرى  باإلصدارات 

 

مخاطر  اجلدارة  تصنيف  درجة  تتناول  كما 
اخلسارة املتوقعة على املستثمرين حتى وقت 
استحقاق السندات. ومن وجهة نظر شركة 
بسداد  يسمح  اإلصدار  هيكل  فإن  ميريس، 
سداد  وكذا  لها  احملدد  التوقيت  في  الفوائد 
السندات. استحقاق  تاريخ  في  الدين  أصل 

BBB-

 Creditworthiness
Very Strong

 Creditworthiness

Average 

يختص هذا اجلزء من التقرير بتوضيح صورة مفصلة 
العام  عن  للشركة  التمويلي  التأجير  محفظة  عن 
 ،2009 املالي  بالعام  ومقارنتها   2010 املالي 
ومتابعة إدارة مكوناتها ومؤشرات األداء املرتبطة بها.

العام  خالل  متميزة  إيجابية  نتائج  الشركة  حققت 
في  جيده  منو  معدالت  مسجلة   2010 املالي 
محفظة التأجير التمويلي فيما يتعلق بزيادة القيم 
والقيم  املؤجرة  واألصول  اجلديدة  للعقود  التمويلية 
حيث   ،2009 املالي  بالعام  مقارنة  وذلك  اإليجارية، 
قامت الشركة بتنفيذ عمليات تأجير متويلي بقيمة 
2010 مقارنة  805 مليون جنية مصري خالل عام 

بالعمليات املنفذة بقيمة 477 مليون جنية مصري 
خالل عام 2009، مسجلة بذلك نسبة زيادة %69، 
املؤجرة  األصول  تكلفة  إجمالي  قيمة  وصلت  حيث 
 1302 مبلغ   2010 املالي  العام  بنهاية  اجملمعة 
احلالية  القيمة  صافي  ويبلغ  مصري  جنية  مليون 
حملفظة التأجير التمويلي بعد خصم أصل األقساط 
جنية  مليون   1156 مبلغ  العمالء  من  املسددة 

توزيع األصول املؤجرة املنفذة املقارنة للعام املالي  2010 و 2009

2011/07/10

2013/06/10

2015/06/10

40,45

%

2,330,000

3,040,000

390,000

5,760,000

233,000,000

304,000,000

39,000,000

576,000,000

291,913

432,961

9,993

806,167

مقارنة إضافات أصول التأجير التمويلي اجلديدة 2010 و 2009

 ً ذو جودة عالية جدا
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ذو جودة متوسطة  



2010

(%

  18,66

  6,25

  2,03

  0,04

  0,77

  4,63

  67,62

  100,00

% 67,62

% 4,63

% 0,77
% 0,04

% 2,03

% 6,25

% 18,66

2006

21

521

412
433

806

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

2007 2008 2009 2010

توزيع أصول ومكونات احملفظة
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توزيع إجمالي األصول املؤجرة حملفظة التأجير التمويلي كما في 2010/12/31

توزيع أصول محفظة التأجير التمويلي بنهاية العام املالي 2010
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2010

%

  9,94

  

 3,81

 3,45

 4,37

 3,48

  1,00

  0,81

  1,66

  3,84

  5,10

  0,05

  1,77

  4,63

 7,68

  19,19

  0,89

  2,05

  1,48

100,00

24.78

3.81

3.45

4.37

3.48

1.00

0.81

1.66 3.84

5.10

1.77

4.63

7.68

19.19

0.89

2.05

1.48

9.94

تتوزع نسب التمويل للقطاعات الصناعية واخلدمية املكونة للمحفظة كالتالي:

توزيع إجمالي نسب متويل قطاعات محفظة التأجير التمويلي  كما في 
2010/12/31 
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توزيع القطاعات املمولة مبحفظة التأجير التمويلي بنهاية العام املالي 2010

24,78

  

0.05



جودة احملفظة

واصلت إدارة الشركة جناحها في رابع عام تشغيلي 
كامل وخامس عام مالي منذ بداية عمر الشركة 
للتأجير  التوفيق  شركة  وضع  في  التوالي  على 
مع  متفقة  متويلي  تأجير  شركة  كأول  التمويلي 
املصري  السوق  خريطة  على  االسالمية  الشريعة 
التوفيق  أسم  ربط  على  ساعدت  مميزة  بطريقة 
صناعة  في  املتعاملني  ذهن  في   (A.T.LEASE)
بنوك،  منافسني،  عمالء،  من  التمويلي  التأجير 
عن  وجديد  مبتكر  هو  ما  بكل  رقابية  وهيئات 
طريق النجاح في تقدمي حزمة مرنة ومتكاملة من 
والتي  التمويلي  التأجير  باستخدام  املالية  احللول 
يسبق  لم  والتي  االسالمية  الشريعة  مع  تتفق 
تقدميها للسوق املصري. ومنها على سبيل املثال 

شحن  لسفينة  متويلي  تأجير  عملية  أول  تنفيذ 

االستمرار في دعم عمليات االستحواذ واستخدام 
للشركات الهيكلة  إعادة  في  التمويلي  التأجير 

