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السادة أعضاء مجلس إدارة البنك

األستاذ / محمد هانى سيف النصر
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب التنفيذى

السيــــد األستــــــاذ / عـالء الدين فكـــــــــــرى
مساعد العضو المنتدب بنك االستثمار القومى ممثالً عن بنك االستثمار القومى

السيـد األستـــاذ / هشــــــــام لطفــــى عيســـى
وكيل البنك للتمويل واالئتمان - مشروعات االدارة المحلية ممثال عن بنك االستثمار القومي

السيـدة األستــاذة / رفـــاهية السيــــد حسيــــن
وكيل محافظ البنك المركزى ممثالً عن البنك المركزى المصرى

السيـدة األستــاذة / ناديــــة السيــــــد هاشـــــم
وكيل أول بنك االستثمار القومى ممثالً عن بنك االستثمار القومى

السيد األستاذ / رمضــــان أحمــــــد إبراهيـــــم
وكيل البنك لحسابات البنوك ونظم الدفع االلكترونى ممثالً عن بنك االستثمار القومى

السيدة األستاذة / منى أحمـــــــد رمضــــــــان
أمين سر مجلس اإلدارة

ـــة الجنســـية بمقتضـــى  ـــة مصري ـــو 1978 كشـــركة مســـاهمة اتحادي ـــى يولي ـــى )AIBK( نشـــاطه ف ـــك االســـتثمار العرب ـــدأ بن ب
ـــم  ـــى ت ـــون دوالر أمريك ـــنة 1974، برأســـمال 40 ملي ـــم )1( لس ـــون رق ـــة بالقان ـــات العربي ـــس رئاســـة الجمهوري ـــرار مجل ق
ـــى بنســـبة 91.42%، واتحـــاد  ـــك االســـتثمار القوم ـــا بن ـــه مصـــرى، يســـاهم فيه ـــون جني ـــى ٦00 ملي ـــى وصـــل إل ـــه حت زيادت

ـــات بنســـبة %8.58. الجمهوري
يعمـــل بنـــك االســـتثمار العربـــى )AIBK( كبنـــك اســـتثمار وأعمـــال تحـــت إشـــراف البنـــك المركـــزى المصـــرى، ويقـــدم 
ـــب خدمـــات االســـتثمار  ـــى جان ـــراد، إل ـــك األف ـــا وكذل ـــف الشـــركات والمؤسســـات بأحجامه ـــة لمختل ـــة الخدمـــات المصرفي كاف
والخزانـــة وتمويـــل المشـــروعات الصغيـــرة والمتوســـطة بالعملـــة المحليـــة والعمـــالت األجنبيـــة، وذلـــك مـــن خـــالل 1٦ 
فـــرع تجـــارى وفرعيـــن إســـالميين، وقـــد عمـــل البنـــك مؤخـــراً علـــى التوســـع جغرافيـــاً عـــن طريـــق تحديـــث شـــبكة فروعـــه 

ـــى. ـــبكة الصـــراف اآلل ـــيع ش وتوس
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كلمة السيد/ رئيس مجلس اإلدارة و العضو المنتدب التنفيذى
فى إفتتاحية التقرير السنوى

ــوس  ــركة تيمينـ ــالل شـ ــن خـ ــات مـ ــا المعلومـ ــة تكنولوجيـ ــر أنظمـ ــث وتطويـ ــن تحديـ ــاء مـ ــم اإلنتهـ تـ
ـــث  ـــن النظـــام الحدي ـــوازى بي ـــاً بالت ـــك حالي ـــة، يعمـــل البن ـــر النظـــم المصرفي ـــى مجـــال تطوي المتخصصـــة ف
والنظـــام القديـــم لحيـــن اإلنتقـــال نهائيـــاً للنظـــام الحديـــث، وتأتـــى أهميـــة النظـــام التكنولوجـــى الجديـــد 
ـــات  ـــع العملي ـــة جمي ـــودة لميكن ـــة الج ـــة عالي ـــة بنكي ـــات أنظم ـــذ تطبيق ـــال وتنفي ـــى إدخ ـــه عل ـــى قدرت T24 ف
ـــن نســـبة مخاطـــر التشـــغيل  ـــب الحـــد م ـــى جان ـــك إل ـــات البن ـــكل منتجـــات وخدم ـــة ل والمعامـــالت المصرفي

ـــة. ـــالت البنكي ـــى المعام ف

ـــرع  ـــس، ف ـــع الخام ـــرع التجم ـــدة )ف ـــروع جدي ـــدد )٦( ف ـــاح ع ـــى افتت ـــام 2014 ف ـــالل ع ـــك خ ـــح البن نج
ـــك(،  ـــادى الزمال ـــرع ســـور ن ـــا، ف ـــرع المني ـــرع العاشـــر مـــن رمضـــان، ف ـــرع مـــول العـــرب، ف ـــور، ف العب
ـــدد  ـــح ع ـــروع بفت ـــدد الف ـــة ع ـــيئة هللا مضاعف ـــيتم بمش ـــا وس ـــى )18( فرع ـــا إل ـــروع حالي ـــدد الف ـــل ع ليص
ـــات  ـــدد ماكين ـــادة ع ـــك بزي ـــام البن ـــا ق ـــرع، كم ـــى )35( ف ـــروع إل ـــى الف ـــل إجمال ـــد ليص ـــرع جدي )17( ف
ـــن  ـــك، فضـــالً ع ـــب البن ـــن جان ـــة م ـــة حديث ـــة بأنظم ـــات مدعم ـــة التجمع ـــى كاف ـــى ATM ف الصـــراف األل

ـــة. ـــات عريض ـــات قطاع ـــى إحتياج ـــة تلب ـــة اإلدخاري ـــن األوعي ـــة م ـــات متكامل ـــك لمنتج ـــم البن تقدي

ـــة  ـــد للتنمي ـــبيل الوحي ـــا الس ـــطة ألنه ـــرة والمتوس ـــروعات الصغي ـــل المش ـــر بتموي ـــام كبي ـــك إهتم ـــى البن يول
وتحقيـــق فـــرص عمـــل ناجحـــة ومســـتقرة وتـــؤدى إلـــى تحريـــك اإلقتصـــاد القومـــى بطريقـــة فعالـــة 

وســـريعة، و قـــد طـــرح البنـــك برنامـــج جديـــد بإســـم »شـــركاء«.

ـــهد  ـــث ستش ـــك حي ـــن البن ـــر م ـــام كبي ـــتركة Syndicated Loans بإهتم ـــروض المش ـــى الق ـــا تحظ كم
الفتـــرة القادمـــة مشـــاركة البنـــك فـــى عـــدة قـــروض مشـــتركة لتمويـــل مشـــروع تنميـــة محـــور قنـــاة 
ـــرق  ـــى للط ـــروع القوم ـــك المش ـــدان وكذل ـــف ف ـــون ونص ـــتصالح ملي ـــم إلس ـــروع الضخ ـــويس والمش الس
وغيرهـــا مـــن المشـــروعات القوميـــة التـــى تهـــدف إلـــى خدمـــة اإلقتصـــاد الوطنـــى والدفـــع نحـــو اإلنطـــالق.

ـــن  ـــى م ـــرة والت ـــنوات األخي ـــالث س ـــالل الث ـــك خ ـــات البن ـــة قطاع ـــاملة لكاف ـــة ش ـــراء هيكل ـــك بإج ـــام البن ق

فـــى ضـــوء التوجهـــات اإلســـتراتيجية وطموحـــات بنـــك االســـتثمار 
العربـــى التـــى ترتكـــز علـــى التوســـع والمنافســـة مـــن خـــالل تقديـــم 
ـــاطاته  ـــع نش ـــال وتنوي ـــم األعم ـــة حج ـــزة ومضاعف ـــة الممي الخدم
ــر  ــث والتطويـ ــة للتحديـ ــات مدروسـ ــة بسياسـ ــة المقترنـ المختلفـ
ـــر  ـــن المخاط ـــن م ـــتوى آم ـــاظ بمس ـــات واإلحتف ـــة التحدي ومواجه
ـــك  ـــاً وكذل ـــك إيجابي ـــاط البن ـــج ونش ـــى نتائ ـــك عل ـــس ذل ـــد إنعك فق

ـــى المصـــرى. ـــوق المصرف ـــى الس ـــزه ف ـــى مرك عل

وذلـــك مـــن خـــالل خطـــة شـــاملة للتطويـــر بـــدأت منـــذ ثـــالث 
ســـنوات للحفـــاظ علـــى مكانتـــه وتعزيـــزاً ألنظمتـــه الداخليـــة.
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ـــاءات بالبنـــك  ـــك بفعـــل الخبـــرات والكف ـــه ذل خاللهـــا تمكـــن البنـــك مـــن إحـــداث طفـــرة فـــى مؤشـــراته وأدائ
التـــى أحســـن تأهيلهـــا وتدريبهـــا، مـــع تدعيـــم البنـــك بالكفـــاءات الخارجيـــة الالزمـــة لتأديـــة األعمـــال 
المصرفيـــة واإلئتمانيـــة المتخصصـــة ذات النـــدرة، وقـــد أســـفرت عـــن نتائـــج إيجابيـــة قفـــزت معهـــا 
ـــف  ـــن الضع ـــر م ـــام 2014 بأكث ـــم ع ـــار ج ـــو ٦.5 ملي ـــى نح ـــام 2011 إل ـــم ع ـــار ج ـــن 3 ملي ـــع م الودائ
وحققـــت محفظـــة القـــروض نمـــواً مـــن 2 مليـــار جـــم عـــام 2011 إلـــى نحـــو 3.5 مليـــار جـــم عـــام 
ـــى تخفيـــض محفظـــة  ـــا، مـــع العمـــل عل ـــة به 2014 بنســـبة 70% مـــع جـــودة المحفظـــة والمخاطـــر المتعلق
ـــا  ـــم تغطيته ـــن وت ـــر المنتظمي ـــك غي ـــالء البن ـــع عم ـــة م ـــويات الالزم ـــراء التس ـــرة وإج ـــة كبي ـــر بدرج التعث

ـــرى. ـــزى المص ـــك المرك ـــات البن ـــاً لمتطلب ـــل وفق ـــكل كام ـــات بش بمخصص
ـــم  ـــم وتفانيه ـــرة وإخالصه ـــك إلســـهامتهم الكبي ـــن بالبن ـــاده العاملي ـــص الشـــكروالتقدير للس ـــدم بخال ـــك أتق لذل

ـــك. ـــال البن ـــج أعم ـــى نتائ ـــي عل ـــر إيجاب ـــه أث ـــا ل ـــل مم ـــي العم ف

األستاذ/ محمـــــــد هـــــــاني سيـــــــف النصــــــــر
رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب التنفيـذى

وفقنا هللا جميعاً لما فيه الخير ...
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اللجنة التنفيذية

رئيـس اللجنـة السيد االستاذ / محمــد هانــى سيــف النصـــر  
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

وعضوية كل من

عضــــــــــواً السيد األستاذ / مدحــــت لطفـــــى حسونــــــة  
المدير العام الرئيسى

عضــــــــــوا السيدة األستاذة / جيهــان عبد الغنى النحــاس  
مديــــر عـــــام أول

عضــــــــــوا السيد األستاذ / محمــد إبراهيــم عبـد الهــادى  
مدير عام قطاع تمويل الشركات

عضــــــــــوا السيد األستاذ / عالء أبو نصيـر محمود نصير  
مدير عام قطاع المخاطر

عضــــــــــوا السيد األستاذ / وجدى عبد العزيز عبد المعطى  
مدير عام القطاع القانوني

عضــــــــــواً السيد األستاذ / عبد الرحيم حسين عبد المجيد  
مدير عام قطاع التفتيش والمراجعة

مقـــــــــــرراً                           السيدة األستاذة / منى أحمـــــــد رمضــــــــان  
مدير عام أمانة المجلس



بنك اإلستثمار العربى
5التقرير السنوى - ٢٠١٤

لجنة المراجعة

ً رئيســـــــــــا السيد األستـــاذ / هشــــــــام لطفــــى عيســــى 

عضــــــــــواً السيد األستـــاذ / عـالء الديـن فكـــــــــــــــــرى 

عضــــــــــواً السيدة األستـاذة / رفــــاهية السيــــد حسيـــــن 

مقـــــــــــرراً  )مديـر عـام أمانـــة المجلــس( 

لجنة المخاطر

ً رئيســـــــــــا السيدة األستـاذة / رفــــاهية السيــــد حسيــــــن 

عضــــــــــواً السيدة األستــاذة / ناديــــة السيــــــد هاشـــــــم 

عضــــــــــواً السيد األستـاذ / رمضــــان أحمـــــد إبراهيــــــم 

مقـــــــــــرراً  )مديـر عـام أمانـــة المجلــس( 

لجنة الحوكمة والترشيحات والمرتبات والمكافآت

ً رئيســـــــــــا السيد األستـــاذ / عـالء الديــن فكــــــــــــــــرى 

عضــــــــــواً السيدة األستــاذة / ناديــــة السيــــــد هاشــــــم 

عضــــــــــواً السيدة األستـاذة / رفــــاهية السيــــد حسيـــــن 

مقـــــــــــرراً  )مديـر عـام أمانـــة المجلــس( 
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تقرير مراقبوا الحسابات

تقرير مراقبى احلسابات
إلى السادة/ مساهمى بنك االستثمار العربى

»شركة مساهمة احتادية«

تقرير عن القوائم املالية 
ــة" واملــتــمــثــلــة فــى املــيــزانــيــة فى ــاديـ ــم املــالــيــة املــرفــقــة لــبــنــك االســتــثــمــار الــعــربــى "شــركــة مــســاهــمــة إحتـ ــقــوائ راجــعــنــا ال
فى املنتهية  املالية  السنة  عــن  النقدية  والــتــدفــقــات  امللكية  حــقــوق  فــى  والتغير  الــدخــل  قــوائــم  وكـــذا   201٤ ديسمبر   31

ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات املحاسبية الهامة وغيرها من اإليضاحات.

مسئولية اإلدارة عن القوائم املالية 
عـــادالً املــالــيــة عــرضــاً  ــقــوائــم  ال ــداد وعـــرض  ــ ، فـــــاالدارة مــســئــولــة عــن إع الــبــنــك  املــالــيــة مسئولية إدارة  ــقــوائــم  ال هـــذه 
إدارة مجلس  مــن  املعتمدة  والــقــيــاس  االعــتــراف  وأســس  للبنوك  املالية  الــقــوائــم  وتصوير  إعـــداد  لقواعد  وفــقــاً  وواضــحــاً 
وتــتــضــمــن مسئولية  ، ــة  ــســاري ال املــصــريــة  ــن  ــقــوان ال ــوء  ــى ضـ وفـ ديــســمــبــر 2008  بــتــاريــخ 16  املــصــرى  املـــركـــزى  الــبــنــك 
ً وواضــحــا عــــادالً  مــالــيــة  قــوائــم  ــرض  وعــ بـــإعـــداد  ذات صــلــة  ــيــة  داخــل رقــابــة  عــلــى  واحلـــفـــاظ  وتــنــفــيــذ  اإلدارة تصميم 
ــذه املــســئــولــيــة إخــتــيــار ــواء نــاجتــة عــن الــغــش أو اخلــطــأ ، كــمــا تتضمن هـ ــة حتــريــفــات هــامــة ومـــؤثـــرة ســ ــن أيـ خــالــيــة م

السياسات املحاسبية املالئمة وتطبيقها وعمل التقديرات املحاسبية املالئمة للظروف.

مسئولية مراقب احلسابات 
ً وفقا مراجعتنا  متــت  وقــد   ، لها  مراجعتنا  ضــوء  فــى  املــالــيــة  الــقــوائــم  هــذه  على  الـــرأى  إبـــداء  فــى  مسئوليتنا  تنحصر 
اإللـــتـــزام مبتطلبات مــنــا  املــعــايــيــر  هـــذه  وتتطلب   ، الــســاريــة  املــصــريــة  الــقــوانــن  ضـــوء  وفـــى  املــصــريــة  املــراجــعــة  ملعايير 
حتريفات أيــه  مــن  خالية  املــالــيــة  الــقــوائــم  بــأن  مناسب  تــأكــد  على  للحصول  املــراجــعــة  وأداء  وتخطيط  املهنى  الــســلــوك 

هامة ومؤثرة.
املالية. الــقــوائــم  فــى  واإلفــصــاحــات  القيم  بشأن  مراجعة  أدلــة  على  للحصول  ــراءات  إجــ أداء  املــراجــعــة  أعــمــال  وتتضمن 
ــراءات الــتــى مت إخــتــيــارهــا عــلــى احلــكــم املــهــنــى لــلــمــراقــب ويــشــمــل ذلـــك تقييم مــخــاطــر الــتــحــريــف الــهــام ــ ــ وتــعــتــمــد اإلج
إعتباره فــى  املــراقــب  يضع  املخاطر  هــذه  تقييم  ولـــدى   ، اخلــطــأ  أو  الــغــش  عــن  الــنــاجت  ســـواء  املالية  الــقــوائــم  فــى  واملــؤثــر 
ــك لتصميم ــادل والـــواضـــح لــهــا وذلـ ــع ــرض ال ــع ــإعــداد الــقــوائــم املــالــيــة وال الــرقــابــة الــداخــلــيــة ذات الــصــلــة بــقــيــام الــبــنــك ب
وتشمل البنك  فــى  الــداخــلــيــة  الــرقــابــة  كــفــاءة  على  رأى  إبـــداء  بــغــرض  ليس  ولــكــن  لــلــظــروف  مناسبة  مــراجــعــة  إجــــراءات 
مبعرفة أعــدت  التى  الهامة  املحاسبية  والــتــقــديــرات  املحاسبية  السياسات  مالئمة  مــدى  تقييم  أيــضــاً  املــراجــعــة  عملية 

اإلدارة وكذا سالمة العرض الذى قدمت به القوائم املالية.
القوائم على  رأينا  ــداء  إلب مناسباً  أســاســاً  وتعد  ومناسبة  كافية  عليها  باحلصول  قمنا  التى  املراجعة  ــة  أدل أن  نــرى  وإننا 

املالية.

الرأي 
ــوح ، فــى جميع جــوانــبــهــا الــهــامــة ، عــن املــركــز ــا أن الــقــوائــم املــالــيــة املــشــار إلــيــهــا أعـــاله تعبر بــعــدالــة ووضــ ــن ومـــن رأي
ذلــك ــى  ف املنتهية  املــالــيــة  الــســنــة  عــن  الــنــقــديــة  وتــدفــقــاتــه  ــى  ــال امل أدائــــه  ــن  وعـ ديــســمــبــر 201٤    31 ــى  ف للبنك  ــى  ــال امل
مجلس مــن  املعتمدة  والــقــيــاس  ــراف  االعــت وأســـس  للبنوك  املالية  الــقــوائــم  وتصوير  ــداد  إعـ لقواعد  طبقاً  وذلـــك  الــتــاريــخ 
الــعــالقــة ذات  املــصــريــة  والــلــوائــح  ــن  ــوان ــق ال ــوء  ــى ضـ وفـ  2008 ديــســمــبــر   16 ــاريــخ  ــت ب املــصــرى  املـــركـــزى  الــبــنــك  إدارة 

بإعداد هذه القوائم املالية.
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تقرير عن املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
البنك قــانــون  أحــكــام  مــن  ألى   -  201٤ ديسمبر   31 فــى  املنتهية  املــالــيــة  السنة  خــالل   - البنك  مخالفة  لنا  يتبن  لــم 

املركزى واجلهاز املصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003.
وجــدت وقــد  فيها  إثباته  وجــوب  على  البنك  ونــظــام  القانون  نــص  مــا  كــل  تتضمن  منتظمة  مالية  حسابات  البنك  ميسك 

القوائم املالية متفقة مع ما هو وارد بتلك احلسابات.
لــســنــة 1981 والئــحــتــه ــم 159  رقـ ــون  ــان ــق ال ملــتــطــلــبــات  وفــقــاً  املــعــد  اإلدارة  مــجــلــس  بــتــقــريــر  ــواردة  ــ ــ ال املــالــيــة  الــبــيــانــات 

التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر البنك وذلك فى احلدود التى تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

القاهرة فى ٤ يونيو 2015
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اإليضاحات المرفقة من صفحة )5( إلى صفحة )٦0( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها.

تقرير مراقبو الحسابات )مرفق(.