 

الدولة  أصول  إدارة  برنامج  في  االشتراك 
من  شركة  بيع  عملية  ومتويل  (اخلصخصة) 

 (Leverage Buy-out) تنفيذ أول عملية استحواذ

متويل شراء أصل معنوي (Trade Name) ألول مرة 

االستئجار  إعادة  مع  بيع  عملية  أكبر  ثاني  تنفيذ 
في السوق املصري للتأجير التمويلي وذلك للمقر 
في  العاملة  الكبرى  البنوك  أحد  وفروع  اإلداري 

 

 
 

موقفها  تدعيم  في  الشركة  وضع  ساهم  وقد 
وتوسيع قاعدة العمالء باجتذاب ما يزيد عن مائة 
عميل من أفضل الشركات الرائدة في قطاعاتهم 
مالية  ومالءة  بسمعة  يتمتعون  والذين  اخملتلفة 
عمليات  بتنفيذ  العمالء  هؤالء  قام  وقد  ممتازة. 
مليون   805 بحجم  الشركة  مع  متويلي  تأجير 
(وبإجمالي   2010 عام  خالل  مصري  جنية 
منذ  مصري  جنية  مليار   2,3 بقيمة  محفظة 
بداية نشاط الشركة) وبتنوع في أنواع االصول من 
زيادة  الى  باإلضافة  وعقارات.  معدات،  سيارات، 
عن  يزيد  ما  الى  املستهدفة  التسويقية  القاعدة 
مليار جنية مصري مع عمالء ذوى جدارة ائتمانية 

  

 

   

2010A.T. LEASE    22 2010A.T. LEASE    21

من  قاعدة  بتكوين  للشركة  التمويلي  التأجير  محفظة  تتميز 
طريق  عن  وذلك  املرتقبة  القطاعات  جميع  في  املتميزين  العمالء 
وتنفيذ  للعميل،  االئتمانية  اجلدارة  درجة  عن  مسبقة  دراسات 
السيارات،  متويلي في قطاعات حيوية متعددة مثل  تأجير  عمليات 
النقل واملواصالت، التطوير العقاري، االتصاالت، األغذية واملشروبات، 
اإلسمنت،  صناعة  االستشارية،  اخلدمات  البحري،  النقل  البترول، 
الشركات  أفضل  مع  وذلك  واملستشفيات...،  املالية،  واملؤسسات 
مالية ومالءة  يتمتعون بسمعة  والذين  القطاعات  الرائدة في هذه 

 

 

استبعاد  و  بها  االستثمار  املفضل  القطاعات  حتديث  يتم  انه  كما 
سنوية  ربع  بصفه  وذلك  مرتفعة  مخاطر  تشهد  التي  القطاعات 
بصفه  االستثماري  املناخ  تقييم  و  متابعة  و  دراسة  يتم  انه  كما 

 

 ً بناءا يتم  االئتماني للشركة  القرار  وحرصاً علي جودة احملفظة فإن 
علي دراسات مالية وائتمانيه علي أعلي مستوي وكذلك استخدام 
االستعالمات  إلجراء  ذلك  و  جيدة  بسمعه  تتمتع  خارجية  مصادر 
بالشركة  قوي  نظام  وجود  إلي  باإلضافة  والتقييمات  امليدانية 
لتحديد اجلدارة االئتمانية لكل عميل ووجود قطاع مخاطر مستقلة 
لدعم القرار االئتماني بخالف وجود تدرج في سلطات منح االئتمان 
املتابعة  اللجان اخملتلفة وكذلك  السادة أعضاء  لالستفادة بخبرات 
احلاليني  العمالء  علي  الدورية  واالستعالمات  والزيارات  امليدانية 
االئتماني  القرار  أن  علي  يؤكد  وهذا  موقفهم،  علي  لالطمئنان 
اخملتلفة  واخلبرات  العلمية  األسس  أفضل  علي  مبني  بالشركة 

احملفظة  تدعيم  في  يصب  وذلك  عليه،  للقائمني  اخملتلفة  واخلبرات 
علي  واحلفاظ  االستمرار  علي  والعمل  السوق  في  العمالء  بأفضل 
املوقف اجليد حملفظة الشركة االئتمانية بصفتها النشاط الرئيسي 

 

وبصفه عامة تتمتع احملفظة بجودة ائتمانية عالية من حيث جودة 
االئتمانية  اجلدارة  ذوى  العمالء  وكذلك  وتنوعها  املؤجرة  األصول 

أهم اإلجنازات حتى عام 2010

ممتازة.

مستمرة عن طريق مسئولي قطاع اخملاطر.

للشركة.

املمتازة. 

وليس احلصر ما يلى:

بحرية.

املستحوذ عليها.

شركات القطاع العام.

عن طريق التأجير التمويلي.

القطاع املصرفي املصري.

في مصر عن طريق التأجير التمويلي.

مرتفعة.