منى مختار

عال عبد المنعم أميند. شريف السكرىاحمد زكريا عبد الحميد

محمد هانى سيف النصر

مدير عام قطاع المالية والخطة

)CROWEالدكتور / عبد العزيز حجازى وشركاه(
محاسبون قانونيون ومستشارون محاسبون قانونيون ومستشارون

الجهاز المركزى للمحاسبات

 )مراقبو الحسابات(

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب التنفيذى

) KPMG حازم حسن(

٢٠١٤/١٢/٣١٢٠١٣/١٢/٣١إيضـاح
ألف جنيه مصريألف جنيه مصريرقم 

  األصـــــــــــول
52998125٦40٦)15(نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

49523779081٦)1٦(أرصدة لدى البنوك
1009٦1373٦857)17(أذون خزانة  

32198202٦8٦377)18(قروض وتسهيالت للعمالء  
-3813)19(أصول مالية بغرض المتاجرة

إستثمارات مالية
920233324٦74)20(متاحة للبيع

14٦7443920583)20(محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
107757104٦03)21(إستثمارات في شركات شقيقة

2222827)22(أصول غير ملموسة
1428481114٦8)23(أصول أخرى
5890147425)24(أصول ثابتة  

7957868598٠٠٣6إجمالي األصـــــــــــــول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات

4٦45202775٦)25(أرصدة مستحقة للبنوك 
٦5500795090885)2٦(ودائع العمالء

1٦347٦12٦195)27(إلتزامات أخرى
3781527875)28(مخصصات أخرى

921093)29(إلتزامات ضريبية مؤجلة
7٢١598٢5٢7٣8٠٤إجمالي اإللتزامات

حقوق الملكية
٦00000500000)30(رأس المال المدفوع

87118147٦52)31(إحتياطيات 
547٦858580)32(أرباح محتجزة )متضمنة صافى أرباح العام(

7٤١8867٠6٢٣٢إجمالي حقوق الملكية
7957868598٠٠٣6إجمالي اإللتزامات وحقوق الملكية

بنك اإلستثمار العربي
)شركة مساهمة إتحادية(

الميزانية في 31 ديسمبر2014
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بنك اإلستثمار العربي
)شركة مساهمة إتحادية(

قائمة الدخل
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014

السنة المالية المنتهية إيضـاح
فى ٢٠١٤/١٢/٣١

السنة المالية المنتهية 
فى ٢٠١٣/١٢/٣١

ألف جنيهألف جنيهرقم  

٦٦39255338٦7)٦(عائد القروض واإليرادات المشابهة

)329425()387333()٦(تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة

27٦592204442صافي الدخل من العائد 

 

11٦45589749)7(إيرادات األتعاب والعموالت

2٦0221٦7)8(توزيعات األرباح

٦0037424٦)9(صافي دخل المتاجرة

1830٦21043)20(أرباح اإلستثمارات المالية

)1٦1٦٦()54045()12(عبء اإلضمحالل عن خسائر اإلئتمان

)238700()2٦2307()10(مصروفات إدارية

221٦9)44422()11()مصروفات( إيرادات تشغيل أخرى

١١٣٢١88895٠صافي الربح قبل الضرائب

)٣7٠١5()57١85()١٣(مصروفات ضرائب الدخل

56٠٣٣5١9٣5صافي أرباح العام

٠.9٣١.٠٤)١٤(نصيب السهم من صافي أرباح العام
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بنك اإلستثمار العربي
)شركة مساهمة إتحادية(
 قائمة التدفقات النقدية

عن السنة المالية المنتهية  في 31 ديسمبر 2014

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
صافي األرباح الفترة قبل الضرائب

تعديالت لتسوية صافي األرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
إهالك وإستهالك 

إهالك األصول الغير ملموسة
عبء اإلضمحالل عن خسائر اإلئتمان

عبء المخصصات أخرى
أرباح بيع أصول ثابتة

فروق تقييم أصول مالية بغرض المتاجرة
)أرباح( بيع إستثمارات مالية متاحة للبيع

أرباح غير موزعة عن إستثمارات في شركات شقيقة
فروق تقييم إستثمارات مالية متاحة للبيع

إستهالك )خصم( عالوة إصدار إستثمارات متاحة للبيع ومحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
خسائر إضمحالل إستثمارات مالية متاحة للبيع

فروق تقييم مخصصات بالعمالت األجنبية بخالف مخصص القروض
متحصالت من ديون سبق إعدامها

المستخدم من المخصص بخالف مخصص القروض
أرباح التشغيل قبل التغيرات في األصول واإللتزامات الناتجة من أنشطة التشغيل

صافي النقص )الزيادة( في األصول 
أرصدة لدى البنوك

أذون خزانة  
قروض وتسهيالت للعمالء 

أصول أخرى
صافي الزيادة )النقص( في اإللتزامات

أرصدة مستحقة للبنوك
ودائع العمالء

إلتزامات أخرى
ضرائب الدخل مسددة

صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل 

التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار
متحصالت من مبيعات أصول ثابتة

مدفوعات لشراء أصول ثابتة وإعداد وتجهيز الفروع
مدفوعات لشراء أصول غير مملموسة

متحصالت من بيع اإلستثمارات المالية بخالف أصول مالية بغرض المتاجرة 
توزيعات أرباح محصلة

مشتريات إستثمارات مالية بخالف أصول مالية بغرض المتاجرة
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة اإلستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
توزيعات األرباح المدفوعة

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل 
صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها خالل العام

رصيد النقدية وما في حكمها في أول العام
رصيد النقدية وما في حكمها في آخر العام

وتتمثل النقدية وما فى حكمها فيما يلى:
نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى 

أرصدة لدى البنوك
أذون خزانة 

أرصدة لدى البنك المركزى في إطار نسبة اإلحتياطي اإللزامي
ودائع لدى البنوك

أذون خزانة استحقاق أكثر من ثالثة شهور
النقدية وما في حكمها في أخر العام

إيضـاح

رقم 

)33(

السنة المالية المنتهية
 فى ٢٠١٤/١٢/٣١

ألف جنيه

113218

11٦40
2154
54045
9847

)13382(
)3813(
)2814(
)1٦374(
)784(

)27482(
882
93

1٦02
-

128832

31719
)17400٦(
)5891٦2(
)31308(

43٦7٦4
1459194
25853

)45757(
1242129

13382
)2311٦(
)3549(
327954
13217

)1431952(
)11040٦4(

)29٦00(
)29٦00(
1084٦5
13205٦
٢٤٠5٢١

529981
495237
1044138
)4٦1002(
)422445(
)945388(
٢٤٠5٢١

السنة المالية المنتهية
 فى ٢٠١٣/١٢/٣١

ألف جنيه

88950

77٦8

1٦1٦٦
5385
)94(

-
)31٦2(
)18799(
)74٦(
4998
918

)240(

)123٦7(
88777

)4٦4274(
)288408(
)4205٦4(

52199

)247555(
1575255
2824٦

)38279(
285397

383
)35983(
)882(

2٦٦423
12200

)4٦8031(
)225890(

)37000(
)37000(
22507
109549
١٣٢٠56

25٦40٦
79081٦
73٦857

)20٦٦34(
)708532(
)73٦857(
١٣٢٠56
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اإليضاحات المتممة للقوائم المالية عن السنة المالية  
المنتهية فى 31 ديسمبر 2014

١ـ معلومات عامة
يقـــدم بنـــك االســـتثمار العربـــى )المصـــرف االتحـــادى العربـــى للتنميـــة واالســـتثمار- ســـابقا( خدمـــات المؤسســـات والتجزئـــة 
ـــق  ـــد الخال ـــة القاهـــرة )8 ش عب ـــة مـــن خـــالل مركـــزه الرئيســـى بمدين ـــة مصـــر العربي ـــة واإلســـتثمار فـــى جمهوري المصرفي

ـــة. ـــخ الميزاني ـــى تاري ـــاً ف ـــروت( وعـــدد )18( فرعـــاً ويوظـــف عـــدد )839( موظف ث
تأســـس بنـــك االســـتثمار العربـــى )المصـــرف االتحـــادى العربـــى للتنميـــة واالســـتثمار- ســـابقاً( بنـــك إســـتثمار وأعمـــال 

بتاريـــخ 1974/2/20 طبقـــاً ألحـــكام قـــرار مجلـــس الرئاســـة بالقانـــون رقـــم )1( لســـنة 1974.
ووفقـــاً لقـــرار الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة المنعقـــدة فـــى 3 يونيـــه 2013 فقـــد تـــم تعديـــل اســـم البنـــك ليصبـــح بنـــك 

اإلســـتثمار العربـــى بـــدالً مـــن المصـــرف اإلتحـــادى العربـــى للتنميـــة واإلســـتثمار.

٢- ملخص السياسات المحاسبية
ـــات  ـــات بثب ـــذه السياس ـــاع ه ـــم إتب ـــد ت ـــة، وق ـــم المالي ـــذه القوائ ـــداد ه ـــى إع ـــة ف ـــبية المتبع ـــات المحاس ـــم السياس ـــى أه ـــا يل فيم

ـــك: ـــر ذل ـــن غي ـــاح ع ـــم االفص ـــة إال إذا ت ـــنوات المعروض ـــكل الس ل

أ( أسس إعداد القوائم المالية
ـــدة  ـــاس المعتمـ ـــراف والقي ـــوك وأســـس اإلعت ـــة للبن ـــم المالي ـــر القوائ ـــا لقواعـــد إعـــداد وتصوي ـــة وفق ـــم المالي ـــم إعـــداد القوائ يت
مــــن مجلــــس إدارة البنــــك المركـــزى المصـــرى بتاريـــخ 1٦ ديســـمبر 2008، وعلـــى أســـاس التكلفـــة التاريخية معــــدلة بإعــــادة 
ـــة  ـــد نشـــأتها بالقيم ـــة عن ـــة المبوب ـــات المالي ـــة بغـــرض المتاجـــرة، واألصـــول واإللتزامـ ـــات المالي ـــم األصـــول واإللتزام تقييـ

ـــة. ـــود المشـــتقات المالي ـــع عق ـــع، وجمي ـــة المتاحـــة للبي ـــاح والخســـائر واإلســـتثمارات المالي ـــن خـــالل األرب ـــة م العادل
وقد تم إعداد هذه القوائم المالية للبنك طبقاً ألحكام القوانين المحلية ذات الصلة.

ب( الشركات الشقيقة
الشـــركات الشـــقيقة هـــى المنشـــآت التـــى يمتلـــك البنـــك بطريـــق مباشـــر أو غيـــر مباشـــر نفـــوذاً مؤثـــراً عليهـــا ولكـــن ال 

ـــن حقـــوق التصويـــت. ـــيطرة، وعـــادة يكـــون للبنـــك حصـــة ملكيـــة مـــن 20% إلـــى 50% م يصـــل إلـــى حـــد الس
ـــة  ـــاء بالقيم ـــة اإلقتن ـــاس تكلف ـــم قي ـــك للشـــركات، ويت ـــاء البن ـــات إقتن ـــى المحاســـبة عـــن عملي ـــة الشـــراء ف ـــم إســـتخدام طريق يت
ـــا  ـــات تكبده ـــدرة و/أو إلتزام ـــة مص ـــوق ملكي ـــراء و/أو أدوات حق ـــول للش ـــن أص ـــك م ـــه البن ـــذى قدم ـــل ال ـــة أو المقاب العادل
ـــزى  ـــف تع ـــة تكالي ـــا أي ـــاً إليه ـــادل مضاف ـــخ التب ـــى تاري ـــك ف ـــاه، وذل ـــة عـــن الشـــركة المقتن ـــا نياب ـــات يبلغه ـــك و/أو إلتزام البن
ـــد  ـــة للتحدي ـــاه القابل ـــة المقتن ـــات المحتمل ـــك اإللتزام ـــى ذل ـــا ف ـــول بم ـــى األص ـــاس صاف ـــم قي ـــاء، ويت ـــة اإلقتن ـــرة لعملي مباش
ـــة  ـــى تكلف ـــادة ف ـــر الزي ـــة وتعتب ـــوق لألقلي ـــة حق ـــود أي ـــن وج ـــض النظـــر ع ـــاء، بغ ـــخ اإلقتن ـــى تاري ـــة ف ـــا العادل ـــك بقيمته وذل

ـــهرة. ـــى ش ـــك الصاف ـــى ذل ـــك ف ـــة لحصـــة البن ـــة العادل ـــن القيم ـــاء ع اإلقتن
ـــل  ـــة الدخ ـــى قائم ـــرة ف ـــرق مباش ـــجيل الف ـــم تس ـــه، يت ـــار إلي ـــى المش ـــة للصاف ـــة العادل ـــن القيم ـــاء ع ـــة اإلقتن ـــت تكلف وإذا قل

ضمـــن بنـــد إيـــرادات )مصروفـــات( تشـــغيل أخـــرى.
يتـــم تقييـــم االســـتثمارات الماليـــة فـــى شـــركات شـــقيقة طبقـــاً لطريقـــة حقـــوق الملكيـــة والتـــى يتـــم بموجبهـــا إثبـــات اإلســـتثمار 
ـــر  ـــن التغي ـــك م ـــب البن ـــتثمار بنصي ـــد اإلس ـــض رصي ـــادة أو تخفي ـــم زي ـــم يت ـــة، ث ـــاء بالتكلف ـــد اإلقتن ـــقيقة عن ـــركة الش ـــى الش ف
فـــى حقـــوق الملكيـــة للشـــركة المســـتثمر فيهـــا بعـــد تاريـــخ اإلقتنـــاء، ثـــم يخفـــض رصيـــد اإلســـتثمار بقيمـــة توزيعـــات 

ـــا. ـــتثمر فيه ـــركة المس ـــن الش ـــا م ـــم الحصـــول عليه ـــى يت ـــاح الت األرب

ـــة وجـــود أدلـــة موضوعيـــة علـــى حـــدوث خســـائر إضمحـــالل فـــى قيمـــة إســـتثمار فـــى شـــركة شـــقيقة عندئـــذ تقـــاس  فـــى حال
ـــدرة  ـــة المســـتقبلية المق ـــات النقدي ـــة للتدفق ـــة الحالي ـــة لإلســـتثمار والقيم ـــة الدفتري ـــن القيم ـــرق بي ـــا الف ـــى أنه ـــة الخســـارة عل قيم
المخصومـــة بمعـــدل الســـوق الحالـــى للعائـــد وصافـــى القيمـــة البيعيـــة بالنســـبة لإلســـتثمار المشـــابه أيهمـــا أعلـــى وذلـــك 
ـــة الدخـــل  ـــارة بقائم ـــة الخس ـــراف بقيم ـــة لألصـــل مباشـــرة واإلعت ـــة الدفتري ـــض القيم ـــم تخفي ـــدة. ويت ـــى ح ـــتثمار عل ـــكل إس ل
ـــالل  ـــارة إضمح ـــى خس ـــاض ف ـــط اإلنخف ـــة رب ـــرة الحق ـــة فت ـــى أي ـــن ف ـــة وإذا أمك ـــتثمارات مالي ـــائر( إس ـــاح )خس ـــد أرب ببن
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ـــم رد خســـارة  ـــذ يت ـــة عندئ ـــات خســـارة إضمحـــالل القيم ـــد إثب ـــع بع ـــع حـــدث يق ـــا بشـــكل موضوعـــى م ـــادة فيه ـــة والزي القيم
ـــة لألصـــل  ـــى قائمـــة الدخـــل، ويجـــب أال ينشـــأ عـــن هـــذا اإللغـــاء قيمـــة دفتري ـــل إل إضمحـــالل القيمـــة المعتـــرف بهـــا مـــن قب
ـــذه. ـــائر اإلضمحـــالل ه ـــراف بخس ـــم اإلعت ـــد ت ـــن ق ـــم يك ـــو ل ـــائر اإلضمحـــالل ل ـــتبعاد خس ـــخ إس ـــى تاري ـــة ف ـــاوز التكلف تتج

ج( التقارير القطاعية
ـــع  ـــر ومناف ـــم بمخاط ـــات تتس ـــات أو خدم ـــم منتج ـــة بتقدي ـــات المرتبط ـــن األصـــول والعملي ـــة م ـــو مجموع ـــاط ه ـــاع النش قط
ـــل  ـــات داخ ـــات أو خدم ـــم منتج ـــط بتقدي ـــى يرتب ـــاع الجغراف ـــات أنشـــطة أخـــرى، والقط ـــك المرتبطـــة بقطاع ـــن تل ـــف ع تختل
بيئـــة إقتصاديـــة واحـــدة تتســـم بمخاطـــر ومنافـــع تخصهـــا عـــن تلـــك المرتبطـــة بقطاعـــات جغرافيـــة تعمـــل فـــى بيئـــة 

ـــة. ـــة مختلف إقتصادي

د( ترجمة العمالت األجنبية
د/١ عملة التعامل والعرض 

ويتم عرض القوائم المالية للبنك باأللف جنيه مصرى والجنيه المصرى وعملة التعامل والعرض للبنك.

د/٢ المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية
تمســـك حســـابات البنـــك بالجنيـــه وتثبـــت المعامـــالت بالعمـــالت األخـــرى خـــالل الســـنة الماليـــة علـــى أســـاس أســـعار 
ـــة  ـــة النقدي ـــات ذات الطبيع ـــم أرصـــدة األصـــول واإللتزام ـــادة تقيي ـــم إع ـــة، ويت ـــذ المعامل ـــخ تنفي ـــى تاري ـــارية ف الصـــرف الس
بالعمـــالت األخـــرى فـــى نهايـــة الســـنة الماليـــة علـــى أســـاس أســـعار الصـــرف الســـارية فـــى ذلـــك التاريـــخ، ويتـــم اإلعتـــراف 
فـــى قائمـــة الدخـــل باألربـــاح والخســـائر الناتجـــه عـــن تســـوية تلـــك المعامـــالت وبالفـــروق الناتجـــه عـــن التقييـــم ضمـــن 

ـــة: ـــود التالي البن
صافـــى دخـــل المتاجـــرة أو صافـــى الدخـــل مـــن األدوات الماليـــة المبوبـــة عنـــد نشـــأتها بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل   •
األربـــاح والخســـائر لألصـــول /اإللتزامـــات بغـــرض المتاجـــرة أو تلـــك المبوبـــة عنـــد نشـــأتها بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل 

ـــوع. ـــب الن ـــائر بحس ـــاح والخس األرب
إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى بالنسبة لباقى البنود.  •

يتـــم تحليـــل التغيـــرات فـــى القيمـــة العادلـــة لـــألدوات الماليـــة ذات الطبيعـــة النقديـــة بالعمـــالت األجنبيـــة المصنفـــة   •
ـــألداة  ـــتهلكة ل ـــة المس ـــى التكلف ـــرات ف ـــن التغي ـــت ع ـــم نتج ـــروق تقيي ـــن ف ـــا بي ـــن( م ـــع )أدوات دي ـــة للبي ـــتثمارات متاح إس
وفـــروق نتجـــت عـــن تغييـــر أســـعار الصـــرف الســـارية وفـــروق نتجـــت عـــن تغييـــر القيمـــة العادلـــة لـــألداة، ويتـــم 
ـــروض  ـــد الق ـــن عائ ـــتهلكة ضم ـــة المس ـــى التكلف ـــرات ف ـــة بالتغيي ـــم المتعلق ـــروق التقيي ـــل بف ـــة الدخ ـــى قائم ـــراف ف اإلعت
ـــات( تشـــغيل أخـــرى،  ـــرادات )مصروف ـــد إي ـــى بن ـــر أســـعار الصـــرف ف ـــة بتغيي ـــروق المتعلق ـــرادات المشـــابهة وبالف واإلي
ـــة العادلة/إســـتثمارات  ـــى القيم ـــة )إحتياط ـــى القيمـــة العادل ـــر ف ـــروق التغيي ـــة بف ـــوق الملكي ـــن حق ـــراف ضم ـــم اإلعت ويت

ـــع( ـــة للبي ـــة متاح مالي
ـــر القيمـــة  ـــاح والخســـائر الناتجـــة عـــن تغي ـــة األرب ـــر ذات الطبيعـــة النقدي ـــود غي ـــم الناتجـــة عـــن البن تتضمـــن فـــروق التقيي  •
ـــراف  ـــم اإلعت ـــائر ويت ـــاح والخس ـــالل األرب ـــن خ ـــة م ـــة العادل ـــا بالقيم ـــظ به ـــة المحتف ـــوق الملكي ـــل أدوات حق ـــة مث العادل
ـــة متاحـــة للبيـــع ضمـــن إحتياطـــى القيمـــة  ـــة إســـتثمارات مالي ـــة المصنف ـــم الناتجـــة عـــن أدوات حقـــوق الملكي بفـــروق التقيي

ـــة. ـــوق الملكي ـــى حق ـــة ف العادل

هـ( االصول المالية
يقوم البنك بتبويب األصول المالية بين المجموعات التالية:

أصـــول ماليـــة مبوبـــة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل األربـــاح والخســـائر، وقـــروض، ومديونيـــات، وإســـتثمارات ماليـــة محتفـــظ 
بهـــا حتـــى تاريـــخ اإلســـتحقاق، وإســـتثمارات ماليـــة متاحـــة للبيـــع، وتقـــوم اإلدارة بتحديـــد تصنيـــف إســـتثماراتها عنـــد 

ـــى. ـــراف األول اإلعت

هـ/١ األصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
تشـــمل هـــذه المجموعـــة : أصـــول ماليـــة بغـــرض المتاجـــرة، واألصـــول التـــى تـــم تبيوبهـــا عنـــد نشـــأتها بالقيمـــة العادلـــة   •

ـــاح والخســـائر. ـــن خـــالل األرب م
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يتـــم تبويـــب األداة الماليـــة علـــى أنهـــا بغـــرض المتاجـــرة إذا تـــم إقتناؤهـــا وتحمـــل قيمتهـــا بصفـــة أساســـية بغـــرض بيعهـــا   •
ـــل  ـــاك دلي ـــم إدارتهـــا معـــا وكان هن ـــة محـــددة يت ـــل جـــزءاً مـــن محفظـــة أدوات مالي ـــت تمث ـــر أو إذا كان ـــى اآلجـــل القصي ف

ـــر. ـــى اآلجـــل القصي ـــاح ف ـــى أرب ـــى الحصـــول عل ـــة تشـــير إل ـــة حديث ـــى معامـــالت فعلي عل
ـــاالت  ـــى الح ـــائر ف ـــاح والخس ـــالل األرب ـــن خ ـــة م ـــة العادل ـــا بالقيم ـــى أنه ـــأتها عل ـــد نش ـــة عن ـــب األصـــول المالي ـــم تبوي يت  •

ـــة: األتي
عنـــد إدارة بعـــض اإلســـتثمارات مثـــل اإلســـتثمارات فـــى أدوات حقـــوق الملكيـــة وتقييمهـــا بالقيمـــة العادلـــة وفقـــاً   -  
ـــا علـــى هـــذا األســـاس، يتـــم عندهـــا  إلســـتيراتيجية اإلســـتثمار أو إدارة المخاطـــر وإعـــداد التقاريـــر عنهـــا لـــإلدارة العلي

تبويـــب تلـــك اإلســـتثمارات علـــى أنهـــا بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل األربـــاح والخســـائر.
األدوات الماليـــة، مثـــل أدوات الديـــن المحتفـــظ بهـــا التـــى تحتـــوى علـــى واحـــد أو أكثـــر مـــن المشـــتقات الضمنيـــة التـــى   -  
ـــاح  ـــالل األرب ـــن خ ـــة م ـــة العادل ـــا بالقيم ـــى أنه ـــك األدوات عل ـــب تل ـــم تبوي ـــة، فيت ـــات النقدي ـــى التدفق ـــدة عل ـــر بش تؤث

ـــائر. والخس

هـ/٢ القروض والمديونيات
تمثل أصوال مالية غير مشتقة ذات مبلغ ثابت أو قابل للتحديد وليست متداولة فى سوق نشطة فيما عدا:

ـــة ضمـــن األصـــول  ـــم بتويبهـــا فـــى هـــذه الحال ـــر، يت ـــوراً أو فـــى مـــدى زمنـــى قصي ـــك بيعهـــا ف ـــوى البن ـــى ين األصـــول الت  •
ـــائر. ـــاح والخس ـــن خـــالل األرب ـــة م ـــة العادل ـــأتها بالقيم ـــد نش ـــا عن ـــم تبويبه ـــى ت ـــرض المتاجـــرة، أو الت بغ

األصول التى يبوبها البنك على أنها متاحة للبيع عند اإلعتراف األولى بها.  •
األصـــول التـــى لـــن يســـتطيع البنـــك بصـــورة جوهريـــة إســـترداد قيمـــة إســـتثماره األصلـــى فيهـــا ألســـباب أخـــرى   •

ــة. ــدرة اإلئتمانيـ ــور القـ ــالف تدهـ بخـ

هـ/٣ اإلستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
تمثـــل اإلســـتثمارات الماليـــة المحتفـــظ بهـــا حتـــى تاريـــخ اإلســـتحقاق أصـــوالً ماليـــة غيـــر مشـــتقة ذات مبلـــغ ســـداد محـــدد أو 
ـــخ إســـتحقاقها،  ـــى تاري ـــا حت ـــاظ به ـــى اإلحتف ـــدرة عل ـــة والق ـــك الني ـــدى إدارة البن ـــخ إســـتحقاق محـــدد ول ـــد وتاري ـــل للتحدي قاب
ـــظ  ـــة المحتف ـــول المالي ـــن األص ـــام م ـــغ ه ـــك مبل ـــاع البن ـــع إذا ب ـــة للبي ـــا متاح ـــى أنه ـــة عل ـــب كل المجموع ـــادة تبوي ـــم إع ويت

ـــزى المصـــرى. ـــك المرك ـــا البن ـــا حدده ـــخ اإلســـتحقاق بإســـتثناء حـــاالت الضـــرورة، كم ـــى تاري ـــا حت به

هـ/٤ اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع
ـــر  ـــة لإلحتفـــاظ بهـــا لمـــدة غي ـــتقة تكـــون هنـــاك الني ـــر مش ـــة غي ـــل اإلســـتثمارات الماليـــة المتاحـــة للبيـــع أصـــول مالي تمث

محـــددة وقـــد يتـــم بيعهـــا إســـتجابة للحاجـــة إلـــى الســـيولة أو التغيـــرات فـــى أســـعار العائـــد أو الصـــرف أو األســـهم.

ويتبع ما يلى بالنسبة لألصول المالية:
ـــخ  ـــو التاري ـــرة وه ـــخ المتاج ـــى تاري ـــة ف ـــول المالي ـــادة لألص ـــة المعت ـــع بالطريق ـــراء والبي ـــات الش ـــراف بعملي ـــم اإلعت يت  •
الـــذى يلتـــزم فيـــه البنـــك بشـــراء أو بيـــع االصـــول وذلـــك بالنســـبة لألصـــول المبوبـــة بالقيمـــه العادلـــة مـــن خـــالل 
األربـــاح والخســـائر واإلســـتثمارات الماليـــة المحتفـــظ بهـــا حتـــى تاريـــخ اإلســـتحقاق واإلســـتثمارات الماليـــة المتاحـــة 

للبيـــع.

ــأتها بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل األربـــاح  يتـــم اإلعتـــراف أوال باألصـــول الماليـــة التـــى ال يتـــم تبويبهـــا عنـــد نشـ  •
ـــد  ـــم تبويبهـــا عن ـــى يت ـــة الت ـــراف باألصـــول المالي ـــم اإلعت ـــة ويت ـــاً إليهـــا تكاليـــف المعامل ـــة مضاف والخســـائر بالقيمـــة العادل
ـــة  ـــف المعامل ـــل تكالي ـــع تحمي ـــط م ـــة فق ـــة العادل ـــك بالقيم ـــائر وذل ـــاح والخس ـــالل األرب ـــن خ ـــة م ـــة العادل ـــأتها بالقيم نش

ـــرة. ـــة الدخـــل بنـــد صافـــى دخـــل المتاج علـــى قائم

ـــن  ـــة م ـــات نقدي ـــى تدفق ـــى الحصـــول عل ـــدى ف ـــرة ســـريان الحـــق التعاق ـــى فت ـــا تنته ـــة عندم ـــتبعاد األصـــول المالي ـــم إس يت  •
األصـــول المالـــى أو عندمـــا يحـــول البنـــك معظـــم المخاطـــر والمنافـــع المرتبطـــة بالملكيـــة إلـــى طـــرف أخـــر ويتـــم 

إســـتبعاد اإللتزامـــات عندمـــا تنتهـــى إمـــا بالتخلـــص منهـــا أو إلغائهـــا أو إنتهـــاء مدتهـــا التعاقديـــة.

ـــة  ـــة بالقيم ـــة المبوب ـــع واألصـــول المالي ـــة المتاحـــة للبي ـــن اإلســـتثمارات المالي ـــكل م ـــة ل ـــة العادل ـــاً بالقيم ـــاس الحق ـــم القي يت  •
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العادلـــة مـــن خـــالل األربـــاح والخســـائر وبالتكلفـــة المســـتهلكة للقـــروض والمديونيـــات واإلســـتثمارات المحتفـــظ بهـــا 
ـــتحقاق. ـــخ اإلس ـــى تاري حت

ـــة  ـــة لألصـــول المالي ـــة العادل ـــى القيم ـــرات ف ـــن التغي ـــة ع ـــائر الناتج ـــاح والخس ـــل باألرب ـــة الدخ ـــى قائم ـــراف ف ـــم اإلعت يت  •
ـــراف  ـــم اإلعت ـــا يت ـــا بينم ـــدث فيه ـــى تح ـــرة الت ـــى الفت ـــك ف ـــائر وذل ـــاح والخس ـــالل األرب ـــن خ ـــة م ـــة العادل ـــة بالقيم المبوب
ـــة  ـــتثمارات المالي ـــة لإلس ـــة العادل ـــى القيم ـــرات ف ـــن التغي ـــة ع ـــائر الناتج ـــاح والخس ـــة باألرب ـــوق الملكي ـــى حق ـــرة ف مباش
ـــل  ـــة الدخ ـــى قائم ـــراف ف ـــم اإلعت ـــا يت ـــه عنده ـــالل قيمت ـــل أو إضمح ـــتبعاد األص ـــم إس ـــى أن يت ـــك إل ـــع وذل ـــة للبي المتاح

ـــة. ـــوق الملكي ـــن حق ـــا ضم ـــراف به ـــبق اإلعت ـــى س ـــة الت ـــائر المتراكم ـــاح والخس باألرب

يتـــم اإلعتـــراف فـــى قائمـــة الدخـــل بالعائـــد المحســـوب بطريقـــة التكلفـــة المســـتهلكة وأربـــاح وخســـائر العمـــالت األجنبيـــة   •
ـــم اإلعتـــراف فـــى قائمـــة الدخـــل بتوزيعـــات  ـــك يت ـــة متاحـــة للبيـــع، وكذل ـــة المبوب الخاصـــة باألصـــول ذات الطبيعـــة النقدي

ـــا. ـــى تحصيله ـــك ف ـــا ينشـــأ الحـــق للبن ـــع عندم ـــة متاحـــة للبي ـــة المبوب ـــوق الملكي ـــاح الناتجـــة عـــن أدوات حق األرب

يتـــم تحديـــد القيمـــة العادلـــة لإلســـتثمارات المعلـــن عـــن أســـعارها فـــى أســـواق نشـــطة علـــى أســـاس أســـعار الطلـــب   •
ـــة،  ـــب الجاري ـــعار الطل ـــر أس ـــم تتواف ـــى أو ل ـــل المال ـــطة لألص ـــوق نش ـــاك س ـــن هن ـــم تك ـــا إذا ل ـــة Bid Price أم الجاري
ـــة أو  ـــدة حديث ـــالت محاي ـــتخدام معام ـــك إس ـــن ذل ـــم ويتضم ـــاليب التقيي ـــد أس ـــتخدام أح ـــة بإس ـــة العادل ـــك القيم ـــدد البن فيح
ـــن  ـــم األخـــرى شـــائعة األســـتخدام م ـــارات أو طـــرق التقيي ـــاذج تســـعير الخي ـــة، أو نم ـــة المخصوم ـــات النقدي ـــل التدفق تحلي
ـــة  ـــة متاح ـــة المبوب ـــوق الملكي ـــة ألدوات حق ـــة العادل ـــر القيم ـــن تقدي ـــك م ـــن البن ـــم يتمك ـــوق وإذا ل ـــن بالس ـــل المتعاملي قب

ـــة. ـــى القيم ـــالل ف ـــم أى إضمح ـــد خص ـــة بع ـــا بالتكلف ـــاس قيمته ـــم قي ـــع، يت للبي

ـــرى  ـــذى يس ـــع ال ـــة للبي ـــة المتاح ـــة األدوات المالي ـــن مجموع ـــوب ضم ـــى المب ـــب األصـــل المال ـــادة تبوي ـــك بإع ـــوم البن يق  •
ـــى  ـــع إل ـــة المتاحـــة للبي ـــالً عـــن مجموعـــة األدوات المالي ـــات )ســـندات أو قـــروض( نق ـــه تعريـــف القـــروض ـ المديوني علي
ـــدرة  ـــة والق ـــك الني ـــدى البن ـــر ل ـــا تتواف ـــك عندم ـــخ اإلســـتحقاق، وذل ـــى تاري ـــا حت ـــظ به ـــة المحفت مجموعـــة األصـــول المالي
ـــب  ـــادة التبوي ـــم إع ـــتحقاق وتت ـــخ اإلس ـــى تاري ـــتقبل المنظـــور أو حت ـــة خـــالل المس ـــذه األصـــول المالي ـــاظ به ـــى اإلحتف عل
ـــم  ـــى ت ـــول الت ـــك األص ـــة بتل ـــائر متعلق ـــاح أو خس ـــة أرب ـــة أي ـــم معالج ـــب، ويت ـــادة التبوي ـــخ إع ـــى تاري ـــة ف ـــة العادل بالقيم

ـــى:  ـــو التال ـــى النح ـــك عل ـــة وذل ـــوق الملكي ـــن حق ـــابقاً ضم ـــا س ـــراف به اإلعت

ـــى  ـــاح والخســـائر عل ـــم إســـتهالك األرب ـــت يت ـــخ إســـتحقاق ثاب ـــه تاري ـــذى ل ـــه ال ـــى المعـــاد تبويب ـــة األصـــل المال فـــى حال  -  
ـــم إســـتهالك أى  ـــى ويت ـــد الفعل ـــة العائ ـــخ اإلســـتحقاق بطريق ـــى تاري ـــه حت ـــظ ب ـــى لإلســـتثمار المحتف ـــر المتبق ـــدار العم م
ـــر  ـــدار العم ـــى م ـــتحقاق عل ـــخ اإلس ـــاس تاري ـــى أس ـــة عل ـــتهلكة والقيم ـــة المس ـــاس التكلف ـــى أس ـــة عل ـــن القيم ـــرق بي ف
ـــم  ـــاً يت ـــى الحق ـــة إضمحـــالل قيمـــة األصـــل المال ـــى، وفـــى حال ـــد الفعل ـــة العائ ـــى بإســـتخدام طريق المتبقـــى لألصـــل المال
ـــائر. ـــاح والخس ـــى األرب ـــة ف ـــوق الملكي ـــن حق ـــرة ضم ـــا مباش ـــراف به ـــبق اإلعت ـــائر س ـــاح أو خس ـــة أرب ـــراف بأي اإلعت

فـــى حالـــة األصـــل المالـــى الـــذى ليـــس لـــه تاريـــخ إســـتحقاق ثابـــت تظـــل األربـــاح أو الخســـائر ضمـــن حقـــوق الملكيـــة   -  
ـــة إضمحـــالل  ـــى حال ـــائر وف ـــاح والخس ـــى األرب ـــا ف ـــراف به ـــم اإلعت ـــذ يت ـــه، عندئ ـــع األصـــل أو التصـــرف في ـــى بي حت
ـــوق  ـــن حق ـــا مباشـــرة ضم ـــراف به ـــبق اإلعت ـــائر س ـــاح أو خس ـــة أرب ـــراف بأي ـــم اإلعت ـــاً يت ـــى الحق ـــة األصـــل المال قيم

ـــائر. ـــاح والخس ـــى األرب ـــة ف الملكي

إذا قـــام البنـــك بتعديـــل تقديراتـــه للمدفوعـــات أو المقبوضـــات فيتـــم تســـوية القيمـــة الدفتريـــة لألصـــل المالـــى )أو   -  
ـــاب  ـــادة حس ـــم إع ـــى أن يت ـــة عل ـــرات المعدل ـــة والتقدي ـــة الفعلي ـــات النقدي ـــس التدفق ـــة( لتعك ـــول المالي ـــة األص مجموع
ـــألداة  ـــى ل ـــد الفعل ـــعر العائ ـــدرة بس ـــتقبلية المق ـــة المس ـــات النقدي ـــة للتدفق ـــة الحالي ـــاب القيم ـــك بحس ـــة وذل ـــة الدفتري القيم

الماليـــة يتـــم اإلعتـــراف بالتســـوية كإيـــراد أو مصـــروف فـــى األربـــاح والخســـائر.

ـــخ  ـــى تاري ـــك ف ـــام البن ـــه وق ـــا هـــو مشـــار إلي ـــاً لم ـــى طبق ـــب أصـــل مال ـــك بإعـــادة تبوي ـــام البن ـــع األحـــوال إذا ق ـــى جمي ف  -  
ـــذه المتحصـــالت  ـــن ه ـــترداده م ـــيتم إس ـــادة ماس ـــة لزي ـــتقبلية نتيج ـــة المس ـــالت النقدي ـــه للمتحص ـــادة تقديرات ـــق بزي الح
ـــر  ـــى التقدي ـــر ف ـــخ التغي ـــن تاري ـــك م ـــى وذل ـــد الفعل ـــادة كتســـوية لســـعر العائ ـــذه الزي ـــر ه ـــراف بتأثي ـــم اإلعت ـــة، يت النقدي

ـــر. ـــى التقدي ـــر ف ـــخ التغي ـــى تاري ـــل ف ـــرى لألص ـــد الدفت ـــوية للرصي ـــس كتس ولي
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و( المقاصة بين األدوات المالية
يتـــم إجـــراء المقاصـــة بيـــن األصـــول واإللتزامـــات الماليـــة إذا كان هنـــاك حـــق قانونـــى قابـــل للنفـــاذ إلجـــراء المقاصـــة بيـــن 
ـــغ، أو إلســـتالم األصـــل وتســـوية  ـــى المبال ـــى أســـاس صاف ـــة إلجـــراء التســـوية عل ـــاك الني ـــت هن ـــغ المعتـــرف بهـــا وكان المبال

ـــى آن واحـــد. ـــزام ف اإللت
ـــادة  ـــزام بإع ـــع إلت ـــة م ـــع أذون خزان ـــات بي ـــع وإتفاقي ـــادة البي ـــزام بإع ـــع إلت ـــة م ـــات شـــراء أذون خزان ـــود إتفاقي ـــرض بن وتع

ـــة أخـــرى. ـــة وأوراق حكومي ـــد أذون الخزان ـــن بن ـــة ضم ـــى بالميزاني ـــاس الصاف ـــى أس ـــراء عل الش

ز( أدوات المشتقات المالية ومحاسبة التغطية
ـــاً بقيمتهـــا  ـــم إعـــادة قياســـها الحق ـــد المشـــتقة ويت ـــخ الدخـــول فـــى عق ـــى تاري ـــة ف ـــراف بالمشـــتقات بالقيمـــة العادل ـــم اإلعت يت  •
ـــالت  ـــطة أو المعام ـــواق النش ـــى األس ـــة ف ـــوقية المعلن ـــعار الس ـــن األس ـــة م ـــة العادل ـــى القيم ـــول عل ـــم الحص ـــة ويت العادل
ـــب  ـــارات بحس ـــعير الخي ـــاذج تس ـــة ونم ـــة المخصوم ـــات النقدي ـــاذج التدفق ـــل نم ـــم مث ـــاليب التقيي ـــة أو أس ـــوقية الحديث الس
األحـــوال. وتظهـــر جميـــع المشـــتقات ضمـــن األصـــول إذا كانـــت قيمتهـــا العادلـــة موجبـــة أو ضمـــن اإللتزامـــات إذا 

ـــالبة. ـــة س ـــا العادل ـــت قيمته كان
يتـــم معالجـــة المشـــتقات الماليـــة الضمنيـــة المشـــمولة فـــى أدوات ماليـــة أخـــرى مثـــل خيـــار التحويـــل فـــى الســـندات   •
ـــة  ـــة والمخاطـــر لصيق ـــا ال تكـــون الخصائـــص اإلقتصادي ـــى أســـهم بإعتبارهـــا مشـــتقات مســـتقلة عندم ـــل إل ـــة للتحوي القابل
ـــم  ـــاح والخســـائر. ويت ـــة مـــن خـــالل األرب ـــوب بالقيمـــة العادل ـــر مب ـــد غي ـــك العق ـــى وكان ذل ـــد األصل ـــك المرتبطـــة بالعق بتل
ـــل  ـــة الدخ ـــى قائم ـــة ف ـــة العادل ـــى القيم ـــرات ف ـــراف بالتغي ـــم اإلعت ـــة ويت ـــة العادل ـــة بالقيم ـــتقات الضمني ـــك المش ـــاس تل قي

ـــرة. ـــل المتاج ـــى دخ ـــد صاف ـــن بن ضم
واليتـــم فصـــل المشـــتقات الضمنيـــة إذا إختـــار البنـــك تبويـــب العقـــد المركـــب بالكامـــل بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل   •

ــائر. ــاح والخسـ األربـ
ـــتقة مخصصـــة  ـــت المش ـــا إذا كان ـــى م ـــة عل ـــة العادل ـــن القيم ـــة ع ـــائر الناتج ـــاح والخس ـــراف باألرب ـــة اإلعت ـــد طريق تعتم  •
ـــى: ـــا يل ـــا مم ـــا أي ـــى أنه ـــتقات عل ـــض المش ـــص بع ـــك بتخصي ـــوم البن ـــى، ويق ـــد المغط ـــة البن ـــى طبيع ـــة، وعل أداة تغطي
ـــة  ـــة القيم ـــدة )تغطي ـــات المؤك ـــا أو اإلرتباط ـــرف به ـــات المعت ـــول واإللتزام ـــة لألص ـــة العادل ـــر القيم ـــات مخاط تغطي  -  

العادلـــة(.
ـــه، أو  ـــرف ب ـــزام معت ـــل أو إلت ـــى أص ـــب إل ـــرة تنس ـــة كبي ـــة بدرج ـــتقبلية متوقع ـــة مس ـــات نقدي ـــر تدفق ـــات مخاط تغطي  -  

تنســـب إلـــى معاملـــة متنبـــأ بهـــا )تغطيـــة التدفقـــات النقديـــة(.
ويتم إستخدام محاسبة التغطية للمشتقات المخصصة لهذا الغرض إذا توافرت فيها الشروط المطلوبة.  -  

ويقـــوم البنـــك عنـــد نشـــأة المعاملـــة بالتوثيـــق المســـتندى للعالقـــة بيـــن البنـــود المغطـــاة وأدوات التغطيـــة، وكذلـــك   -  
أهـــداف إدارة الخطـــر واإلســـتراتيجية مـــن الدخـــول فـــى معامـــالت التغطيـــة المختلفـــة، ويقـــوم البنـــك أيضـــاً عنـــد 
نشـــأة التغطيـــة وكذلـــك بصفـــة مســـتمرة بالتوثيـــق المســـتندى لتقديـــر مـــا إذا كانـــت المشـــتقات المســـتخدمة فـــى 

معامـــالت التغطيـــة فعالـــة فـــى مقابلـــة التغيـــرات فـــى القيمـــة العادلـــة أو التدفقـــات النقديـــة للبنـــد المغطـــى.