ً على ما تقدم فإن أهم اإلجنازات بالنسبة للعام املالي 2010 تتلخص فيما يلى: وبناءا

“
”

ورؤية واضحة  إتباع استراتيجيات  إلى  باإلضافة  الشركة،  بدء نشاط  إجنازات منذ  أخرا فإن كل ما سبق حتقيقه من  وليس  وأخيرا 
للتعامل مع سوق التأجير التمويلي في جمهورية مصر العربية كانت كلها عوامل جناح أدت إلى حتقيق نتائج مالية غير مسبوقة 
 ً واهمها الوصول ملعدل عائد على حقوق امللكية في رابع عام تشغيلي كامل للشركة الى 24% تقريباً، وهو املعدل الذى يتفوق كثيرا
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ركزت إدارة الشركة على االهتمام بدور الرقابة الداخلية ليتماشى مع
 حجم األعمال املتزايد

اعتماد استراتيجية جديدة للشركة تتضمن هيكل تنظيمي 
جديد وهيكل حوكمي يتفق مع املعايير العاملية مما يضمن 

النمو املطرد للشركة خالل األعوام اخلمس القادمة في إطار 
رقابي متميز.

اعتماد القيم اخلاصة بالشركة والتي سيلتزم بها كل من له 
عالقة بالشركة من مساهمني، ومجلس إدارة، وفريق العمل. 
اعتماد الرسالة التي حتكم وجود الشركة في السوق املصري 
في املستقبل ومت تدعيم هذه الرسالة برؤية متميزة تساعد 

الشركة علي اعتالء مكانة مرموقة في السوق املصري خالل 
اخلمس سنوات القادمة.

إمتام أكبر عملية توريق حملفظة شركة تأجير متويلي في مصر 
بقيمة 576 مليون جنية مصري مقسمة على ثالث شرائح 
بآجال مختلفة، واحلصول على أفضل التقييمات االئتمانية 

درجة AA+ للشريحة (أ) و درجة AA للشريحة (ب) و 
درجة -BBB  للشريحة (ج).

حتقيق نتائج مالية ممتازة خالل العام املالي 2010 اهمها     
6%        ، 32%        , 24%        ,  و وصول حجم 

محفظة التأجير التمويلي املنفذة منذ بداية نشاط الشركة 
حتى نهاية عام 2010

االنتهاء من العام املالي اخلامس بدون أية حاالت تعثر 
ومبحفظة ائتمانية عالية اجلودة.

والذين  بنك   11 إلى  للشركة  املمولة  البنوك  عدد  وصول 
على  يدل  مما  والعاملية  املصرية  البنوك  وأفضل  أكبر  ميثلوا 
الثقة الكبيرة التي اكتسبتها الشركة واملكانة التي وصلت 
لها بعد عامها اخلامس حيث وصل حجم التمويل املقدم من 
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2,3 مليار جنية مصري.  الي
إدارة اخملاطر العاملية

هذه البنوك إلى 2,5 مليار جنية مصري.

بتدريب  عدد خمسة موظفني من  أيضا قامت الشركة   و 
على  حصولهم  مت  و   2010 عام  خالل  الشركة   موظفي 
املصري  املصرفي  املعهد  من  االئتمان  في  معتمدة   شهادة 
املالية  القوائم  و  احملاسبة  أساسيات  تتضمن  شهادة  وهى 
التي  اإلقراض  أساليب  فهم  من  املتدربني  متكن  أنها  كما 
الفعالة. االئتمانية  القرارات  اتخاذ  على  تساعد 

كما واصلت الشركة استمرارها في دعم فريق العمل الذى 
الكفاءات  من  مبجموعة  الشركة  عمر  بداية  في  تكوينه  مت 
املصرية   السوق  في  العريضة  اخلبرات  ذوى  من  املتميزة 
املالية  املؤسسات  في  طويلة  خبرات  لهم  والذين  والعاملية 
فريق   وتكوين  التمويلي  التأجير  وشركات  العاملية  والبنوك 

 

وجود  يراعى  دقيق  تنظيمي  يحكمه هيكل  عمل متجانس 
حتديد  مع  الالزمة  واإلشرافية  التنفيذية  الوظائف  كل 
لإلدارات  الوظيفي  والوصف  واملهام  االختصاصات 
املستشارين  من  بهيئة  االستعانة  مت  كما  واألشخاص. 
لالستعالم  وشركة  الشرعي  الضريبي،  املالي،  (القانوني، 
بنك  مع  التعاون  بروتوكول  تفعيل  إلى  باإلضافة  االئتماني 
البركة مصر في شأن االستعالمات االئتمانية). وقد ركزت 
إدارة الشركة على االهتمام بدور الرقابة الداخلية ليتماشى 
جلنة  وتشكيل  تفعيل  وكذلك  املتزايد،  األعمال  حجم  مع 
مخاطر  سجل  إعداد  جانب  إلى  هذا  الداخلية  املراجعة 
متكامل للشركة وحتديد استراتيجيات وسياسات الشركة 

 في التعامل مع هذه اخملاطر.

املال  سوق  هيئة  (رئيس  الدين  سري  هاني  الدكتور/  ضم 
ً) ورئيس مؤسسة سرى الدين لالستشارات القانونية  سابقا
إلى عضوية مجلس إدارة الشركة ورئاسته للجنة املراجعة 
إلى جانب إعداد سجل مخاطر  وإدارة اخملاطر، هذا  الداخلية 
متكامل للشركة وحتديد استراتيجيات وسياسات الشركة 

في التعامل مع هذه اخملاطر.

22 موظف و ذلك الول مره في مصر.

على املعدالت املتعارف عليها لشركات مثيلة. 

إلى  الوصول  على  عمالً  بالشركة  احلوكمة  دور  تفعيل 
السنوات  خالل  احلوكمة  مستويات  من  متقدم  مستوى 

املؤسسات  أبرز  و  أهم  أحد  مع  بالتعاقد  الشركة  قامت 

 22                                            و ذلك لتخريج عدد 
موظف من موظفي الشركة خالل عامي 2009 و2010 و 
منحهم دبلومة دوليه في إدارة اخملاطر و هي دبلومة معتمدة 
احلاصلني  عدد  ويعد  املرموقة  املالية  املؤسسات  قبل  من 

 for Financial Management
International Academyالتدريبية املتخصصة في العالم

عليها في الشرق األوسط عدد 33 شخص، 

الثالث القادمة وذلك طبقاً لالستراتيجية املعتمدة.

دبلومة على  حصلوا  موظف   16 عدد  من  دفعة  تخريج 

                 خالل عام 2009، باإلضافة إلى عدد 6 موظفني 

العدد      إجمالي  ليصبح   ،2010 عام  خالل  تخرجوا  أخرين 



 

 

 

 

 

  

 

األهداف واخلطط املستقبلية للشركة

ً عليه  تسعى الشركة لتحقيق خطط وأهداف طموحة خالل األعوام القادمة من التشغيل وكذلك التغلب على العديد من التحديات، وبناءا
تهدف الشركة في العام القادم 2011 لتحقيق خطتها الطموحة املتمثلة فيما يلى:

املضي قدماً في تنفيذ األهداف االستراتيجية اجلديدة للشركة 
وذلك لألعوام اخلمس القادمة باعتبار عام 2011 هو عام البداية 

طبقاً لألهداف واخلطط الزمنية املعدة.

تدعيم وبناء قاعدة رأسمالية قوية عن طريق زيادة رأس املال 
وتدعيم االحتياطيات.

 

تنويع مصادر التمويل اخلارجي في متويل األصول املؤجرة وبهدف 
حتقيق أعلى عائد على حقوق امللكية من خالل زيادة االعتماد على 
التمويالت اخلارجية واالستفادة من احلد األقصى لنسبة التمويل 

اخلارجي إلى حقوق امللكية 1:8.
      

االستمرار في استخدام آليات التمويل احلديثة مثل "التوريق" 
Securitization، وطرح عملية توريق جديدة (اإلصدار الثاني) خالل 

العام القادم.

النتهاء من مشروع ميكنة أنظمة الشركة الداخلية والبناء 
التقني وتنفيذ واستخدام تطبيقات أوراكل، وذلك ملقابلة 

احتياجات أنشطة العمل اجلديدة املستهدف إضافتها، وخلق 
قيمة مضافة وجدوى اقتصادية ميكن االستفادة منها في العديد 

من نشاطات العمل.

  
استقطاب الكوادر والتعيينات الالزمة الحتياجات الشركة احلالية،  

و املستقبلية واخلاصة بالفروع اجلديدة.
    

االستمرار في تدعيم رفع معدالت الكفاءة وتدريب املوظفني على 
أساليب ومستجدات العمل احلديثة وخلق فريق عمل متميز بني 

ً لندرة الكفاءات املتوفرة حالياً في  شركات التأجير التمويلي نظرا
مجال التأجير التمويلي، ومواصلة سياسة الشركة في احلفاظ 

على املوظفني املتميزين وضمان والئهم للشركة حيث تعد املوارد 
البشرية أحد أهم أصول الشركة التي تسهم في جناحاتها 

وحتقيق أهدافها.
 

البدء في تأسيس شركة جديدة تابعة ومتخصصة في أحد فروع 
التأجير التمويلي.

 

البدء في اتخاذ اخلطوات الالزمة نحو افتتاح فرع جديد للشركة.
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أعضاء مجلس اإلدارة

السيد/ حسن سالم العمارى
رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ حسن سالم العمارى احلاصل على درجة البكالوريوس في العلوم اإلدارية من كلية أكسبريدج باململكة 
املتحدة يشغل العديد من املناصب واملسئوليات اإلدارية  والتنفيذية فهو حالياً رئيس مجلس إدارة بيت التوفيق  
للتنمية، البحرين ورئيس مجلس إدارة مجموعة التوفيق املالية القابضة  مصر وعضو مجلس إدارة في العديد من 
الشركات التابعة جملموعة دله البركة وفى قطاعات متنوعه ومتعددة مثل االستثمار العقاري، التطوير العقاري، 
واالتصاالت. البحري  النقل  التوريق،  والصناديق،  احملافظ  إدارة  املالية،  األوراق  وتداول  السمسرة  البنوك،  التأمني، 
املالية  املؤسسات  أكثر من خمسه وعشرون عاماً في  ملدة  ومتنوعه  العمارى خبرة عديده  لألستاذ حسن سالم 