ز/١ تغطية القيمة العادلة
يتـــم اإلعتـــراف فـــى قائمـــة الدخـــل بالتغيـــرات فـــى القيمـــة العادلـــة للمشـــتقات المخصصـــة المؤهلـــة لتغطيـــات القيمـــة 

العادلـــة، وذلـــك مـــع أيـــة تغيـــرات فـــى القيمـــة العادلـــة المنســـوبة لخطـــر األصـــل أو اإللتـــزام المغطـــى.
ـــك  ـــا وذل ـــة به ـــاه المتعلق ـــود المغط ـــد والبن ـــعر العائ ـــادالت س ـــود مب ـــة لعق ـــة العادل ـــى القيم ـــة ف ـــرات الفعال ـــر التغي ـــذ أث ويؤخ
ـــى صافـــى  ـــة المســـتقبلية إل ـــود العمل ـــة لعق ـــة فـــى القيمـــة العادل ـــرات الفعال ـــر التغي ـــد ويؤخـــذ أث ـــى صافـــى الدخـــل مـــن العائ إل

دخـــل المتاجـــرة.

ـــى  ـــى »صاف ـــرة الســـابقة إل ـــى الفق ـــواردة ف ـــا ال ـــة به ـــود المغطـــاة المتعلق ـــود والبن ـــة العق ـــى كاف ـــة ف ـــر عـــدم الفاعلي ويؤخـــذ أث
دخـــل المتاجـــرة«.

ـــد  ـــة للبن ـــة الدفتري ـــى القيم ـــم عل ـــذى ت ـــل ال ـــتهالك التعدي ـــم إس ـــة، يت ـــبة التغطي ـــروط محاس ـــى بش ـــة تف ـــد التغطي ـــم تع وإذا ل
ـــدار  ـــى م ـــائر عل ـــاح والخس ـــى األرب ـــه عل ـــك بتحميل ـــتهلكة، وذل ـــة المس ـــة التكلف ـــه بطريق ـــبة عن ـــم المحاس ـــذى يت ـــى ال المغط
ـــوق  ـــة ألداة حق ـــة الدفتري ـــى القيم ـــت عل ـــى أجري ـــالت الت ـــة التعدي ـــوق الملكي ـــن حق ـــى ضم ـــتحقاق، وتبق ـــى اإلس ـــرة حت الفت

ـــتبعادها. ـــم إس ـــى يت ـــاة حت ـــة المغط الملكي
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ز/٢ تغطية التدفقات النقدية
ـــة  ـــتقات المخصصـــة المؤهل ـــة للمش ـــة العادل ـــى القيم ـــرات ف ـــن التغي ـــال م ـــزء الفع ـــة بالج ـــوق الملكي ـــى حق ـــراف ف ـــم اإلعت يت
ـــر الفعـــال فـــى قائمـــة  ـــة بالجـــزء غي ـــاح والخســـائر المتعلق ـــى الفـــور باألرب ـــم اإلعتـــراف عل ـــة، ويت ـــات النقدي ـــات التدفق لتغطي

ـــى دخـــل المتاجـــرة«. الدخـــل »صاف
ويتـــم ترحيـــل المبالـــغ التـــى تراكمـــت فـــى حقـــوق الملكيـــة إلـــى قائمـــة الدخـــل فـــى نفـــس الفتـــرات التـــى يكـــون للبنـــد 
ـــة  ـــادالت العمل ـــن مب ـــال م ـــة بالجـــزء الفع ـــائر المتعلق ـــاح أو الخس ـــذ األرب ـــائر وتؤخ ـــاح أو الخس ـــى األرب ـــر عل المغطـــى تأثي

ـــرة. ـــل المتاج ـــى دخ ـــى صاف ـــارات إل والخي
وعندمـــا تســـتحق أو تبـــاع أداة تغطيـــة أو إذا لـــم تعـــد التغطيـــة تفـــى بشـــروط محاســـبة التغطيـــة، تبقـــى األربـــاح أو الخســـائر 
ـــل  ـــة الدخ ـــى قائم ـــا ف ـــراف به ـــم اإلعت ـــة، ويت ـــوق الملكي ـــن حق ـــت ضم ـــك الوق ـــى ذل ـــة ف ـــوق الملكي ـــى حق ـــت ف ـــى تراكم الت
ـــا،  ـــأ به ـــة المتنب ـــدث المعامل ـــع أن تح ـــن المتوق ـــد م ـــم يع ـــا إذا ل ـــا، أم ـــأ به ـــة المتنب ـــراً بالمعامل ـــراف أخي ـــم اإلعت ـــا يت عندم

ـــل. ـــة الدخ ـــى قائم ـــور إل ـــى الف ـــة عل ـــوق الملكي ـــى حق ـــت ف ـــى تراكم ـــائر الت ـــاح أو الخس ـــل األرب ـــم ترحي ـــا يت عنده

ز/٣ المشتقات غير المؤهلة لمحاسبة التغطية
ـــر  ـــتقات غي ـــة للمش ـــة العادل ـــى القيم ـــرات ف ـــرة« بالتغي ـــل المتاج ـــى دخ ـــن »صاف ـــل ضم ـــة الدخ ـــى قائم ـــراف ف ـــم اإلعت يت
المؤهلـــة لمحاســـبة التغطيـــة ويتـــم اإلعتـــراف فـــى قائمـــة الدخـــل »صافـــى الدخـــل مـــن األدوات الماليـــة المبوبـــة عنـــد 
نشـــأتها بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل األربـــاح والخســـائر« وذلـــك باألربـــاح والخســـائر الناتجـــة عـــن التغيـــرات فـــى 
ـــة  ـــة العادل ـــى القيم ـــرات ف ـــائر الناتجـــة عـــن التغي ـــاح والخس ـــك باألرب ـــائر »وذل ـــاح والخس ـــن خـــالل األرب ـــة م ـــة العادل القيم
ـــالل  ـــن خ ـــة م ـــأتها العادل ـــد نش ـــة عن ـــة المبوب ـــات المالي ـــول واإللتزام ـــع األص ـــاط م ـــا باإلرتب ـــم إدارته ـــى يت ـــتقات الت للمش

األربـــاح والخســـائر .

ح( اإلعتراف بأرباح وخسائر اليوم األول المؤجلة
ـــو  ـــة ه ـــخ المعامل ـــى تاري ـــألداة ف ـــة ل ـــة العادل ـــى القيم ـــل عل ـــل دلي ـــد أفض ـــة يع ـــة العادل ـــم بالقيم ـــى تقي ـــألدوات الت ـــبة ل بالنس
ســـعر المعاملـــة )أى القيمـــة العادلـــة للمقابـــل المســـلم أو المســـتلم(، إال إذا كان يتـــم اإلســـتدالل فـــى ذات التاريـــخ علـــى القيمـــة 
ـــم، وعندمـــا يدخـــل البنـــك فـــى  ـــة أو بإســـتخدام نمـــاذج تقيي ـــى أســـعار المعامـــالت فـــى أســـواق معلن ـــألداة إســـتناداً إل ـــة ل العادل
ـــون  ـــد ال تك ـــم ق ـــاذج تقيي ـــتخدام نم ـــا بإس ـــة له ـــة العادل ـــد القيم ـــم تحدي ـــة، يت ـــرات طويل ـــد فت ـــا بع ـــتحق بعضه ـــالت يس معام
جميـــع مدخالتهـــا مـــن أســـعار أو معـــدالت أســـواق معلنـــة ويتـــم اإلعتـــراف األولـــى بتلـــك األدوات الماليـــة بســـعر المعاملـــة، 
ـــم  ـــوذج التقيي ـــن نم ـــا م ـــم الحصـــول عليه ـــى يت ـــة الت ـــن أن القيم ـــى الرغـــم م ـــة، عل ـــة العادل ـــل أفضـــل مؤشـــر للقيم ـــذى يمث ال
ـــج  ـــغ النات ـــة والمبل ـــن ســـعر المعامل ـــرق بي ـــائر الف ـــاح والخس ـــى األرب ـــال ف ـــى الح ـــراف ف ـــم اإلعت ـــة، وال يت ـــون مختلف ـــد تك ق
ـــة الخســـارة أو  ـــرى فـــى حال ـــول األخ ـــن األص ـــاح وخســـائر اليـــوم األول ويـــدرج ضم ـــرف بأرب ـــن النمـــوذج الـــذى يع م

ـــح. ـــة الرب ـــى حال ـــات األخـــرى ف األلتزام
ـــر  ـــى عم ـــتهالكها عل ـــا بإس ـــك إم ـــدة وذل ـــى ح ـــة عل ـــكل حال ـــة ل ـــارة المؤجل ـــح والخس ـــراف بالرب ـــت اإلعت ـــد توقي ـــم تحدي ويت
ـــد  ـــة، أو بتحقيقهـــا عن ـــألداة بإســـتخدام مدخـــالت أســـواق معلن ـــة ل ـــد القيمـــة العادل ـــم التمكـــن مـــن تحدي ـــى أن يت ـــة أو إل المعامل
ـــرات  ـــل بالتغي ـــة الدخ ـــى قائم ـــال ف ـــى الح ـــراف ف ـــم اإلعت ـــة، ويت ـــة العادل ـــاً بالقيم ـــاس األداة الحق ـــم قي ـــة، ويت ـــوية المعامل تس

ـــة. ـــة العادل ـــى القيم ـــة ف الالحق

ط( إيرادات ومصروفات العائد
يتـــم اإلعتـــراف فـــى قائمـــة الدخـــل ضمـــن بنـــد عائـــد القـــروض واإليـــرادات المشـــابهه أو »تكلفـــة الودائـــع والتكاليـــف 
ـــد  ـــل بعائ ـــى تحم ـــة الت ـــع األدوات المالي ـــى لجمي ـــد الفعل ـــة العائ ـــتخدام طريق ـــد بإس ـــات العائ ـــردات ومصروف ـــابهة« بإي المش
فيمـــا عـــدا تلـــك المبوبـــة بغـــرض المتاجـــرة أو التـــى تـــم تبويبهـــا عنـــد نشـــأتها بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل األربـــاح 

والخســـائر.
ـــد أو  ـــرادات العائ ـــع إي ـــى وتوزي ـــزام مال ـــل أو إلت ـــتهلكة ألص ـــة المس ـــاب التكلف ـــة حس ـــى طريق ـــى ه ـــد الفعل ـــة العائ وطريق
مصاريـــف العائـــد علـــى مـــدار عمـــر األداة المتعلقـــة بهـــا، ومعـــدل العائـــد الفعلـــى هـــو المعـــدل الـــذى يســـتخدم لخصـــم 
ـــل  ـــة أق ـــرة زمني ـــة، أو فت ـــألداة المالي ـــع ل ـــر المتوق ـــالل العم ـــا خ ـــدادها أو تحصيله ـــع س ـــتقبلية المتوق ـــة المس ـــات النقدي التدفق
ـــد  ـــدل العائ ـــاب مع ـــد حس ـــى، وعن ـــزام مال ـــة ألصـــل أو إلت ـــة الدفتري ـــى القيم ـــة إل ـــك للوصـــول بدق ـــباً وذل ـــك مناس إذا كان ذل
ـــارات  ـــل خي ـــة )مث ـــد األداة المالي ـــروط عق ـــع ش ـــار جمي ـــى اإلعتب ـــذ ف ـــة باألخ ـــات النقدي ـــر التدفق ـــك بتقدي ـــوم البن ـــى، يق الفعل
ـــاب  ـــة األتع ـــاب كاف ـــة الحس ـــن طريق ـــتقبلية، وتتضم ـــان المس ـــائر اإلئتم ـــار خس ـــى اإلعتب ـــذ ف ـــن ال يؤخ ـــر( ولك ـــداد المبك الس
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المدفوعـــة أو المقبوضـــة بيـــن أطـــراف العقـــد التـــى تعتبـــر جـــزءاً مـــن معـــدل العائـــد الفعلـــى، كمـــا تتضمـــن تكلفـــة المعاملـــة 
ـــات. ـــالوات أو خصوم ـــة ع أي

ـــرادات  ـــراف بإي ـــم اإلعت ـــة ال يت ـــة بحســـب الحال ـــة أو مضمحل ـــر منتظم ـــا غي ـــات بأنه ـــروض أو المديوني ـــف الق ـــد تصني وعن
ـــرادات  ـــن اإلي ـــا ضم ـــراف به ـــم اإلعت ـــة، ويت ـــم المالي ـــى ســـجالت هامشـــية خـــارج القوائ ـــا ف ـــم قيده ـــا ويت ـــد الخـــاص به العائ

ـــى: ـــا يل ـــاً لم ـــك وفق ـــدى وذل ـــا لألســـاس النق وفق
ـــة لإلســـكان  ـــروض اإلســـتهالكية والعقاري عندمـــا يتـــم تحصيلهـــا وذلـــك بعـــد إســـترداد كامـــل المتأخـــرات بالنســـبة للق  •

الشـــخصى وللقـــروض الصغيـــرة لألنشـــطة اإلقتصاديـــة.
ـــاً  ـــاً وفق ـــوب الحق ـــد المحس ـــى العائ ـــث يعل ـــاً حي ـــدى أيض ـــاس النق ـــع األس ـــات يتب ـــة للمؤسس ـــروض الممنوح ـــبة للق بالنس  •
ـــى  ـــنة وف ـــدة س ـــام لم ـــى إنتظ ـــد أدن ـــة وبح ـــاط الجدول ـــن أقس ـــداد 25% م ـــن س ـــرض لحي ـــى الق ـــة عل ـــد الجدول لشـــروط عق
ـــد  ـــرادات )العائ ـــم باإلي ـــرض القائ ـــد الق ـــى رصي ـــد المحســـوب عل ـــم إدراج العائ ـــى اإلنتظـــام يت ـــل ف ـــتمرار العمي ـــة إس حال
ـــة الـــذى ال يـــدرج باإليـــرادات إال بعـــد ســـداد كامـــل  ـــد المهمـــش قبـــل الجدول ـــة المنتظمـــة( دون العائ ـــد الجدول علـــى رصي

ـــة. ـــل الجدول ـــة قب ـــى الميزاني ـــرض ف ـــد الق رصي

ي( إيرادات األتعاب والعموالت
ـــاف  ـــم إيق ـــة ويت ـــة الخدم ـــد تأدي ـــرادات عن ـــن اإلي ـــهيل ضم ـــرض أو تس ـــة ق ـــن خدم ـــتحقة ع ـــاب المس ـــراف باألتع ـــم اإلعت يت
ـــم  ـــث يت ـــة، حي ـــة أو المضمحل ـــر المنتظم ـــات غي ـــروض أو المديوني ـــة بالق ـــردات األتعـــاب والعمـــوالت المتعلق ـــراف بإي اإلعت
ـــدى  ـــاس النق ـــا لألس ـــرادات وفق ـــن اإلي ـــا ضم ـــراف به ـــم اإلعت ـــة، ويت ـــم المالي ـــارج القوائ ـــية خ ـــجالت هامش ـــى س ـــا ف قيده
عندمـــا يتـــم اإلعتـــراف بإيـــرادات العائـــد بالنســـبة لألتعـــاب التـــى تمثـــل جـــزءاً مكمـــال للعائـــد الفعلـــى لألصـــل المالـــى 

ـــى. ـــد الفعل ـــدل العائ ـــالً لمع ـــا تعدي ـــا بإعتباره ـــم معالجته ـــة يت ـــة عام بصف
ـــروض  ـــذه الق ـــحب ه ـــم س ـــوف يت ـــه س ـــح بأن ـــال مرج ـــاك إحتم ـــروض إذا كان هن ـــى الق ـــاط عل ـــاب اإلرتب ـــل أتع ـــم تأجي ويت
وذلـــك علـــى إعتبـــار أن أتعـــاب اإلرتبـــاط التـــى يحصـــل عليهـــا البنـــك تعتبـــر تعويضـــاً عـــن التدخـــل المســـتمر إلقتنـــاء األداة 
ـــاط دون  ـــرة اإلرتب ـــاء فت ـــة إنته ـــى حال ـــرض، وف ـــى الق ـــى عل ـــد الفعل ـــدل العائ ـــل مع ـــا بتعدي ـــراف به ـــم اإلعت ـــم يت ـــة، ث المالي

ـــاط. ـــرة ســـريان اإلرتب ـــاء فت ـــد إنته ـــرادات عن ـــن اإلي ـــاب ضم ـــراف باألتع ـــم اإلعت ـــرض يت ـــك للق إصـــدار البن
ـــراف  ـــد اإلعت ـــرادات عن ـــة ضمـــن اإلي ـــم قياســـها بقيمتهـــا العادل ـــى يت ـــن الت ـــأدوات الدي ـــة ب ـــراف باألتعـــاب المتعلق ـــم اإلعت ويت
ـــج وعـــدم  ـــة التروي ـــد إســـتكمال عملي ـــرادات عن ـــن اإلي ـــروض المشـــتركة ضم ـــج الق ـــاب تروي ـــراف بأتع ـــم اإلعت ـــى ويت األول
ـــاركين  ـــاح للمش ـــى المت ـــد الفعل ـــدل العائ ـــه ذات مع ـــزء ل ـــظ بج ـــك يحتف ـــرض أو كان البن ـــن الق ـــزء م ـــة ج ـــك بأي ـــاظ البن إحتف

ـــن. األخري
ويتـــم اإلعتـــراف فـــى قائمـــة الدخـــل باألتعـــاب والعمـــوالت الناتجـــة عـــن التفـــاوض أو المشـــاركة فـــى التفـــاوض علـــى 
معاملـــة لصالـــح طـــرف آخـــر ـ مثـــل ترتيـــب شـــراء أســـهم أو أدوات ماليـــة أخـــرى أو إقتنـــاء أو بيـــع المنشـــآت ـ وذلـــك عنـــد 
ـــاس  ـــى أس ـــادة عل ـــرى ع ـــات األخ ـــة والخدم ـــارات اإلداري ـــاب اإلستش ـــراف بأتع ـــم اإلعت ـــة، ويت ـــة المعني ـــتكمال المعامل إس
ـــظ  ـــات الحف ـــى وخدم ـــط المال ـــاب إدارة التخطي ـــراف بأتع ـــم اإلعت ـــة. ويت ـــدار أداء الخدم ـــى م ـــبى عل ـــى النس ـــع الزمن التوزي

ـــا. ـــة فيه ـــم أداء الخدم ـــى يت ـــرة الت ـــدار الفت ـــى م ـــن عل ـــن الزم ـــة م ـــرات طويل ـــى فت ـــا عل ـــم تقديمه ـــى يت الت

ك( إيرادات توزيعات األرباح
يتم اإلعتراف فى قائمة الدخل بتوزيعات األرباح عند صدور الحق فى تحصيلها.