املهندس عبد العزيز اليماني عضو مجلس إدارة شركة التوفيق للتأجير التمويلي ممثالً عن بيت التوفيق للتنمية 
واحلاصل على بكالوريوس هندسة صناعية من جامعة امللك عبد العزيز في جدة باململكة العربية السعودية  والذى 
وفى  البركة  دله  واملسئوليات ضمن مجموعة شركات  املهام  من  بالعديد  قام  املاضية  العشرون سنة  في خالل 
العديد من اجملاالت الصناعية وخاصة االستثمارات. وحالياً يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة دله 
واستثمارات  خطط  جميع  عن  الرئيسي  واملسئول  باجملموعة   اإلدارة  جلنة  أعضاء  وأحد  بجدة  القابضة  البركة 

المهندس عبد العزيز عبده اليمانى
عضو مجلس اإلدارة

السيد/ عمر حامد الحرازى الشريف
عضو مجلس اإلدارة

السيد عمر حرازى حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة امللك عبد العزيز فى جدة وله خبره 
طويله ملدة 30 عاماً تقريباً فى مجال البنوك االستثمارية، بنوك االستثمار إدارة احملافظ والصناديق، التداول في 
األوراق املالية باإلضافة إلى عضويته في مجالس إدارات وجلان تنفيذيه فى شركات عديدة (منها شركة التوفيق 
للتأجير التمويلي)  واململوكة جملموعة دله البركة وفى دول متعددة مثل السعودية، مصر، األردن، الكويت والبحرين. 

اجملموعة مبصر.

واملصرفية.

 

 

األستاذ/ أشرف الغمراوى
عضو مجلس اإلدارة

البركة  التابع جملموعة  البركة مصر  بنك  إدارة  رئيس مجلس  ونائب  التنفيذي  الرئيس  الغمراوى،  األستاذ/ أشرف 
املصرفية أحد أكبر مجموعات البنوك اإلسالمية  في مصر والعالم اإلسالمي، حاصل على بكالوريوس التجارة من 
جامعه عني شمس ودبلومة االئتمان املصرفي وله أكثر من 30 سنه خبره في مجال البنوك في إدارات مختلفة 
ومنها التخطيط  واملوازنات والتفتيش والفروع وقطاع العمليات املصرفية. وهو أيضاً ممثل البنك في احتاد بنوك 
مصر وعضو مجلس إدارة في العديد من الشركات التي يساهم فيها البنك في أنشطه مثل االستثمار العقاري، 
ً التأمني  املراكز التجارية، التأجير التمويلي/ التمويل العقاري، تداول األوراق املالية، إدارة الصناديق واحملافظ وأخيرا

التكافلي.

وحالياً يشغل األستاذ عمر حرازي منصب نائب الرئيس التنفيذي في بيت التوفيق للتنمية.
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اإلدارة التنفيذية

من اليمني لليسار 

رئيس إدارة املراجعة 
الداخلية

رئيس قطاع العمليات رئيس قطاع اخملاطر رئيس قطاع املعلومات

الرئيس التنفيذي مستشار قانوني
والعضو املنتدب

نائب الرئيس التنفيذي
 

رئيس قطاع األعمال 

رئيس إدارة التسويق 
 

رئيس القطاع املالى
  

 رئيس إدارة عمليات
 التأجير التمويلي

رامى فاروق سهيل رشوان ياسمني خطاب 

حامت سمير  أحمد ضيف  طارق فهمى 

عبد اهللا بدوى  محمد عفيفى  حسام عبد العزيزإيهاب عبد املنعم 

عادل حمودة 

أعضاء مجلس اإلدارة

د. هاني سرى الدين
عضو مجلس اإلدارة

د. سرى الدين رئيس الهيئة العامة لسوق املال سابقاً، ومؤسس مكتب سرى الدين لالستشارات القانونية احلاصل 
في  عاماً   25 من  ألكثر  عديده  خبرات  وله  لندن  جامعة  من  واالستثمار  التجارة  قانون  في  الدكتوراه  على 
االستشارات القانونية في مجاالت االستثمار، سوق املال، البنوك، التمويل، ومشروعات البنية االساسية. ساهم 
وبنك  مصر،  بنك  املركزي،  البنك  أهمها  ومن  عديدة  وبنوك  مؤسسات  إدارات  مجالس  عضوية  في  ويساهم 
االسكندرية والعديد من مجالس إدارات الشركات القابضة. وهو مؤسس و عضو مجلس إدارة أول جمعية مصرية 
متخصصة في صناديق االستثمار املباشر، املؤسس والرئيس غير التنفيذي لصندوق يهدف إلى االستثمار املباشر 
بكلية  التجاري  القانون  قسم  رئيس  منصب  حالياً  الدين  سرى  د/  يشغل  واملتوسطة.  الصغيرة  للمشروعات 
تاون. جورج  جامعة  الدولي،  للقانون  األوسط  الشرق  معهد  ويرأس  القاهرة،  جامعة   – احلقوق 
ألفضل  االجتماعية  للعلوم  التشجيعية  القاهرة  جامعة  جائزة  على  حاصل  الدين  سرى  د.  أن  بالذكر  اجلدير  و 
البحوث القانونية، وجائزة أفضل مؤسسة قانونية متخصصة في مجال االستثمار املباشر، سوق املال، التمويل.