ل( إتفاقيات الشراء وإعادة البيع وإتفاقيات البيع وإعادة الشراء
ـــى أرصـــدة أذون  ـــة عل ـــن األصـــول مضاف ـــرائها ضم ـــادة ش ـــات إلع ـــب إتفاقي ـــة بموج ـــة المباع ـــرض األدوات المالي ـــم ع يت
ـــن  ـــاً م ـــع( مخصوم ـــادة البي ـــراء وإع ـــات الش ـــزام )إتفاقي ـــرض األلت ـــم ع ـــة ويت ـــرى بالميزاني ـــة أخ ـــة وأوراق حكومي الخزان
ـــادة  ـــعر إع ـــع وس ـــعر البي ـــن س ـــرق بي ـــراف بالف ـــم اإلعت ـــة، ويت ـــرى بالميزاني ـــة أخ ـــة وأوراق حكومي ـــدة أذون الخزان أرص

ـــى. ـــد الفعل ـــدل العائ ـــة مع ـــتخدام طريق ـــات بإس ـــدة اإلتفاقي ـــدار م ـــى م ـــتحق عل ـــد يس ـــه عائ ـــى أن ـــراء عل الش

م( إضمحالل األصول المالية
م/١ األصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة

ـــة  ـــى إضمحـــالل أحـــد األصـــول المالي ـــل موضوعـــى عل ـــاك دلي ـــا إذا كان هن ـــر م ـــة بتقدي ـــخ كل ميزاني ـــى تاري ـــك ف ـــوم البن يق
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ـــل  ـــم تحم ـــة ويت ـــة مضمحل ـــن األصـــول المالي ـــة م ـــى أو المجموع ـــد األصـــل المال ـــة، ويع ـــن األصـــول المالي ـــة م أو مجموع
ـــداث  ـــن األح ـــر م ـــدث أو أكث ـــة لح ـــالل نتيج ـــى اإلضمح ـــى عل ـــل موضوع ـــاك دلي ـــون هن ـــا يك ـــالل، عندم ـــائر اإلضمح خس
التـــى وقعـــت بعـــد اإلعتـــراف األولـــى لألصـــل )حـــدث الخســـارة Loss Event( وكان حـــدث الخســـارة يؤثـــر علـــى 
ـــا. ـــد عليه ـــا بدرجـــة يعتم ـــن تقديره ـــى يمك ـــة الت ـــى أو لمجموعـــة األصـــول المالي ـــة المســـتقبلية لألصـــل المال ـــات النقدي التدفق

وتتضمن المؤشرات التى يستخدمها البنك لتحديد وجود دليل موضوعى على خسائر اإلضمحالل أيا مما يلى:
صعوبات مالية كبيرة تواجه المقترض أو المدين.  •

مخالفة شروط إتفاقية القرض مثل عدم السداد.  •
توقع إفالس المقترض أو دخول فى دعوة تصفية أو إعادة هيكل التمويل الممنوح له.  •

تدهور الوضع التنافسى للمقترض.  •
ـــد ال  ـــازالت ق ـــازات أو تن ـــة للمقتـــرض بمنحـــه إمتي ـــات المالي ـــق بالصعوب ـــة تتعل ـــة أو قانوني ـــام البنـــك ألســـباب إقتصادي قي  •

ـــة. ـــى الظـــروف العادي ـــا ف ـــى منحه ـــك عل ـــق البن يواف
إضمحالل قيمة الضمان.  •
تدهور الحالة االئتمانية.  •

ـــى  ـــات واضحـــة تشـــير إل ـــة وجـــود بيان ـــى خســـائر إضمحـــالل مجموعـــة مـــن األصـــول المالي ـــة عل ـــة الموضوعي ومـــن األدل
ـــى  ـــى عل ـــراف األول ـــذ اإلعت ـــة من ـــذه المجموع ـــن ه ـــة م ـــتقبلية المتوقع ـــة المس ـــات النقدي ـــى التدفق ـــه ف ـــن قياس ـــاض يمك إنخف
ـــى  ـــاق ف ـــاالت اإلخف ـــدد ح ـــادة ع ـــال زي ـــدة، ومث ـــى ح ـــل عل ـــكل أص ـــاض ل ـــذا اإلنخف ـــد ه ـــة تحدي ـــدم إمكاني ـــن ع ـــم م الرغ

ـــة. ـــات المصرفي ـــد المنتج ـــبة ألح ـــداد بالنس الس
ـــى  ـــرة بإثن ـــذه الفت ـــدد ه ـــددة تح ـــة مح ـــكل محفظ ـــا ل ـــرف عليه ـــارة والتع ـــوع الخس ـــن وق ـــا بي ـــرة م ـــر الفت ـــك بتقدي ـــوم البن ويق

ـــهراً. ـــر ش عش
ـــده إذا  ـــى ح ـــى عل ـــكل أصـــل مال ـــالل ل ـــى اإلضمح ـــى عل ـــل موضوع ـــاك دلي ـــا إذا كان هن ـــر م ـــك أوالً بتقدي ـــوم البن ـــا يق كم
ـــة التـــى ليـــس لهـــا أهميـــة منفـــردة،  ـــم التقديـــر علـــى مســـتوى إجمالـــى أو فـــردى لألصـــول المالي كان ذو أهميـــة منفـــرداً، ويت

ـــى: ـــا يل ـــذا المجـــال يراعـــى م ـــى ه وف
ـــاً  ـــواء كان هام ـــرداً، س ـــته منف ـــم دراس ـــى ت ـــى إضمحـــالل أصـــل مال ـــل موضوعـــى عل ـــد دلي ـــه ال يوج ـــك أن ـــدد البن إذا ح  •
ـــم  ـــى مشـــابهة ث ـــا خصائـــص خطـــر إئتمان ـــى له ـــة الت ـــة هـــذا األصـــل مـــن األصـــول المالي ـــم إضاف ـــا يت ـــه أم ال، عنده بذات

ـــة. ـــاق التاريخي ـــدالت اإلخف ـــاً لمع ـــالل وفق ـــر اإلضمح ـــاً لتقدي ـــا مع ـــم تقييمه يت
إذا حـــدد البنـــك أنـــه يوجـــد دليـــل موضوعـــى علـــى إضمحـــالل أصـــل مالـــى، عندهـــا يتـــم دراســـته منفـــرداً لتقديـــر   •
ـــم  ـــى يت ـــة الت ـــى المجموع ـــل إل ـــم األص ـــم ض ـــالل، ال يت ـــائر إضمح ـــود خس ـــة وج ـــن الدراس ـــج ع ـــالل، وإذا نت اإلضمح

حســـاب خســـائر إضمحـــالل لهـــا علـــى أســـاس مجمـــع.
إذا نتج عن الدراسة السابقة عدم وجود خسائر إضمحالل يتم عندئذ ضم األصل إلى المجموعة.  •

ويتـــم قيـــاس مبلـــغ مخصـــص خســـائر اإلضمحـــالل بالفـــرق بيـــن القيمـــة الدفتريـــة لألصـــل وبيـــن القيمـــة الحاليـــة   •
للتدفقـــات النقديـــة المســـتقبلية المتوقعـــة، وال يدخـــل فـــى ذلـــك خســـائر اإلئتمـــان المســـتقبلية التـــى لـــم يتـــم تحملهـــا 
ـــة لألصـــل  ـــة الدفتري ـــض القيم ـــم تخفي ـــى، ويت ـــى لألصـــل المال ـــى األصل ـــد الفعل ـــدل العائ ـــتخدام مع ـــة بإس ـــد، مخصوم بع
ـــى  ـــان ف ـــائر اإلئتم ـــن خس ـــالل ع ـــبء اإلضمح ـــراف بع ـــم اإلعت ـــالل ويت ـــائر اإلضمح ـــاب مخصـــص خس ـــتخدام حس بإس

قائمـــة الدخـــل.
وإذا كان القـــرض أو اإلســـتثمار المحتفـــظ بـــه حتـــى تاريـــخ اإلســـتحقاق يحمـــل معـــدل عائـــد متغيـــر، عندهـــا يكـــون   •
ـــود  ـــد وج ـــد تحدي ـــد عن ـــاً للعق ـــى وفق ـــد الفعل ـــدل العائ ـــو مع ـــالل ه ـــائر إضمح ـــة خس ـــاس أي ـــتخدم لقي ـــعر الخصـــم المس س
ـــة  ـــالل القيم ـــائر إضمح ـــاس خس ـــك بقي ـــوم البن ـــد يق ـــة ق ـــراض العملي ـــل، ولألغ ـــالل األص ـــى إضمح ـــوع عل ـــل موض دلي
ـــة، يراعـــى  ـــة المضمون ـــبة لألصـــول المالي ـــة، وبالنس ـــألداة بإســـتخدام أســـعار ســـوق معلن ـــة ل ـــة العادل ـــى اســـاس القيم عل
ـــج  ـــد تنت ـــى ق ـــات الت ـــك التدفق ـــى، وتل ـــل المال ـــن األص ـــة م ـــتقبلية المتوقع ـــة المس ـــات النقدي ـــة للتدفق ـــة الحالي ـــة القيم إضاف

ـــك. ـــة بذل ـــف المتعلق ـــم المصاري ـــد خص ـــان بع ـــع الضم ـــى وبي ـــذ عل ـــن التنفي م
ـــى مجموعـــات متشـــابهة مـــن  ـــة ف ـــع األصـــول المالي ـــم تجمي ـــى، يت ـــى مســـتوى إجمال ـــر اإلضمحـــالل عل وألغـــراض تقدي  •
ناحيـــة خصائـــص الخطـــر اإلئتمانـــى، أى علـــى أســـاس عمليـــة التصنيـــف التـــى يجريهـــا البنـــك أخـــذاً فـــى اإلعتبـــار 
ـــة،  ـــل األخـــرى ذات الصل ـــف المتأخـــرات والعوام ـــان وموق ـــوع الضم ـــى ون ـــع الجغراف ـــوع األصـــل والصناعـــة والموق ن
ـــة المســـتقبلية للمجموعـــات مـــن تلـــك األصـــول لكونهـــا مؤشـــرا لقـــدرة  وترتبـــط تلـــك الخصائـــص بتقديـــر التدفقـــات النقدي

ـــة. ـــل الدراس ـــة لألصـــول مح ـــروط التعاقدي ـــا للش ـــتحقة وفق ـــغ المس ـــع المبال ـــى دف ـــن عل المديني
ـــر  ـــم تقدي ـــة، يت ـــاق التاريخي ـــدالت اإلخف ـــاس مع ـــى أس ـــة عل ـــول المالي ـــن األص ـــة م ـــالل لمجموع ـــر اإلضمح ـــد تقدي وعن  •
التدفقـــات النقديـــة المســـتقبلية للمجموعـــة علـــى أســـاس التدفقـــات النقديـــة التعاقديـــة لألصـــول فـــى البنـــك ومقـــدار الخســـائر 
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ـــدار  ـــل مق ـــم تعدي ـــك ويت ـــا البن ـــى يحوزه ـــول الت ـــابهة لألص ـــان المش ـــر اإلئتم ـــص خط ـــول ذات خصائ ـــة لألص التاريخي
ـــر فـــى  ـــم تتواف ـــى ل ـــة الت ـــر األحـــوال الحالي ـــة بحيـــث تعكـــس أث ـــة الحالي ـــات المعلن ـــى أســـاس البيان ـــة عل الخســـائر التاريخي
ـــى  ـــودة ف ـــت موج ـــى كان ـــوال الت ـــار األح ـــاء آث ـــك إللغ ـــة وكذل ـــائر التاريخي ـــدار الخس ـــد مق ـــا تحدي ـــم خالله ـــى ت ـــرة الت الفت

ـــاً. ـــودة حالي ـــد موج ـــم تع ـــة ول ـــرات التاريخي الفت
ـــرات  ـــة مـــع التغي ـــة لمجموعـــة مـــن األصـــول المالي ـــات النقدي ـــى التدفق ـــرات ف ـــى أن تعكـــس توقعـــات التغي ـــك عل ويعمـــل البن
ـــة، وأســـعار  ـــى معـــدالت البطال ـــرات ف ـــك التغي ـــال لذل ـــى إخـــرى، مث ـــرة إل ـــة مـــن فت ـــا ذات العالق ـــوق به ـــات الموث ـــى البيان ف
ـــة  ـــى المجموع ـــارة ف ـــاالت الخس ـــى إحتم ـــرات ف ـــى التغي ـــير إل ـــرى تش ـــل أخ ـــة عوام ـــديدات وأي ـــف التس ـــارات، وموق العق
ــة  ــات النقديـ ــر التدفقـ ــتخدمة لتقديـ ــات المسـ ــة واإلفتراضـ ــة للطريقـ ــة دوريـ ــراء مراجعـ ــك بإجـ ــوم البنـ ــا، ويقـ ومقدارهـ

ـــتقبلية. المس

م/٢ اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع
يقـــوم البنـــك فـــى تاريـــخ كل ميزانيـــة بتقديـــر مـــا إذا كان هنـــاك دليـــل موضوعـــى علـــى إضمحـــالل أحـــد أو مجموعـــة 
ـــخ  ـــى تاري ـــا حت ـــظ به ـــة محتف ـــتثمارات مالي ـــع أو إس ـــة للبي ـــة متاح ـــتثمارات مالي ـــن إس ـــة ضم ـــة المبوب ـــول المالي ـــن األص م
ـــار اإلنخفـــاض  ـــع، يؤخـــذ فـــى اإلعتب ـــة متاحـــة للبي ـــة المبوب ـــة اإلســـتثمارات فـــى أدوات حقـــوق الملكي اإلســـتحقاق، وفـــى حال
ـــد تقديـــر مـــا إذا كان هنـــاك إضمحـــالل  ـــة لـــألداة ألقـــل مـــن قيمتهـــا الدفتريـــة، وذلـــك عن ـــد فـــى القيمـــة العادل الكبيـــر أو الممت

ـــى األصـــل. ف
ـــة،  ـــة الدفتري ـــة القيم ـــن تكلف ـــغ 10% م ـــراً إذا بل ـــاض كبي ـــد اإلنخف ـــر 2009، فيع ـــن أول يناي ـــدأ م ـــى تب ـــرات الت ـــالل الفت خ
ويعـــد اإلنخفـــاض ممتـــداً إذا إســـتمر لفتـــرة تزيـــد عـــن تســـعة أشـــهر، وإذا توافـــرت األدلـــة المشـــار إليهـــا يتـــم ترحيـــل 
ـــرف  ـــى يعت ـــة الت ـــم رد إضمحـــالل القيم ـــة الدخـــل، وال يت ـــى قائم ـــا ف ـــرف به ـــة ويعت ـــوق الملكي ـــة مـــن حق الخســـارة المتراكم
ـــت  ـــا إذا إرتفع ـــاً أم ـــة الحق ـــة العادل ـــى القيم ـــاع ف ـــدث إرتف ـــة إذا ح ـــوق الملكي ـــأدوات حق ـــق ب ـــا يتعل ـــل فيم ـــة الدخ ـــا بقائم به
ـــع  ـــدث وق ـــة بح ـــاع بموضوعي ـــك اإلرتف ـــط ذل ـــن رب ـــن الممك ـــع، وكان م ـــة للبي ـــة متاح ـــن المبوب ـــة ألدوات الدي ـــة العادل القيم

ـــل. ـــة الدخ ـــالل قائم ـــن خ ـــالل م ـــم رد اإلضمح ـــل، يت ـــة الدخ ـــى قائم ـــالل ف ـــراف باإلضمح ـــد اإلعت بع

ن( اإلستثمارات العقارية
ـــة أو  ـــد إيجاري ـــى عوائ ـــل الحصـــول عل ـــن أج ـــك م ـــة للبن ـــى المملوك ـــى األراضـــى والمبان ـــة ف ـــتثمارات العقاري ـــل اإلس تتمث
ـــت  ـــى آل ـــك الت ـــا أو تل ـــن خالله ـــه م ـــك أعمال ـــارس البن ـــى يم ـــة الت ـــول العقاري ـــمل األص ـــى ال تش ـــادة رأســـمالية وبالتال زي
ـــة. ـــة بالنســـبة لألصـــول الثابت ـــة المحاســـبية المطبق ـــذات الطريق ـــة ب ـــم المحاســـبة عـــن اإلســـتثمارات العقاري ـــون ويت ـــاء لدي وف

س( األصول غير الملموسة
س/أ برامج الحاسب األلى

ـــد  ـــى قائمـــة الدخـــل عن ـــى كمصـــروف ف ـــة برامـــج الحاســـب األل ـــر أو صيان ـــات المرتبطـــة بتطوي ـــراف بالمصروف ـــم اإلعت يت
تكبدهـــا. ويتـــم اإلعتـــراف كأصـــل غيـــر ملمـــوس بالمصروفـــات المرتبطـــة مباشـــرة ببرامـــج محـــددة وتحـــت ســـيطرة البنـــك 
ومـــن المتوقـــع أن يتولـــد عنهـــا منافـــع إقتصاديـــة تتجـــاوز تكلفتهـــا ألكثـــر مـــن ســـنة وتتضمـــن المصروفـــات المباشـــرة 

ـــة. ـــة ذات العالق ـــات العام ـــن المصروف ـــب مناســـب م ـــى نصي ـــة إل ـــج باالضاف ـــر البرام ـــق تطوي ـــى فري ـــن ف ـــة العاملي تكلف
ـــى  ـــب اآلل ـــج الحاس ـــع أو أداء برام ـــى التوس ـــادة ف ـــى الزي ـــؤدى إل ـــى ت ـــات الت ـــر بالمصروف ـــة تطوي ـــراف كتكلف ـــم اإلعت ويت

ـــة. ـــج األصلي ـــة البرام ـــى تكلف ـــاف إل ـــا، وتض ـــة له ـــات األصلي ـــن المواصف ع
ـــا  ـــا فيم ـــتفادة منه ـــع اإلس ـــرة المتوق ـــدار الفت ـــى م ـــا كأصـــل عل ـــرف به ـــى المعت ـــج الحاســـب األل ـــة برام ـــتهالك تكلف ـــم إس ويت

ـــنوات. ـــة س ـــن ثالث ـــد ع ال يزي

س/ب األصول غير الملموسة األخرى
وتتمثـــل فـــى األصـــول غيـــر الملموســـة بخـــالف الشـــهرة وبرامـــج الحاســـب األلـــى )علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر 

العالمـــات التجاريـــة، التراخيـــص، منافـــع عقـــود إيجاريـــة(.
وتثبـــت األصـــول غيـــر الملموســـة األخـــرى بتكلفـــة إقتنائهـــا ويتـــم إســـتهالكها بطريقـــة القســـط الثابـــت أو علـــى أســـاس 
المنافـــع اإلقتصاديـــة المتوقـــع تحقيقهـــا منهـــا، وذلـــك علـــى مـــدار األعمـــار اإلنتاجيـــة المقـــدرة لهـــا، والنســـبة لألصـــول التـــى 
ـــى قيمتهـــا ســـنوياً وتحمـــل قيمـــة  ـــار اإلضمحـــالل ف ـــم إختب ـــه يت ـــم إســـتهالكها، إال أن ـــال يت ـــس لهـــا عمـــر إنتاجـــى محـــدد، ف لي

ـــة الدخـــل. ـــى قائم اإلضمحـــالل )إن وجـــد( عل
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ع( األصول الثابتة
ـــع األصـــول  ـــر جمي ـــب، وتظه ـــروع والمكات ـــز الرئيســـى والف ـــار المرك ـــى مق ـــة أساســـية ف ـــى بصف ـــل األراضـــى والمبان تتمث
الثابتـــة بالتكلفـــة التاريخيـــة ناقصـــاً اإلهـــالك وخســـائر اإلضمحـــالل، وتتضمـــن التكلفـــة التاريخيـــة النفقـــات المرتبطـــة 

ـــة. ـــول الثابت ـــود األص ـــاء بن ـــرة بإقتن مباش
ـــون  ـــبما يك ـــتقالً، حس ـــا أصـــالً مس ـــم أو بإعتباره ـــة لألصـــل القائ ـــة الدفتري ـــن القيم ـــة ضم ـــات الالحق ـــراف بالنفق ـــم األعت ويت
ـــك وكان مـــن الممكـــن  ـــى البن ـــة مســـتقبلية مرتبطـــة باألصـــل إل ـــع إقتصادي ـــك عندمـــا يكـــون محتمـــال تدفـــق مناف مالئمـــاً، وذل
ـــا  ـــم تحمله ـــى يت ـــرة الت ـــى الفت ـــة واإلصـــالح ف ـــات الصيان ـــل مصروف ـــم تحمي ـــا، ويت ـــوق به ـــة بدرجـــة موث ـــذه التكلف ـــد ه تحدي

ـــات التشـــغيل األخـــرى. ـــن مصروف ضم
ال يتـــم إهـــالك األراضـــى، ويتـــم حســـاب اإلهـــالك لألصـــل الثابـــت بإســـتخدام طريقـــة القســـط الثابـــت لتوزيـــع التكلفـــة 

بحيـــث تصـــل إلـــى القيمـــة التخريديـــة علـــى مـــدار األعمـــال اإلنتاجيـــة، كالتالـــى:

20 سنة المبانى واإلنشاءات      •
10 سنوات  أثاث مكتبى وخزائن      •

8 سنوات عدد وآالت      •
5 سنوات وسائل نقل      •
5 سنوات أجهزة الحاسب األلى / نظم آلية متكاملة   •
3 سنوات تجهيزات وتركيبات     •

ـــك  ـــا كان ذل ـــدل كلم ـــة، وتع ـــخ كل ميزاني ـــى تاري ـــة ف ـــة لألصـــول الثابت ـــار اإلنتاجي ـــة واألعم ـــة التخريدي ـــة القيم ـــم مراجع ويت
ضروريـــاً، ويتـــم مراجعـــة األصـــول التـــى يتـــم إهالكهـــا بغـــرض تحديـــد اإلضمحـــالل عنـــد وقـــوع أحـــداث أو تغيـــرات فـــى 
ـــى  ـــة لألصـــل عل ـــة الدفتري ـــض القيم ـــم تخفي ـــترداد، ويت ـــة لإلس ـــون قابل ـــد ال تك ـــة ق ـــة الدفتري ـــى أن القيم ـــير إل الظـــروف تش

ـــة اإلســـتردادية. ـــة عـــن القيم ـــة الدفتري ـــة اإلســـتردادية إذا زادت القيم ـــى القيم ـــور إل الف
ـــد  ـــم تحدي ـــى، ويت ـــا أعل ـــتخدامية لألصـــل أيهم ـــة اإلس ـــة لألصـــل أو القيم ـــة البيعي ـــى القيم ـــتردادية صاف ـــة اإلس ـــل القيم وتمث
ــتبعادات مـــن األصـــول الثابتـــة بالمقارنـــة صافـــى المتحصـــالت بالقيمـــة الدفتريـــة ويتـــم إدراج  أربـــاح وخســـائر اإلسـ

األربـــاح )الخســـائر( ضمـــن إيـــرادات )مصروفـــات( تشـــغيل أخـــرى فـــى قائمـــة الدخـــل.