األستاذ / طارق فهمى
الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب

ا/ طارق فهمى، مصري اجلنسية،  حاصل على بكالوريوس جتارة، شعبة احملاسبة، جامعة القاهرة. ميتلك خمسة 
وعشرون عاماً من اخلبرات املتنوعة داخل وخارج جمهورية مصر العربية وفى املؤسسات العاملية مثل دى.أتش.إل، 
املالية،  مثل  متعددة  وأعمال  لقطاعات  كرئيس  خاللها  عمل  البركة  دلة  ومجموعة  بنك  سيتى  بروموسفن، 
العمليات، مخاطر االئتمان، االعتمادات املستندية، التسويق واالئتمان، العالقات اخلارجية والتجزئة املصرفية، ثم 
 28 أكثر من  األعوام على  التمويلي. حصل خالل هذه  للتأجير  التوفيق  ً منتدباً لشركة  تنفيذياً وعضوا رئيساً 
مجاالت  في  وذلك  بنيويورك،  بنك  لسيتي  املصرفية  واملدرسة  عاملية  مؤسسات  من  ودبلومات  علمية  شهادة 
التمويلي  التأجير  البشرية،  املوارد  إدارة  التسويق،  األعمال،  إدارة  املشروعات،  ومتويل  وتقييم  االئتمان،  مخاطر 
والتمويل العقاري ... إلخ، باإلضافة إلى حصوله على واحدة من أفضل شهادات جامعة هارفارد في حتليل اخملاطر 
و تقييم االستثمارات. عمل في سيتي بنك مصر وبعض فروعه العاملية في اخلارج ملدة 18 عاماً تدرج في املناصب 
العليا حتى وصل إلى نائباً لرئيس مجلس إدارة سيتي بنك وعضو جلان السياسات واالئتمان واملوارد البشرية حصل 
من خاللها على العديد من اجلوائز العاملية كما عمل كمحاضر لتدريس املواد العلمية املصرفية للقيادات العليا 
وتأسيس شركة  2006 لرئاسة  انتقل في مايو  وتركيا. ثم  الهند  بالد متعددة مثل  وذلك في  بنك  في سيتي 
التوفيق للتأجير التمويلي أحدى شركات مجموعة دله البركة والتي أصبحت في عامها التشغيلي اخلامس من 

أكبر شركات التأجير التمويلي العاملة فى مصر.

األستاذ/ طارق حسنى حاصل على ماجستير إدارة أعمال من جامعة جورج واشنطن 
بالواليات املتحدة و له أكثر من 40 عاماً  من اخلبرات املتنوعة في مجاالت االستثمار واملشروعات االقتصادية في 

مصر والعديد من الدول العربية.

العربي  امللتقى  شركة  عن  ممثالً  التوفيق  شركة  إدارة  مجلس  عضو  منصب  حسنى  طارق   / األستاذ  يشغل 
ً في مجالس إدارات العديد من الشركات التابعة جملموعة دله البركة والعديد من االستثمارات  لالستثمارات وعضوا
اخلاصة باجملموعة  في مصر. وهو حالياً املدير العام لشركة دله البركة القابضة – مصر و املسئول عن استثمارات  
اجملموعة  والتي تبلغ حوالى 3 مليارات جنيه في صورة استثمارات مباشرة في بنوك وشركات فى معظم مجاالت 

السيد / طارق حسين حسن حسنى
عضو مجلس اإلدارة

النشاط االقتصادي في مصر.



 

 

 

 

 

  

 

الهيكل احلوكمى للشركة

اجلمعية العامة

مراقب احلسابات
جلنة إدارة اخملاطر

جلنة املراجعة الداخلية

إدارة املراجعة الداخلية

مجلس اإلدارة

العضو املنتدب

جلنة اإلدارة

جلنة الترشيح
واملكافآت 

املستشار الشرعي

اللجنة التنفيذية

جلنة ائتمان إدارة
الشركة 

جلان املوافقات
االئتمانية 
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يعني ويعزل

يرشح، يعزل ويقيم

يرشح و يعزل

يشرف يتعاون مع

يرفع تقارير إلى
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سكرتارية جلان 
واجتماعات مجلس