ف( إضمحالل األصول غير المالية
ال يتـــم إســـتهالك األصـــول التـــى ليـــس لهـــا عمـــر إنتاجـــى محـــدد  ويتـــم إختبـــار إضمحاللهـــا ســـنوياً، ويتـــم دراســـة 
ـــة  ـــى أن القيم ـــير إل ـــروف تش ـــى الظ ـــرات ف ـــداث أو تغي ـــاك أح ـــا كان هن ـــتهالكها كلم ـــم إس ـــى يت ـــول الت ـــالل األص إضمح

الدفتريـــة قـــد ال تكـــون قابلـــة لإلســـترداد.
ـــن  ـــة لألصـــل ع ـــة الدفتري ـــه القيم ـــد ب ـــذى تزي ـــغ ال ـــة األصـــل بالمبل ـــض قيم ـــارة اإلضمحـــالل وتخفي ـــراف بخس ـــم اإلعت ويت
ـــا  ـــتخدامية لألصـــل، أيهم ـــة اإلس ـــة لألصـــل أو القيم ـــة البيعي ـــى القيم ـــترددية صاف ـــة اإلس ـــل القيم ـــتردادية، وتمث ـــة اإلس القيم

ـــة. ـــد ممكن ـــد نق ـــدة تولي ـــر وح ـــاق األصـــل بأصغ ـــم إلح ـــر اإلضمحـــالل يت ـــرض تقدي ـــى، ولغ أعل
ـــى قائمـــة  ـــاك رد لإلضمحـــالل إل ـــة التـــى وجـــد فيهـــا إضمحـــالل لبحـــث مـــا إذا كان هن ـــر المالي ـــم مراجعـــة األصـــول غي ويت

ـــة. ـــم مالي ـــخ إعـــداد كل قوائ ـــى تاري ـــك ف الدخـــل وذل

ص( اإلستئجــار
ويتـــم اإلعتـــراف بالمدفوعـــات تحـــت حســـاب اإليجـــار التشـــغيلى ناقصـــاً أيـــة خصومـــات تـــم الحصـــول عليهـــا مـــن المؤجـــر 

ـــد. ـــرة العق ـــى مـــدار فت ـــة القســـط الثابـــت عل ـــات فـــى قائمـــة الدخـــل بطريق ضمـــن المصروف

ق( النقدية وما فى حكمها
ـــتحقاقتها  ـــاوز إس ـــى ال تتج ـــدة الت ـــا األرص ـــى حكمه ـــة وماف ـــد النقدي ـــن بن ـــة يتضم ـــات النقدي ـــة التدفق ـــداد قائم ـــراض إع ألغ
ـــك المركـــزى المصـــرى خـــارج إطـــار نســـب  ـــدى البن ـــة، واألرصـــدة ل ـــن النقدي ـــاء، وتتضم ـــخ اإلقتن ـــن تاري ـــة أشـــهر م ثالث

ـــرى. ـــة أخ ـــة وأوراق حكومي ـــوك وأذون الخزان ـــدى البن ـــى واألرصـــدة ل ـــى اإللزام اإلحتياط
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ر( المخصصات األخرى
يتـــم اإلعتـــراف بمخصـــص تكاليـــف إعـــادة الهيكلـــة والمطالبـــات القانونيـــة عندمـــا يكـــون هنـــاك إلتـــزام قانونـــى أو إســـتداللى 
ـــات،  ـــذه اإللتزام ـــوية ه ـــك لتس ـــوارد البن ـــتخدام م ـــك إس ـــب ذل ـــح أن يتطل ـــن المرج ـــون م ـــابقة ويك ـــداث س ـــة ألح ـــى نتيج حال

ـــزام. ـــه لقيمـــة هـــذا اإللت ـــاد علي ـــل لإلعتم ـــر قاب ـــة إجـــراء تقدي مـــع إمكاني
وعندمـــا يكـــون هنـــاك إلتزامـــات متشـــابهة فإنـــه يتـــم تحديـــد التدفـــق النقـــدى الخـــارج الـــذى يمكـــن إســـتخدامه للتســـوية 
باألخـــذ فـــى اإلعتبـــار هـــذه المجموعـــة مـــن اإللتزامـــات، ويتـــم اإلعتـــراف بالمخصـــص حتـــى إذا كان هنـــاك إحتمـــال 

ضئيـــل فـــى وجـــود تدفـــق نقـــدى خـــارج بالنســـبة لبنـــد مـــن داخـــل هـــذه المجموعـــة.
ويتم رد المخصصات التى إنتفى الغرض منها كلياً أو جزئياً ضمن بند إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى.

ش( عقود الضمانات المالية
ـــدم  ـــة مق ـــة مدين ـــابات جاري ـــروض أو حس ـــاً لق ـــك ضمان ـــا البن ـــى يصدره ـــود الت ـــك العق ـــى تل ـــة ه ـــات المالي ـــود الضمان عق
ـــة لتعويـــض المســـتفيد منهـــا عـــن خســـارة  ـــوم بتســـديدات معين ـــك أن يق ـــب مـــن البن ـــه مـــن جهـــات أخـــرى وهـــى تتطل لعمالئ
ـــة  ـــات المالي ـــك الضمان ـــم تل ـــم تقدي ـــن، ويت ـــاً لشـــروط أداة الدي ـــا يســـتحق الســـداد وفق ـــن عندم ـــاء مدي ـــا بســـبب عـــدم وف تحمله

ـــك. ـــالء البن ـــة عـــن عم ـــات أخـــرى نياب ـــة وجه ـــات المالي ـــوك والمؤسس للبن
ويتـــم اإلعتـــراف األولـــى فـــى القوائـــم الماليـــة بالقيمـــة العادلـــة فـــى تاريـــخ منـــح الضمـــان التـــى قـــد تعكـــس أتعـــاب 
ـــاس األول ناقصـــاً اإلســـتهالك  ـــغ القي ـــى أســـاس مبل ـــك بموجـــب الضمـــان عل ـــزام البن ـــاس إلت ـــم قي ـــك، يت ـــاً لذل الضمـــان، الحق
المحســـوب لإلعتـــراف بأتعـــاب الضمـــان فـــى قائمـــة الدخـــل بطريقـــة القســـط الثابـــت علـــى مـــدار عمـــر الضمـــان، أو 
ـــا  ـــة أيهم ـــخ الميزاني ـــى تاري ـــة ف ـــة المالي ـــن الضمان ـــج ع ـــى نات ـــزام مال ـــوية أى إلت ـــة لتس ـــات المطلوب ـــر للمدفوع أفضـــل تقدي
ـــم اإلدارة. ـــززة بحك ـــة، مع ـــائر التاريخي ـــابهة والخس ـــى معامـــالت مش ـــرة ف ـــاً للخب ـــرات وفق ـــك التقدي ـــد تل ـــم تحدي ـــى، ويت أعل

ـــرادات  ـــد إي ـــن بن ـــة ضم ـــة المالي ـــن الضمان ـــة ع ـــات الناتج ـــى اإللتزام ـــادة ف ـــة زي ـــل بأي ـــة الدخ ـــى قائم ـــراف ف ـــم اإلعت ويت
)مصروفـــات( تشـــغيل أخـــرى.

ت( مزايا العاملين
ت/أ  إلتزامات المعاشات

يلتـــزم البنـــك بســـداد مســـاهمات إلـــى الهيئـــة العامـــة للتامينـــات اإلجتماعيـــة وال يتحمـــل البنـــك أى إلتزامـــات إضافيـــة 
ـــة  ـــذى تســـتحق في ـــى قائمـــة الدخـــل عـــن العـــام ال ـــاً عل ـــك المســـاهمات دوري ـــل تل ـــم تحمي ـــك المســـاهمات. يت بمجـــرد ســـداد تل

ـــن. ـــا العاملي ـــن مزاي ـــدرج ضم وت
ـــع ألحـــكام القانـــون  ـــر 1979 وخاض ـــس فـــى 2٦ يناي ـــن خـــاص للعامليـــن بالبنـــك تأس يوجـــد لـــدى البنـــك صنـــدوق تأمي
ـــدوق  ـــة لألعضـــاء وتســـرى أحـــكام هـــذا الصن ـــة وتعويضي ـــا تأميني ـــح مزاي ـــة بغـــرض من ـــه التنفيذي 54 لســـنة 1975 والئحت

ـــه. ـــك وفروع ـــي للبن ـــز الرئيس ـــن بالمرك ـــع العاملي ـــى جمي ـــه عل وتعديالت
ويلتـــزم البنـــك بـــأن يـــؤدى إلـــى الصنـــدوق اإلشـــتراكات الشـــهرية والســـنوية طبقـــاً لالئحـــة الصنـــدوق وتعديالتهـــا، وال 
ـــات  ـــراف باإلشـــتراكات ضمـــن المصروف ـــم اإلعت ـــى ســـداد اإلشـــتراكات. ويت ـــة تل ـــات إضافي ـــة إلتزام ـــك أي ـــى البن يوجـــد عل
ـــه  ـــؤدى ب ـــذى ت ـــى الحـــد ال ـــاً ضمـــن األصـــول إل ـــراف باإلشـــتراكات المدفوعـــة مقدم ـــم اإلعت ـــد إســـتحقاقها. ويت ـــة عن اإلداري

ـــدى. ـــترداد نق ـــى إس ـــتقبلية أو إل ـــات المس ـــض الدفع ـــى تخفي ـــة إل ـــة المقدم الدفع

ث( ضرائب دخل
ـــراف  ـــم اإلعت ـــة ويت ـــة المؤجل ـــرة والضريب ـــة الفت ـــن ضريب ـــرة كل م ـــارة الفت ـــح أو خس ـــى رب ـــل عل ـــة الدخ ـــن ضريب تتضم
ـــن  ـــرة ضم ـــا مباش ـــراف به ـــم اإلعت ـــى يت ـــة الت ـــوق الملكي ـــود حق ـــة ببن ـــل المتعلق ـــة الدخ ـــتثناء ضريب ـــل بإس ـــة الدخ ـــا بقائم به

ـــة. ـــوق الملكي حق
ـــارية  ـــة الس ـــعار الضريب ـــتخدام أس ـــة بإس ـــح الخاضـــع للضريب ـــى الرب ـــى أســـاس صاف ـــة الدخـــل عل ـــراف بضريب ـــم اإلعت ويت

ـــابقة. ـــنوات الس ـــة الخاصـــة بالس ـــويات الضريبي ـــى التس ـــة إل ـــة باإلضاف ـــداد الميزاني ـــخ إع ـــى تاري ف
ـــات  ـــة لألصـــول واأللتزام ـــة الدفتري ـــن القيم ـــة بي ـــة مؤقت ـــروق زمني ـــن ف ـــئة ع ـــة الناش ـــب المؤجل ـــراف بالضرائ ـــم اإلعت ويت
طبقـــا لألســـس المحاســـبية وقيمتهـــا طبقـــاً لألســـس الضريبيـــة، هـــذا ويتـــم تحديـــد قيمـــة الضريبـــة المؤجلـــة بنـــاء علـــى 
الطريقـــة المتوقعـــة لتحقـــق أو تســـوية قيمـــة األصـــول واإللتزامـــات بإســـتخدام أســـعار الضريبـــة الســـارية فـــى تاريـــخ إعـــداد 

ـــة. الميزاني
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ويتـــم اإلعتـــراف باألصـــول الضريبيـــة المؤجلـــة للبنـــك عندمـــا يكـــون هنـــاك إحتمـــال مرجـــح بإمكانيـــة تحقيـــق أربـــاح 
ـــة  ـــة األصـــول الضريبي ـــض قيم ـــم تخفي ـــذا األصـــل، ويت ـــاع به ـــا اإلنتف ـــن خالله ـــن م ـــتقبل يمك ـــى المس ـــة ف تخضـــع للضريب
ـــة  ـــة بقيمـــة الجـــزء الـــذى لـــن يتحقـــق منـــه المنفعـــة الضريبيـــة المتوقعـــة خـــالل الســـنوات التاليـــة، علـــى أنـــه فـــى حال المؤجل
ـــه. ـــبق تخفيض ـــا س ـــدود م ـــى ح ـــك ف ـــة وذل ـــة المؤجل ـــول الضريبي ـــادة األص ـــم زي ـــة يت ـــة المتوقع ـــة الضريبي ـــاع المنفع إرتف

خ( اإلقتراض
يتم اإلعتراف بالقروض التى يحصل عليها البنك أوالً بالقيمة العادلة ناقصاً تكلفة الحصول على القرض.

ـــن القيمـــة  ـــى المتحصـــالت وبي ـــن صاف ـــرق بي ـــل قائمـــة الدخـــل بالف ـــم تحمي ـــة المســـتهلكة، ويت ـــاً بالتكلف ـــاس القـــرض الحق ويق
ـــى. ـــد الفعل ـــة العائ ـــراض بإســـتخدام طريق ـــرة اإلقت ـــى مـــدار فت ـــاء بهـــا عل ـــى ســـيتم الوف الت

ذ( رأس المال
ذ/١ تكلفة رأس المال

ـــان أو  ـــاء كي ـــل إقتن ـــدة أو أســـهم مقاب ـــط بصـــورة مباشـــرة بإصـــدار أســـهم جدي ـــى ترتب ـــم عـــرض مصاريـــف اإلصـــدار الت يت
ـــب. ـــى المتحصـــالت بعـــد الضرائ ـــة وبصاف ـــوق الملكي ـــارات خصمـــاً مـــن حق إصـــدار خي

ذ/٢ توزيعات األرباح
ـــذه  ـــاهمين ه ـــة للمس ـــة العام ـــا الجمعي ـــر فيه ـــى تق ـــرة الت ـــى الفت ـــة ف ـــوق الملكي ـــى حق ـــاً عل ـــاح خصم ـــات األرب ـــت توزيع تثب
ـــررة بالنظـــام األساســـى  ـــس اإلدارة المق ـــأة مجل ـــاح ومكاف ـــى األرب ـــن ف ـــك التوزيعـــات حصـــة العاملي التوزيعـــات، وتشـــمل تل

ـــون. والقان

ض( أرقام المقارنة
يعـــاد تبويـــب أرقـــام المقارنـــة كلمـــا كان ذلـــك ضروريـــاً لتتوافـــق مـــع التغيـــرات فـــى العـــرض المســـتخدم فـــى العـــام 

الحالـــى.

إدارة المخاطر المالية
يتعـــرض البنـــك نتيجـــة األنشـــطة التـــى يزاولهـــا إلـــى مخاطـــر ماليـــة متنوعـــة، وقبـــول المخاطـــر هـــو أســـاس النشـــاط 
ـــم  ـــوزان المالئ ـــق الت ـــى تحقي ـــك إل ـــك يهـــدف البن ـــاً، ولذل ـــة مع ـــم وإدارة بعـــض المخاطـــر مجتمع ـــل وتقيي ـــم تحلي ـــى، ويت المال
بيـــن الخطـــر والعائـــد وإلـــى تقليـــل األثـــار الســـلبية المحتملـــة علـــى األداء المالـــى للبنـــك، ويعـــد أهـــم أنـــواع المخاطـــر 
خطـــر اإلئتمـــان وخطـــر الســـوق وخطـــر الســـيولة واألخطـــار التشـــغيلية األخـــرى، ويتضمـــن خطـــر الســـوق خطـــر أســـعار 

ـــرى. ـــعر األخ ـــر الس ـــد ومخاط ـــعر العائ ـــر س ـــة وخط ـــالت األجنبي ـــرف العم ص
ـــة  ـــه، ولمراقب ـــة علي ـــا ولوضـــع حـــدود للخطـــر والرقاب ـــد المخاطـــر وتحليله ـــم وضـــع سياســـات إدارة المخاطـــر لتحدي ـــد ت وق
ـــك  ـــوم البن ـــأول ويق ـــة أوالً ب ـــات محدث ـــم معلوم ـــا ونظ ـــد عليه ـــاليب يعتم ـــالل أس ـــن خ ـــدود م ـــات بالح ـــر واإللتزام المخاط
ــات  ــواق والمنتجـ ــى األسـ ــرات فـ ــس التغيـ ــث تعكـ ــا بحيـ ــر وتعديلهـ ــم إدارة المخاطـ ــات ونظـ ــة لسياسـ ــة دوريـ بمراجعـ

والخدمـــات وأفضـــل التطبيقـــات الحديثـــة.
وتتـــم إدارة المخاطـــر عـــن طريـــق إدارة المخاطـــر فـــى ضـــوء السياســـات المعتمـــدة مـــن مجلـــس اإلدارة وتقـــوم إدارة 
ـــر  ـــك، ويوف ـــة بالبن ـــق مـــع الوحـــدات التشـــغيلية المختلف ـــاون الوثي ـــة بالتع ـــة المخاطـــر المالي ـــم وتغطي ـــد وتقيي المخاطـــر بتحدي
ـــددة  ـــر مح ـــق خط ـــى مناط ـــة تغط ـــات مكتوب ـــى سياس ـــة إل ـــر ككل، باألضاف ـــة إلدارة المخاط ـــادئ مكتوب ـــس األدارة مب مجل
ـــتقات  ـــتخدام أدوات المش ـــد، وإس ـــعار العائ ـــر أس ـــة، وخط ـــالت اإلجنبي ـــعار صـــرف العم ـــر أس ـــان وخط ـــر اإلئتم ـــل خط مث
وغيـــر المشـــتقات الماليـــة، باإلضافـــة إلـــى ذلـــك فـــإن إدارة المخاطـــر تعـــد مســـئولة عـــن المراجعـــة الدوريـــة إلدارة 

ـــتقل. ـــكل مس ـــة بش ـــة الرقاب ـــر وبيئ المخاط

أ( خطر اإلئتمان
ـــر  ـــد خط ـــه، ويع ـــاء بتعهدات ـــدم الوف ـــراف بع ـــد األط ـــام أح ـــن قي ـــج ع ـــر النات ـــو الخط ـــان وه ـــر اإلئتم ـــك لخط ـــرض البن يتع
اإلئتمـــان أهـــم األخطـــار بالنســـبة للبنـــك، لذلـــك تقـــوم اإلدارة بحـــرص بـــإدارة التعـــرض لذلـــك الخطـــر ويتمثـــل خطـــر 
اإلئتمـــان بصفـــة أساســـية فـــى أنشـــطة اإلقـــراض التـــى ينشـــأ عنهـــا القـــروض والتســـهيالت وأنشـــطة اإلســـتثمار التـــى 
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يترتـــب عليهـــا أن تشـــتمل أصـــول البنـــك علـــى أدوات الديـــن، كمـــا يوجـــد خطـــر اإلئتمـــان أيضـــاً فـــى األدوات الماليـــة 
ـــق إدارة  ـــدى فري ـــى خطـــر اإلئتمـــان ل ـــة عل ـــات اإلدارة والرقاب ـــل إرتباطـــات القـــروض، وتتركـــز عملي ـــة مث خـــارج الميزاني
ـــا ورؤســـاء وحـــدات النشـــاط  ـــس اإلدارة واإلدارة العلي ـــى مجل ـــره إل ـــع تقاري ـــذى يرف ـــى إدارة المخاطـــر ال خطـــر اإلئتمـــان ف

ـــة. ـــة دوري بصف

أ/١ قياس خطر اإلئتمان
القروض والتسهيالت للعمالء

لقياس خطر اإلئتمان المتعلق بالقروض والتسهيالت للعمالء، ينظر البنك فى ثالثة مكونات كما يلى:

إحتماالت اإلخفاق )التأخر( من قبل العميل أو الغير فى الوفاء بإلتزاماته التعاقدية.  •

المركز الحالى والتطور المستقبلى المرجح له الذى يستنتج منه البنك الرصيد المعرض لإلخفاق.  •

خطر اإلخفاق اإلفتراضى.  •

وتنطـــوى أعمـــال اإلدارة اليوميـــة لنشـــاط البنـــك علـــى تلـــك المقاييـــس لخطـــر اإلئتمـــان التـــى تعكـــس الخســـارة المتوقعـــة   •
ويمكـــن أن تتعـــارض المقاييـــس التشـــغيلية مـــع عـــبء اإلضمحـــالل وفقـــاً لقواعـــد إعـــداد وتصويـــر القوائـــم الماليـــة 
للبنـــوك وأســـس اإلعتـــراف والقيـــاس المعتمـــدة مـــن مجلـــس إدارة البنـــك المركـــزى المصـــرى فـــى 1٦ ديســـمبر 2008، 

ـــة. ـــائر المتوقع ـــس الخس ـــة ولي ـــخ الميزاني ـــى تاري ـــت ف ـــى تحقق ـــائر الت ـــى الخس ـــد عل ـــذى يعتم ال

يقـــوم البنـــك بتقييـــم إحتمـــال التأخـــر علـــى مســـتوى كل عميـــل بإســـتخدام أســـاليب تقييـــم داخليـــة لتصنيـــف الجـــدارة   •
ـــة مـــع  ـــاً وتراعـــى التحليـــالت اإلحصائي ـــم داخلي ـــك األســـاليب للتقيي ـــر تل ـــم تطوي ـــد ت ـــات العمـــالء، وق ـــة لمختلـــف فئ مفصل
ـــى  ـــك إل ـــالء البن ـــيم عم ـــم تقس ـــد ت ـــم، وق ـــدارة المالئ ـــف الج ـــى تصني ـــان للوصـــول إل ـــئولي اإلئتم ـــخصى لمس ـــم الش الحك
ـــى مـــدى إحتمـــال  ـــى الجـــدول التال ـــن ف ـــا هـــو مبي ـــك كم ـــكل الجـــدارة المســـتخدم بالبن ـــات للجـــدارة، ويعكـــس هي أربعـــة فئ
ـــدارة  ـــات الج ـــن فئ ـــل بي ـــة تنتق ـــز اإلئتماني ـــية أن المراك ـــة أساس ـــى بصف ـــا يعن ـــدارة، مم ـــات الج ـــن فئ ـــة م ـــكل فئ ـــر ل التأخ
ـــاً،  ـــك ضروري ـــا كان ذل ـــم كلم ـــاليب التقيي ـــر أس ـــة وتطوي ـــم مراجع ـــر، ويت ـــال التأخ ـــدى إحتم ـــم م ـــى تقيي ـــر ف ـــاً للتغي تبع

ـــر. ـــاالت التأخ ـــؤ بح ـــى التنب ـــا عل ـــدى قدرته ـــدارة وم ـــف الج ـــاليب تصني ـــم أداء أس ـــاً بتقيي ـــك دوري ـــوم البن ويق

فئات التصنيف الداخلى للبنك  
مدلول التصنيف التصنيف     

ديون جيدة      1  
المتابعة العادية     2  

المتابعة الخاصة     3  
ديون غير منتظمة     4  

يعتمـــد المركـــز المعـــرض لإلخفـــاق علـــى المبالـــغ التـــى يتوقـــع البنـــك أن تكـــون قائمـــة عنـــد وقـــوع التأخـــر، علـــى   •
ســـبيل المثـــال، بالنســـبة للقـــرض، يكـــون هـــذا المركـــز هـــو القيمـــة االســـمية، وبالنســـبة لإلرتباطـــات، يـــدرج البنـــك كافـــة 
ـــخ التأخـــر، إن  ـــى تاري ـــد ســـحبت حت ـــع أن تكـــون ق ـــى يتوق ـــغ األخـــرى الت ـــى المبال ـــة إل ـــغ المســـحوبة فعـــالً باإلضاف المبال

ـــدث. ح

ـــدث  ـــن إن ح ـــة بالدي ـــد المطالب ـــارة عن ـــدى الخس ـــك لم ـــات البن ـــادة توقع ـــارة الح ـــة أو الخس ـــارة اإلفتراضي ـــل الخس وتمث  •
التأخـــر، ويتـــم التعبيـــر عـــن ذلـــك بنســـبة الخســـارة للديـــن وبالتأكـــد يختلـــف ذلـــك بحســـب نـــوع المديـــن، وأولويـــة 

المطالبـــة، ومـــدى توافـــر الضمانـــات أو وســـائل تغطيـــة اإلئتمـــان األخـــرى.

أدوات الدين وأذون الخزانة واألذون األخرى  •
ـــور أو  ـــد ب ـــتاندرد أن ـــف س ـــل تصني ـــة مث ـــات الخارجي ـــتخدام التصنيف ـــك بإس ـــوم البن ـــن واألذون، يق ـــبة ألدوات الدي بالنس  
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مـــا يعادلـــه إلدارة خطـــر اإلئتمـــان، وإن لـــم تكـــن مثـــل هـــذه التقييمـــات متاحـــة، يتـــم إســـتخدام طـــرق مماثلـــة لتلـــك 
المطبقـــة علـــى عمـــالء اإلئتمـــان، ويتـــم النظـــر إلـــى تلـــك اإلســـتثمارات فـــى األوراق الماليـــة واألذون علـــى أنهـــا طريقـــة 

ـــل. ـــات التموي ـــة متطلب ـــاح لمقابل ـــدر مت ـــر مص ـــت توف ـــس الوق ـــى نف ـــل وف ـــة أفض ـــودة إئتماني ـــى ج ـــول عل للحص

أ/٢ سياسات الحد من وتجنب المخاطر
يقـــوم البنـــك بـــإدارة والحـــد والتحكـــم فـــى تركـــز خطـــر اإلئتمـــان علـــى مســـتوى المديـــن والمجموعـــات والصناعـــات 
ـــة  ـــيتم قبول ـــى س ـــدار الخطـــر الت ـــدود لمق ـــك بوضـــع ح ـــه وذل ـــذى يقبل ـــان ال ـــتويات خطـــر اإلئتم ـــم مس ـــوم بتنظي ـــدول ويق وال
ـــة،  ـــات الجغرافي ـــة والقطاع ـــطة االقتصادي ـــتوى األنش ـــى مس ـــن، وعل ـــة مقترضي ـــرض، أو مجموع ـــتوى كل مقت ـــى مس عل
ويتـــم مراقبـــة تلـــك المخاطـــر بصفـــة مســـتمرة وتكـــون خاضعـــة للمراجعـــة الســـنوية أو بصـــورة متكـــررة إذا دعـــت الحاجـــة 
ـــة مـــن  ـــم إعتمـــاد الحـــدود للخطـــر اإلئتمانـــى علـــى مســـتوى المقتـــرض/ المجموعـــة والمنتـــج والقطـــاع والدول ـــك ويت ـــى ذل إل

ـــنوية. ـــع س ـــة رب ـــس اإلدارة بصف ـــل مجل قب
ـــارج  ـــل وخ ـــغ داخ ـــمل المبال ـــة تش ـــدود فرعي ـــك بح ـــوك وذل ـــك البن ـــى ذل ـــا ف ـــرض بم ـــان ألى مقت ـــدود اإلئتم ـــيم ح ـــم تقس ويت
الميزانيـــة، وحـــد المخاطـــر اليومـــى المتعلـــق ببنـــود المتاجـــرة مثـــل عقـــود الصـــرف األجنبـــى اآلجلـــة ويتـــم مقارنـــة المبالـــغ 

ـــاً. ـــة مـــع الحـــدود يومي الفعلي
يتـــم أيضـــاً إدارة مخاطـــر التعـــرض لخطـــر اإلئتمـــان عـــن طريـــق التحليـــل الـــدورى لقـــدرة المقترضيـــن والمقترضيـــن 

ـــباً. ـــك مناس ـــا كان ذل ـــراض كلم ـــدود اإلق ـــل ح ـــك بتعدي ـــم وكذل ـــداد إلتزاماته ـــة س ـــى مقابل ـــن عل المحتملي

وفيما يلى بعض وسائل الحد من الخطر
الضمانات

يضـــع البنـــك العديـــد مـــن السياســـات والضوابـــط للحـــد مـــن خطـــر اإلئتمـــان، ومـــن هـــذه الوســـائل الحصـــول علـــى 
ـــة،  ـــات المقبول ـــن الضمان ـــددة م ـــات مح ـــادية لفئ ـــد إسترش ـــك بوضـــع قواع ـــوم البن ـــة، ويق ـــوال المقدم ـــل األم ـــات مقاب ضمان

ومـــن األنـــواع الرئيســـية لضمانـــات القـــروض والتســـهيالت:

الرهن العقارى.  •
رهن أصول النشاط مثل األالت والبضائع.  •

رهن أدوات مالية مثل أدوات الدين وحقوق الملكية.  •

ـــة  ـــهيالت اإلئتماني ـــون التس ـــا تك ـــاً بينم ـــركات مضمون ـــراض للش ـــول واإلق ـــدى األط ـــى الم ـــل عل ـــون التموي ـــا يك ـــا م وغالب
لألفـــراد بـــدون ضمـــان، ولتخفيـــض خســـارة اإلئتمـــان إلـــى الحـــد األدنـــى، يســـعى البنـــك للحصـــول علـــى ضمانـــات 

إضافيـــة مـــن األطـــراف المعنيـــة بمجـــرد ظهـــور مؤشـــرات اإلضمحـــالل ألحـــد القـــروض والتســـهيالت.
ـــادة  ـــة األداة وع ـــب طبيع ـــهيالت بحس ـــروض والتس ـــالف الق ـــرى بخ ـــول أخ ـــاً ألص ـــذة ضمان ـــات المتخ ـــد الضمان ـــم تحدي يت
مـــا تكـــون أدوات الديـــن وأذون الخزانـــة بـــدون ضمـــان فيمـــا عـــدا مجموعـــات األدوات الماليـــة المغطـــاة بأصـــول واألدوات 

ـــة. ـــن األدوات المالي ـــة بمحفظـــة م ـــون مضمون ـــى تك ـــة الت المثيل

المشتقات
يحتفـــظ البنـــك بإجـــراءات رقابيـــة حصيفـــة علـــى صافـــى المراكـــز المفتوحـــة للمشـــتقات أى الفـــرق بيـــن عقـــود البيـــع 
ـــات  ـــت مـــن األوق ـــى أى وق ـــان ف ـــغ المعـــرض لخطـــر اإلئتم ـــدة، ويكـــون المبل ـــة والم ـــى مســـتوى كل مـــن القيم والشـــراء عل
ـــزءاً  ـــل ج ـــذى يمث ـــة ال ـــة موجب ـــة عادل ـــك أى أصـــل ذو قيم ـــح البن ـــة لصال ـــق منفع ـــى تحق ـــألداة الت ـــة ل ـــة العادل ـــدد بالقيم مح
ضئيـــالً مـــن القيمـــة التعاقديـــة /اإلفتراضيـــة المســـتخدمة للتعبيـــر عـــن حجـــم األدوات القائمـــة. ويتـــم إدارة هـــذا الخطـــر 
ـــى الســـوق  ـــرات ف ـــع نتيجـــة للتغي ـــك مـــع الخطـــر المتوق ـــل وذل ـــوح للعمي ـــى الممن ـــراض الكل ـــى كجـــزء مـــن حـــد اإلق اإلئتمان
وال يتـــم عـــادة الحصـــول علـــى ضمانـــات فـــى تعامـــل الحظـــر اإلئتمانـــى علـــى تلـــك األدوات فيمـــا عـــدا المبالـــغ التـــى 

ـــرى. ـــراف األخ ـــن األط ـــية م ـــات هامش ـــك كإيداع ـــا البن يطلبه
ـــة أو أوراق  ـــوق ملكي ـــة أو أدوات حق ـــق النقدي ـــن طري ـــداد ع ـــا الس ـــون فيه ـــى يك ـــف الت ـــى المواق ـــوية ف ـــر التس ـــأ خط وينش
ـــة اخـــرى ويتـــم وضـــع حـــدود  ـــة أو اوراق مالي ـــة أو أدوات حقـــوق ملكي ـــى نقدي ـــة أخـــرى أو مقابـــل توقـــع الحصـــول عل مالي
ـــى أى  ـــك ف ـــالت البن ـــن تعام ـــه ع ـــة الناتج ـــوية المجمع ـــر التس ـــة مخاط ـــرى لتغطي ـــن األطـــراف األخ ـــكل م ـــة ل ـــوية يومي تس

ـــوم. ي
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اإلرتباطات المتعلقة باإلئتمان
ـــب،  ـــد الطل ـــل عن ـــوال للعمي ـــة األم ـــن إتاح ـــد م ـــى التأك ـــان ف ـــة باإلئتم ـــات المتعلق ـــن اإلرتباط ـــى م ـــرض الرئيس ـــل الغ يتمث
ـــة  ـــتندية والتجاري ـــادات المس ـــون اإلعتم ـــروض وتك ـــق بالق ـــان المتعل ـــر اإلئتم ـــة ذات خط ـــات المالي ـــود الضمان ـــل عق وتحم
التـــى يصدرهـــا البنـــك بالنيابـــة عـــن العميـــل لمنـــح طـــرف ثالـــث حـــق الســـحب مـــن البنـــك فـــى حـــدود مبالـــغ معينـــة 
ـــى تحمـــل درجـــة مخاطـــر  ـــم شـــحنها وبالتال ـــى يت ـــع الت ـــة بموجـــب البضائ ـــا مضمون وبموجـــب أحـــكام وشـــروط محـــددة غالب

ـــر. ـــرض المباش ـــن الق ـــل م أق
ــات، أو  ــروض، أو الضمانـ ــح القـ ــه لمنـ ــرح بـ ــن المصـ ــتخدم مـ ــر المسـ ــزء غيـ ــان الجـ ــح اإلئتمـ ــات منـ ــل إرتباطـ وتمثـ
ـــك  ـــر المســـتخدمة وذل ـــى اإلرتباطـــات غي ـــغ يســـاوى إجمال ـــة بمبل ـــك لخســـارة محتمل ـــادات المســـتندية، ويتعـــرض البن اإلعتم
بالنســـبة لخطـــر اإلئتمـــان الناتـــج عـــن إرتباطـــات منـــح اإلئتمـــان، إال أن مبلـــغ الخســـارة المرجـــح حدوثهـــا فـــى الواقـــع 
ـــات  ـــل إلتزام ـــان تمث ـــح اإلئتم ـــة بمن ـــب اإلرتباطـــات المتعلق ـــك نظـــراً ألن أغل ـــر المســـتخدمة وذل ـــل عـــن اإلرتباطـــات غي تق
ــة  ــتحقاق الخاصـ ــدة حتـــى تاريـــخ اإلسـ ــددة، ويراقـــب البنـــك المـ ــات إئتمانيـــة محـ ــة لعمـــالء يتمتعـــون بمواصفـ محتملـ
ـــة  ـــى مـــن خطـــر اإلئتمـــان بالمقارن ـــة اآلجـــل عـــادة مـــا تحمـــل درجـــة أعل بإرتباطـــات اإلئتمـــان حيـــث أن اإلرتباطـــات طويل

باإلرتباطـــات قصيـــرة اآلجـــل.

أ/٣ سياسات اإلضمحالل والمخصصات
ـــات  ـــة إثب ـــن بداي ـــك م ـــة وذل ـــط الجـــودة اإلئتماني ـــى تخطي ـــرة عل ـــة كبي ـــا بدرج ـــابق ذكره ـــم الس ـــة للتقيي ـــز النظـــم الداخلي ترك
أنشـــطة اإلقـــراض واإلســـتثمار وبخـــالف ذلـــك يتـــم اإلعتـــراف فقـــط بخســـائر اإلضمحـــالل التـــى وقعـــت فـــى تاريـــخ 

ـــالل. ـــى اإلضمح ـــير إل ـــة تش ـــة موضوعي ـــى أدل ـــاء عل ـــة بن ـــر المالي ـــراض التقاري ـــة ألغ الميزاني
ـــة،  ـــة األربع ـــم الداخلي ـــن درجـــات التقيي ـــام مســـتمد م ـــة الع ـــى نهاي ـــة ف ـــى الميزاني ـــوارد ف مخصـــص خســـائر اإلضمحـــالل ال
ومـــع ذلـــك، فـــإن أغلبيـــة المخصـــص ينتـــج مـــن أخـــر درجتيـــن مـــن التصنيـــف ويبيـــن الجـــدول التالـــى النســـبة للبنـــود 
ـــك: ـــى للبن ـــم الداخل ـــات التقيي ـــن فئ ـــكل م ـــا ل ـــط به ـــهيالت واإلضمحـــالل المرتب ـــروض والتس ـــة بالق ـــة المتعلق ـــل الميزاني داخ

تقييم البنك
٢٠١٤/١٢/٣١٢٠١٣/١٢/٣١

قروض
وتسهيالت %

مخصص خسائر 
االضمحالل

قروض
وتسهيالت %

مخصص خسائر 
االضمحالل

157.413.2955.033.٦8ـ ديون جيدة

217.132.9٦13.82.1٦ـ المتابعة العادية

3٦.959.٦٦9.597.04ـ المتابعة الخاصة

418.5184.0921.5887.12ـ ديون غير منتظمة

١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠

ـــى وجـــود إضمحـــالل  ـــة تشـــير إل ـــة موضوعي ـــاك أدل ـــت هن ـــا إذا كان ـــد م ـــى تحدي ـــة اإلدارة عل ـــم الداخلي تســـاعد أدوات التقيي
ـــك  ـــس إدارة البن ـــن مجل ـــدة م ـــاس المعتم ـــراف والقي ـــس اإلعت ـــوك وأس ـــة للبن ـــم المالي ـــر القوائ ـــداد وتصوي ـــد إع ـــاً لقواع طبق

ـــك: ـــا البن ـــى حدده ـــة الت ـــرات التالي ـــى المؤش ـــتناداً إل ـــمبر 2008، وإس ـــى 1٦ ديس ـــزى المصـــري ف المرك

صعوبات مالية كبيرة تواجه المقترض أو المدين.  •
مخالفة شروط إتفاقية القرض مثل عدم السداد.  •

توقع إفالس المقترض أو دخول فى دعوة تصفية أو إعادة هيكل التمويل الممنوح له.  •
تدهور الوضع التنافسى للمقترض.  •

ـــد ال  ـــازالت ق ـــازات أو تن ـــة للمقتـــرض بمنحـــه إمتي ـــات المالي ـــق بالصعوب ـــة تتعل ـــة أو قانوني ـــام البنـــك ألســـباب إقتصادي قي  •
ـــة. ـــى الظـــروف العادي ـــا ف ـــى منحه ـــك عل ـــق البن يواف

إضمحالل قيمة الضمان.  •
تدهور الحالة االئتمانية.  •
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تتطلـــب سياســـات البنـــك مراجعـــة كل األصـــول الماليـــة التـــى تتجـــاوز أهميـــة نســـبية محـــددة علـــى األقـــل ســـنوياً أو 
ـــاس  ـــى أس ـــا عل ـــم تقييمه ـــى ت ـــابات الت ـــى الحس ـــد عـــبء اإلضمحـــالل عل ـــم تحدي ـــك ويت ـــا تقتضـــى الظـــروف ذل ـــر عندم أكث
ـــى  ـــى حـــدة، ويجـــرى تطبيقهـــا عل ـــة عل ـــى أســـاس كل حال ـــة عل ـــخ الميزاني ـــى تاري ـــة ف ـــم الخســـارة المحقق ـــك بتقيي فـــردى وذل
ـــك إعـــادة  ـــى ذل ـــا ف ـــم، بم ـــان القائ ـــم عـــادة الضم ـــردة، ويشـــمل التقييي ـــة منف ـــة نســـبية بصف ـــا أهيم ـــى له ـــع الحســـابات الت جمي
تأكيـــد إمكانيـــة التنفيـــذ علـــى الضمـــان والتحصيـــالت المتوقعـــة مـــن تلـــك الحســـابات. ويتـــم تكويـــن مخصـــص خســـائر 
ـــة المتاحـــة والحكـــم الشـــخصى  ـــرة التاريخي ـــى أســـاس المجموعـــة مـــن األصـــول المتجانســـة بإســـتخدام الخب اإلضمحـــالل عل

ـــة. ـــاليب اإلحصائي واألس

أ/٤ نموذج قياس المخاطر البنكية العام
ـــالً  ـــر تفصي ـــة أكث ـــة فرعي ـــكل مجموع ـــى ش ـــات ف ـــوم اإلدارة بتصنيف ـــة، تق ـــدارة األربع ـــف الج ـــات تصني ـــى فئ ـــة إل باإلضاف
ـــذه  ـــى ه ـــان ف ـــف األصـــول المعرضـــة لخطـــر اإلئتم ـــم تصني ـــزى المصـــرى، ويت ـــك المرك ـــات البن ـــع متطلب ـــق م ـــث تتف بحي
ـــل ونشـــاطه ووضعـــه  ـــة بالعمي ـــى المعلومـــات المتعلق ـــر عل ـــة تعتمـــد بشـــكل كبي ـــاً لقواعـــد وشـــروط تفصيلي المجموعـــات وفق

ـــداد. ـــه للس ـــدى إنتظام ـــى وم المال
ويقـــوم البنـــك بحســـاب المخصصـــات المطلوبـــة إلضمحـــالل األصـــول المعرضـــة لخطـــر اإلئتمـــان، بمـــا فـــى ذلـــك 
ـــادة   ـــة زي ـــى حال ـــزى المصـــرى، وف ـــك المرك ـــل البن ـــن قب ـــددة م ـــب مح ـــاس نس ـــى أس ـــان، عل ـــة باإلئتم ـــات المتعلق اإلرتباط
مخصـــص خســـائر اإلضمحـــالل المطلـــوب وفقـــاً ألســـس تقييـــم الجـــدارة اإلئتمانيـــة وتكويـــن المخصصـــات عـــن ذلـــك 
ـــراف  ـــس األعت ـــوك وأس ـــة للبن ـــم المالي ـــر القوائ ـــداد وتصوي ـــد إع ـــاً لقواع ـــة وفق ـــم المالي ـــداد القوائ ـــراض إع ـــوب ألغ المطل
ـــى  ـــب إحتياط ـــم تجني ـــمبر 2008، يت ـــخ 1٦ ديس ـــرى بتاري ـــزى المص ـــك المرك ـــس إدارة البن ـــن مجل ـــدة م ـــاس المعتم والقي
ـــل  ـــم تعدي ـــادة، ويت ـــك الزي ـــدار تل ـــاح المحتجـــزة بمق ـــى األرب ـــاً عل ـــوق المســـاهمين خصم ـــام ضمـــن حق ـــة الع المخاطـــر البنكي
ـــذا  ـــد ه ـــن، ويع ـــن المخصصي ـــادة بي ـــغ الزي ـــا مبل ـــادل دائم ـــث يع ـــص بحي ـــادة والنق ـــة بالزي ـــة دوري ـــى بصف ـــك اإلحتياط ذل