 اإلدارة

قطاع األعمال

حتليل االئتمان

تطوير عالقات
 العمالء

البحوث
 والتطوير

خدمة العمالء

القطاع املالى

اخلزانة

التخطيط و
املتابعة والتقييم

العضو املنتدب والرئيس
 التنفيذي

االعالم واملسئولية
 االجتماعية

قسم الرقابة على 
األصول املؤجرة

قسم الرقابة 
على االئتمان

إدارة املعلومات

قطاع اخملاطر

االستعالمات

إدارة مخاطر 
محفظة التأجير

 التمويلي

العقود الغير 
منتظمه

تقييم اخملاطر

احلوكمة وااللتزام

الضرائب

الشئون 
القانونية 

والتشريعية

القانونية

املراجعة الداخلية

الشريعة

قطاع العمليات

الشئون اإلدارية

املوارد البشرية

إدارة عمليات 
التأجير التمويلي

اجلودة

قطاع املعلومات

 نظم وبنيه حتتية

فرق العمل

املالية  احلسابات



تعرضت جمهورية مصر العربية ألحداث أثرت تأثيرا ملموسا علي القطاعات االقتصادية بوجه 
عام، وتطوراتها منذ اجلمعة 28 يناير 2011 من تظاهرات مستمرة وفرض حظر التجول.

 منذ هذا التاريخ، وانعكاس تلك االحداث اجلسيمة على الدولة بجميع قطاعاتها، ادى 

االنفالت األمني الناجت عن تظاهرات يوم اجلمعة 28 يناير 2011 ونزول القوات املسلحة 
املصرية لفرض حظر جتول واستمرار التظاهرات بصورة يومية إلى توقف جميع صور األعمال 

في مختلف قطاعات الدولة خالل فترة هذه التظاهرات، من احملتمل بدرجة كبيرة أن يؤدي الي 
انخفاض ملموس األنشطة االقتصادية خالل الفترات القادمة. لذا فمن احملتمل أن يكون 

لألحداث املشار اليها تأثير جوهري علي عناصر األصول وااللتزامات والقيمة اإلستردادية لها 
وكذا نتائج األعمال خالل الفترات القادمة، ويتعذر في الوقت الراهن حتديد حجم هذا التأثير 

علي األصول وااللتزامات املدرجة بالقوائم املالية احلالية للشركة، حيث يعتمد حجم تأثير 
األحداث املشار إليها علي املدي املتوقع والفترة الزمنية التي ينتظر عندها انتهاء هذه 

األحداث وما يترتب عليها من آثار.
 

لم تتوافر لدي إدارة الشركة بعد املعلومات التي متكنها من االفصاح عن تأثير األحداث الالحقة 
لتاريخ امليزانية علي قيم عناصر بعض األصول وااللتزامات ونتائج االعمال خالل الفترات املالية 
القادمة، حيث قد تختلف تلك القيم والنتائج جوهريا في الفترات القادمة إذا ما توافرت لدي 

إدارة الشركة مؤشرات ودالالت موثوقا بها ومبا ميكنها من استخدام تلك املؤشرات والدالالت في 
حتديد مدي وحجم األحداث الالحقة لتاريخ امليزانية علي قيم عناصر تلك األصول وااللتزامات 

املدرجة بامليزانية.

أحداث الثورة املصرية 25 يناير 2011
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األصول غير المتداولة

2010/12/312009/12/312008/12/312007/12/312006/12/31

جنيه  مصرىجنيه  مصرىجنيه  مصرىجنيه  مصرىجنيه  مصرى

أصول ثابتة (بالصافى) 

أصول ثابتة مؤجرة (بالصافى) 
مشروعات تحت التنفيذ 

إستثمارات مالية فى شركات تابعة

أصول ضريبية مؤجلة
  

إجمالى األصول غير المتداولة

األصول المتداولة
النقدية وما فى حكمها 

عمالء - إيجارات مستحقة 
حسابات مدينة أخرى 

مجموع األصول المتداولة

اإللتزامات المتداولة
ً عمالء - إيجارات محصلة مقدما

عمالء - أرصدة دائنة 
أقساط تمويالت تستحق خالل عام 

حسابات دائنة متنوعة
مخصص مطالبات متوقعة

مجموع اإللتزامات المتداولة

نقص األصول المتداولة عن اإللتزامات المتداولة

إجمالى اإلستثمار

ويتم تمويله على النحو التالى:
حقوق الملكية

رأس المال المدفوع 
إحتياطى قانونى

إحتياطى عام
أرباح مرحلة

المسدد تحت حساب زيادة رأس المال

اإللتزامات غير المتداولة
تمويالت طويلة األجل

تأمينات  للغير - عقود التأجير التمويلى
حساب  تسوية  عقود التأجير التمويلى

1 171 706 302 

2  522  097 

1 156 357 611 

7 549 654 

4 995 000 

 281 940 

2 369 025 

1 057 824 176 

48 651 079 

 238 603 

1 109 082 883 

2 250 247 

 808 205 575 

20 850 733 

 168 166 

 831 474 721 

3 340 129 

  508 820 283 

9 476 951 

 29 915 

 521 667 278 

4 314 043 

  20 694 034 

2 949 860 

(64 735) 

 27 893 202 

115 341 281 

4 630 006 

9 493 343 

27 211 662 

156  676  292 

61 075 106 

4 500 482 

3 879 860 

69  455  448 

21 548 514 

3 120 704 

1 916 084 

26  585  302 

8 058 520 

1 144 171 

9  202  691 

42 158 736 

 137 365 

42  296  101 

9  873  179 

2  224  582 

177  088  520 

25  922  659 

5  649  161 

220 758 101 

20 635 322 

1 171 771 

226 115 710 

7 426 387 

1 590 000 

256 939 190 

15 798 293 

1 127 275 

154 729 620 

7 043 531 

 900 000 

179 598 719 

(64 081 809) 

1 107 624 493 

(187 483 742) 

921 599 141 

(153 013 417) 

678 461 304 

7 376 284 

 210 477 

75 546 285 

5 596 137 

88 729 183 

(79 526 492) 

442 140 785 

 762 159 

8 009 522 

 284 310 

-

9 055 991 

33 240 110 

61 133 312 

150 000 000 

2 542 634 

11 000 000 

4 501 077 

-

168 043 711 

48 617 919 

216 661 630 

871 778 285 

18 472 832 

 711 746 

890 962 863 

1 107 624 493 

1 244 627 

150 000 000 

7 000 000 

2 127 796 

5 000 000 

165 372 423 

25 960 133 

191 332 556 

125 000 000 

 215 032 

2 500 000 

127 715 032 

20 591 891 

148 306 923 

714 786 973 

12 708 362 

2 771 250 

730 266 585 

921 599 141 

547 859 407 

7 903 192 

(25 608 218) 

530 154 381 

678 461 304 

100 000 000 

(3 784 699) 

96 215 301 

8 085 344 

104 300 645 

344 372 386 

3 843 474 

(10 375 720) 

337 840 140 

442 140 785 

65 000 000 

65 000 000 

(3 784 699) 

61 215 301 

 69 634 

(151 623) 

(81 989) 

61 133 312 

إجمالى  حقوق  الملكية  متضمناً  صافى  أرباح  العام

إجمالى اإللتزامات غير المتداولة

قائمة الدخل

المستحق على األطراف ذات  العالقة - 
شركة التوفيق للتوريق

إجمالى تمويل رأس المال العامل
واألصول غير المتداولة

إجمالى حقوق الملكية
صافى أرباح العام
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عن السنة المالية
المنتهية فى

 2010/12/31

جنيه مصرى

عن السنة المالية
المنتهية فى

 2009/12/31

جنيه مصرى

عن السنة المالية
المنتهية فى

2008/12/31

جنيه مصرى

عن السنة المالية
المنتهية فى

2007/12/31

جنيه مصرى

عن السنة المالية
المنتهية فى

2006/12/31

جنيه مصرى

إيرادات النشاط
إيرادات عقود التأجير التمويلي  

إيرادات التأجير األخرى

أرباح عملية التوريق
عوائد دائنة 

فروق تقييم عملة
أرباح رأسمالية
إيرادات أخرى

248 460 926

5 543 267

254 004 193

 (134 832 590)

(76 639 109)

40 847 392

( 23 270 818) 

(1 265 306)

(4 059 161) 

12 252 107 

32 292 711 

4 299 724

353 133 

22 036 

291 582

49 511 293

(936 711) 

43 337

48 617 919

2,80

إهالك األصول المؤجرة 
مصروفات تمويلية مباشرة

(102 685 1)تكاليف مباشرة أخرى

299 731 138

2 564 718

302 295 856

(174 165 590)

(85 790 316)

(831 084)

41 508 866

(15 636 229)

(1 088 586) 

(690 000)

24 094 051

2 173 764

99 236

29 169

1 015  

26 397 235

(507 539)

70 437

25 960 133

1,60

198 005 605

3 381 431 

201 387 036 

(110 722 929) 

(54 741 393) 

(490 165)

35 432 549

(13 380 872)

 (1 191 332) 

(900 000) 

19 960 345 

623 558 

21 297 

52 998 

20 658 198 

(204 558) 

138 251 

20 591 891  

1,50

62 410 959

3 408 027

65 818 986

(33 346 452)

(15 141 227)

(142 567) 

17 188 739 

(9 272 672)  

(1 137 469)

6 778 598

1 081 203

367 362

14 049

8 240 888 

 (250 194)

94 650

8 085 344

0,86

503 422

99 200

602 622 

(323 011)

 (8 065)

271 546 

(4 494 943)

(581 839)

 (4 805 236) 

1 420 596

(335 324)

(323)

(3 719 964) 

(64 735)

(3 784 699) 

(0,58)

إجمالي إيرادات النشاط

مجمل الربح

مصروفات عمومية وإدارية 
إهالك أصول ثابتة 

مخصص مطالبات متوقعة

صافي أرباح النشاط

ضريبة الدخل الحالية
الضريبة المؤجلة

صافي األرباح قبل الضريبة

صافي أرباح العام 

نصيب السهم في األرباح 

يخصم: تكلفة النشاط

قائمة امليزانية   