ـــع . ـــل للتوزي ـــر قاب ـــى غي اإلحتياط
وفيمـــا يلـــى بيـــان فئـــات الجـــدارة للمؤسســـات وفقـــاً ألســـس التقييـــم الداخلـــى مقارنـــة بأســـس تقييـــم البنـــك المركـــزى 

ــان. ــة لخطـــر اإلئتمـ ــات المطلوبـــة إلضمحـــالل األصـــول المعرضـ المصـــرى ونســـب المخصصـ

تصنيف البنك 
المركزى المصرى

مدلول التصنيف
نسبة المخصص 

المطلوب
التصنيف الداخلى

مدلول التصنيف 
الداخلى

ديون جيدة1صفرمخاطر منخفضة1

ديون جيدة11%مخاطر معتدلة2

ديون جيدة11%مخاطر مرضية3

ديون جيدة21%مخاطر مناسبة4

ديون جيدة21%مخاطر مقبولة5

المتابعة العادية32%مخاطر مقبولة حديا٦

المتابعة الخاصة53%مخاطر تحتاج لعناية خاصة7

ديون غير منتظمة204%دون المستوى8

ديون غير منتظمة504%مشكوك فى تحصيلها9

ديون غير منتظمة1004%رديئة10
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أ/5 الحد األقصى لخطر اإلئتمان قبل الضمانات
القيمة ألف جنيه مصرى

٢٠١٤/١٢/٣١٢٠١٣/١٢/٣١البنود المعرضة لخطر االئتمان فى الميزانية

1009٦1373٦857أذون الخزانة
قروض وتسهيالت للعمالء

قروض ألفراد
11192484٦99حسابات جارية مدينة

8٦7307٦720قروض شخصية
قروض لمؤسسات

243٦03120٦1092حسابات جارية مدينة
408428404922قروض مباشرة

920479735524قروض مشتركة
8٦9٦قروض أخرى

إستثمارات مالية
23084٦4117٦3٦5أدوات دين

1428481114٦8أصول أخرى
7٤٢٤6٠٣5٣877٤٣االجمالى

البنود المعرضة لخطر االئتمان خارج الميزانية
7153932204االوراق المقبولة عن تسهيالت الموردين

257973407052إعتمادات مستندية
11231419٦٦831خطابات ضمان

١٤5٢65٣١٤٠6٠87االجمالى

يمثـــل الجـــدول الســـابق أقصـــى حـــد يمكـــن التعـــرض لـــه فـــى 31 ديســـمبر 2014، 31 ديســـمبر 2013 وذلـــك بـــدون 
ـــة  ـــة الدفتري ـــى القيم ـــى صاف ـــة عل ـــغ المدرج ـــد المبال ـــة، تعتم ـــود الميزاني ـــبة لبن ـــات بالنس ـــة ضمان ـــار أي ـــى اإلعتب ـــذ ف األخ

ـــة. ـــى الميزاني ـــا ف ـــم عرضه ـــى ت الت
ـــإن 53.39 % مـــن الحـــد األقصـــى المعـــرض لخطـــر اإلئتمـــان ناتـــج عـــن القـــروض  ـــن بالجـــدول الســـابق، ف وكمـــا هـــو مبي
ـــل  ـــن 31.09% مقاب ـــى أدوات دي ـــل اإلســـتثمارات ف ـــل ٦2.42% فـــى 2013/12/31، بينمـــا تمث والتســـهيالت للعمـــالء مقاب

21.83% فـــى 2013/12/31.

ـــج عـــن كل  ـــان النات ـــى لخطـــر اإلئتم ـــى الحـــد األدن ـــاء عل ـــى الســـيطرة واإلبق ـــى اإلســـتمرار ف ـــا عل ـــى قدرته ـــق اإلدارة ف وتث
ـــى: ـــى مايل ـــاء عل ـــن بن ـــروض والتســـهيالت وأدوات الدي مـــن محفظـــة الق

79.1٦% مـــن محفظـــة القـــروض والتســـهيالت مصنفـــة فـــى أعلـــى درجتيـــن مـــن درجـــات التقييـــم الداخلـــى مقابـــل   •
فـــى 2013/12/31.  %٦٦.40

ـــل %74.10  ـــالل مقاب ـــرات إضمح ـــرات أو مؤش ـــا متأخ ـــد عليه ـــهيالت ال يوج ـــروض والتس ـــة الق ـــن محفظ 81.49% م  •
فـــى 2013/12/31.

ـــل  ـــى مقاب ـــة ف ـــة المصري ـــى الحكوم ـــن عل ـــل أدوات دي ـــة تمث ـــن وأذون خزان ـــى أدوات دي ـــتثمارات ف ـــن اإلس 99.23% م  •
ــى 2013/12/31. 98.90% فـ
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أ/6 قروض وتسهيالت
فيما يلى موقف أرصدة القروض والتسهيالت من حيث الجدارة اإلئتمانية: 

القيمة ألف جنيه مصرى

٢٠١٤/١٢/٣١
قروض وتسهيالت للعمالء

٢٠١٣/١٢/٣١
قروض وتسهيالت للعمالء

31377482491907اليوجد عليها متأخرات أو إضمحالل

92090145458متأخرات ليست محل إضمحالل

733840725٦88محل إضمحالل

٣96٣678٣٣6٣٠5٣االجمالى

                 يخصـــم منـــه

)12459٦()129370(فوائد مجنبة

)11435()1403٦(ارباح عمليات اسالمية مؤجلة

)540٦45()٦00452(مخصص خسائر االضمحالل

٣٢١98٢٠٢686٣77الصافى

ـــف  ـــغ 452 ٦00 أل ـــر 2014 مبلـ ـــى 31 ديسمبـ ـــالت ف ـــروض والتسهيـ ـــالل الق ـــائر إضمحـ ـــى مخصـــص خسـ ـــغ إجمالـ بل
ـــى  ـــه مصـــرى ف ـــف جني ـــا 54٦355 أل ـــمبر 2013 منه ـــى 31 ديسـ ـــنيه مصـــرى ف ـــل ٦45 540 جـ ـــرى مقاب ـــه مصـ جني
31 ديســـمبر 2014 مقابــــل 838 489 ألــــف جنيــــه مصــــرى فــــى 31 ديســـمبر 2013 يمثـــل إضمحـــالل قـــروض منفـــردة 
والباقـــى البالـــغ 5٦07٦ ألـــف جنيـــه مصـــرى يمثـــل خســـائر إضمحـــالل علـــى أســـاس المجموعـــة لمحفظـــة اإلئتمـــان.

ويتضمن إيضاح )18( معلومات إضافية عن مخصص خسائر اإلضمحالل عن القروض والتسهيالت.

قروض وتسهيالت ال يوجد عليها متأخرات وليست محل إضمحالل
ـــى ال يوجـــد عليهـــا متأخـــرات وليســـت محـــل إضمحـــالل  ـــة لمحفظـــة القـــروض والتســـهيالت الت ـــم الجـــودة اإلئتماني ـــم تقيي يت

ـــك. ـــى المســـتخدم بواســـطة البن ـــم الداخل ـــى التقيي ـــك بالرجـــوع إل وذل

القروض والتسهيالت العمالء

٢٠١٤/١٢/٣١
القيمة ألف جنيه مصرى

التقييم
إجمالى مؤسسـاتأفـراد

القروض 
والتسهيالت 

للعمالء
حسابات 

جارية مدينة
قروض 
شخصية

حسابات جارية 
مدينة

قروض 
مباشرة

قروض 
مشتركة

قروض 
أخرى

110٦7188351213782331874835139378٦22٦99٦9ـ جيدة
2ـ المتابعة 

7172٦5-192990140050384225--العادية

3ـ المتابعة 
150514--1418058709--الخاصة

١٠67١88٣5١٢١7١٣٠٢8٣٣6٢٤٢898١6٢86٣١٣77٤8االجمالى



بنك اإلستثمار العربى
التقرير السنوى - ٢٠١٤ 30

٢٠١٣/١٢/٣١
القيمة ألف جنيه مصرى

التقييم
إجمالى مؤسسـاتأفـراد

القروض 
والتسهيالت 

للعمالء
حسابات 

جارية مدينة
قروض 
شخصية

حسابات جارية 
مدينة

قروض 
مباشرة

قروض 
مشتركة

قروض 
أخرى

17885373522109٦3٦2195718394٦249٦1839175ـ جيدة
2ـ المتابعة 

391795-993889048٦201921--العادية

3ـ المتابعة 
2٦0937-1293191471911٦899--الخاصة

7885٣7٣5٢٢١٣٢5٠69٣٠٠9٢٣7١٣٤٤٤96٢٤9١9٠7االجمالى

قروض وتسهيالت توجد عليها متأخرات وليست محل إضمحالل
ـــات  ـــرت معلوم ـــالل، إال إذا تواف ـــل إضمح ـــت مح ـــا ليس ـــرات ولكنه ـــا متأخ ـــد عليه ـــى توج ـــهيالت الت ـــروض والتس ـــى الق ه
ــا متأخـــرات وليســـت محـــل  ــد عليهـ ــهيالت للعمـــالء التـــى يوجـ ــل القـــروض والتسـ ــد عكـــس ذلـــك. وتتمثـ أخـــرى تفيـ

إضمحـــالل والقيمـــة العادلـــة للضمانـــات المتعلقـــة بهـــا فيمـــا يلـــى:

٢٠١٤/١٢/٣١  القيمة ألف الجنيه المصرى
أفـراد

االجمالىقروض شخصيةحسابات جارية مدينة
183183-متأخرات حتى 30 يوم 

مؤسسات
االجمالىقروض مباشرةحسابات جارية مدينة

ً 9132957891907متأخرات أكثر من 90 إلى 120 يوما

9٠٢5١79858٣8888٣٤القيمة العادلة للضمانات

عنـــد اإلثبـــات األولـــى للقـــروض والتســـهيالت، يتـــم تقييـــم القيمـــة العادلـــة للضمانـــات بنـــاء علـــى أســـاليب التقييـــم المســـتخدمة 
ـــة بأســـعار الســـوق أو بأســـعار األصـــول  ـــم تحديـــث القيمـــة العادل ـــة، يت ـــرات الالحق ـــى الفت ـــة، وف عـــادة فـــى األصـــول المماثل

المماثلـــة.

القيمة الف جنيه مصرى  ٢٠١٣/١٢/٣١
أفـراد

االجمالىقروض شخصيةحسابات جارية مدينة
٦2٦2-متأخرات حتى 30 يوم 

مؤسسات
االجمالىقروض مباشرةحسابات جارية مدينة

12379121٦0514539٦متأخرات أكثر من 90 إلى 120 يوما

67877٣٠١5٤9٣69٤٢6القيمة العادلة للضمانات
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قروض وتسهيالت محل إضمحالل بصفة منفردة
ـــن  ـــة مـ ـــات النقديـ ـــار التدفق ـــى اإلعتب ـــل األخـــذ ف ـــردة قب ـــة منف ـــروض والتســـهيالت محـــل إضمحـــالل بصف ـــيد الق ـــغ رصـ بل

ـــمبر 2013. ـــى31 ديس ـــم ف ـــف ج ـــل 725٦88 أل ـــر 2014 مقاب ـــى31 ديسمبـ ـــم فـ ـــف ج ـــات 7134٦3 أل الضمان
ـــة  ـــة العادل ـــاً القيم ـــردة متضمن ـــة منف ـــالل بصف ـــل إضمح ـــهيالت مح ـــروض والتس ـــة للق ـــة اإلجمالي ـــل بالقيم ـــى تحلي ـــا يل وفيم

ـــروض: ـــك الق ـــل تل ـــك مقاب ـــا البن ـــى حصـــل عليه ـــات الت للضمان

٢٠١٤/١٢/٣١  القيمة ألف جنيه مصرى
مؤسساتأفــراد

االجمالى حسابات 
جارية

قروض 
شخصية

حسابات جارية 
مدينة

قروض 
مباشرة

قروض 
أخرىمشتركة

قروض وتسهيالت محل 
733840-520٦3035٦31٦7471٦0822317إضمحالل بصفة منفردة

7١٢٢5---7١٢٢٢-٣القيمة العادلة للضمانات

٢٠١٣/١٢/٣١  القيمة ألف جنيه مصرى
مؤسساتأفـراد

االجمالى حسابات 
جارية

قروض 
شخصية

حسابات جارية 
مدينة

قروض 
مباشرة

قروض 
أخرىمشتركة

قروض وتسهيالت محل 
725٦88-584٦313٦٦122328239422080إضمحالل بصفة منفردة

89٣٤6---١٤١5879٣١-القيمة العادلة للضمانات

قروض وتسهيالت تم إعادة هيكلتها
تتضمـــن أنشـــطة إعـــادة الهيكلـــة تمديـــد ترتيبـــات الســـداد، وتنفيـــذ برامـــج اإلدارة الجبريـــة، وتعديـــل وتأجيـــل الســـداد، 
ـــتمرار  ـــة إلس ـــاالت عالي ـــاك إحتم ـــى أن هن ـــير إل ـــر تش ـــرات أو معايي ـــى مؤش ـــة عل ـــادة الهيكل ـــق إع ـــات تطبي ـــد سياس وتعتم
الســـداد وذلـــك بنـــاء علـــى الحكـــم الشـــخصى لـــإلدارة. وتخضـــع تلـــك السياســـات للمراجعـــة المســـتمرة. ومـــن المعتـــاد 
ـــم  ـــد بلغـــت القـــروض التـــى ت ـــة اآلجـــل، خاصـــة قـــروض تمويـــل العمـــالء، وق ـــى القـــروض طويل ـــة عل تطبيـــق إعـــادة الهيكل

ـــمبر 2013. ـــى 31 ديس ـــم ف ـــف ج ـــل 715 42 أل ـــم مقاب ـــف ج ـــأنه 309 ٦9 أل ـــاوض بش ـــادة التف إع
القيمة ألف جنيه مصرى

٢٠١٤/١٢/٣١٢٠١٣/١٢/٣١

قروض وتسهيالت للعمالء

مؤسســــات

1٦97532474حسابات جارية مدينة

5824٦10155قروض مباشـــرة

أفــــــراد

1077351حسابات جارية مدينة

29035قروض شخصية

86٢8٤٤٢7١5االجمالــــى
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أ/7 أدوات دين وأذون الخزانة
ـــيمبر 2014،  ـــى 31 ديس ـــم فـ ـــوكاالت التقيي ـــاً ل ـــة األخـــرى وفقـ ـــن وأذون الخزان ـــل أدوات الدي ـــى تحلي ـــدول التال ـــل الج يمث

ـــه. ـــا يعادل ـــور وم ـــد ب ـــتاندرد أن ـــم س ـــى تقيي ـــاء عل بن
القيمة ألف جنيه مصرى

إستثمارات مالية فى أوراق أذون خزانة
االجمالىمالية

AAA-1517215172

+AA إلى  -AA-11841184

+A إلى  -A-93319331

-A 1009٦13228277٦3292389أقل من

١٠٠96١٣٢٣٠8٤6٣٣٣١8٠76االجمالى

أ/8 اإلستحواذ على الضمانات
لم يقم البنك خالل السنة الحالية باالستحواذ على ضمانات.

أ/9 تركز مخاطر األصول المالية المعرضة لخطر اإلئتمان 
القطاعات الجغرافية

ـــى  ـــة، موزعـــة حســـب القطـــاع الجغراف ـــة الدفتري ـــك بالقيم ـــان للبن ـــل بأهـــم حـــدود خطـــر اإلئتم ـــى تحلي ـــل الجـــدول التال ويمث
ـــق  ـــاً للمناط ـــة وفق ـــات الجغرافي ـــى القطاع ـــر عل ـــع المخاط ـــم توزي ـــدول، ث ـــذا الج ـــداد ه ـــد إع ـــمبر 2014، عن ـــى 31 ديس ف

ـــك. ـــالء البن ـــة بعم المرتبط

٢٠١٤/١٢/٣١  القيمة ألف جنيه مصرى
جمهــــــورية مصـــر العربيــــة

االجمالىاالسكندرية والدلتا وسيناءالقاهرة الكبرى
1009٦13-1009٦13أذون الخزانة 

قروض وتسهيالت للعمالء
قروض ألفراد

99٦2٦12298111924حسابات جارية مدينة
791٦075708٦730قروض شخصية

قروض لمؤسسات
210924232٦789243٦031vحسابات جارية مدينة

4057522٦7٦408428قروض مباشرة
920479-920479قروض مشتركة

8٦-8٦قروض أخرى
إستثمارات مالية

23084٦4-23084٦4أدوات دين
142848-142848أصول أخرى

7٠75٢7٠٣٤9٣٣٣7٤٢٤6٠٣االجمالى فى ٢٠١٤/١٢/٣١
5١٣١٠٤٤٢566995٣877٤٣االجمالى فى ٢٠١٣/١٢/٣١
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تركز مخاطر األصول المالية المعرضة لخطر اإلئتمان
قطاعات النشاط

يمثـــل الجـــدول التالـــى تحليـــل بأهـــم حـــدود خطـــر اإلئتمـــان للبنـــك بالقيمـــة الدفتريـــة، موزعـــة حســـب النشـــاط الـــذى يزاولـــه 
عمـــالء البنـــك :

٢٠١٤/١٢/٣١  القيمة ألف جنيه مصرى
جمهورية مصر العربية

مؤسسات 
مالية

مؤسسات 
نشاط عقارىصناعية

بيع الجملة 
وتجارة 
التجزئة

االجمالىأفرادأنشطة أخرىقطاع حكومى

100913--1009٦13----أذون الخزانة

قروض وتسهيالت للعمالء

قروض ألفراد

حسابات جارية 
111924111924------مدينة

8٦7308٦730------قروض شخصية

قروض لمؤسسات

حسابات جارية 
243٦031-9591٦5--400872٦17015822979مدينة

408428-38372--314303221701٦45٦قروض مباشرة

920479-153383--58030٦178٦808110قروض مشتركة

8٦-8٦-----قروض أخرى

إستثمارات مالية

2308473--2282785--25٦88-أدوات دين

142848-1171٦19331-15172-1184أصول أخرى

االجمالى فى 
٢٠١٤/١٢/٣١١٠١٣79٢١١٤٣55٣86٢7١7-٣٤٠9559796٣٣7١9865٤7٤٢٤6١٢

االجمالى فى 
٢٠١٣/١٢/٣١١9١٣789٠١٤٣١١5١٤997١9696١8٠٤5٣56٤١٢١8١6١5١55٣877٤٣

ب( خطر السوق
ـــر  ـــة المســـتقبلية الناتجـــة عـــن التغي ـــات النقدي ـــة أو التدفق ـــة العادل ـــات القيم ـــى تقلب ـــل ف ـــك لخطـــر الســـوق المتمث يتعـــرض البن
ـــة،  ـــوق الملكي ـــات حق ـــة ومنتج ـــد والعمل ـــدل العائ ـــة لمع ـــز المفتوح ـــن المراك ـــوق ع ـــر الس ـــج خط ـــوق، وينت ـــعار الس ـــى أس ف
حيـــث أن كل منهـــا معـــرض للتحـــركات العامـــة والخاصـــة فـــى الســـوق والتغيـــرات فـــى مســـتوى الحساســـية لمعـــدالت 
ـــك  ـــة، ويفصـــل البن ـــوق الملكي ـــعار أدوات حق ـــعار الصـــرف وأس ـــدالت أس ـــد ومع ـــدالت العائ ـــل مع ـــعار مث ـــوق أو لألس الس

ـــرة. ـــرض المتاج ـــر غ ـــرة أو لغي ـــظ للمتاج ـــى محاف ـــوق إل ـــر الس ـــدى تعرضـــه لخط م
ـــة إدارة األصـــول والخصـــوم  ـــى لجن ـــرة ف ـــر المتاج ـــرة أو لغي ـــن أنشـــطة المتاج ـــة ع ـــز إدارة مخاطـــر الســـوق الناتج وتترك

ـــة. ـــة دوري ـــاط بصف ـــدات النش ـــاء وح ـــس اإلدارة ورؤس ـــى مجل ـــة عـــن مخاطـــر الســـوق إل ـــر الدوري ـــع التقاري ـــم رف ويت
وتتضمـــن محافـــظ المتاجـــرة تلـــك المراكـــز الناتجـــة عـــن تعامـــل البنـــك مباشـــرة مـــع العمـــالء أو مـــع الســـوق، أمـــا 
المحافـــظ لغيـــر المتاجـــرة فتنشـــأ بصفـــة أساســـية مـــن إدارة ســـعر العائـــد لألصـــول واإللتزامـــات المتعلقـــة بمعامـــالت 
التجزئـــة، وتتضمـــن هـــذه المحافـــظ مخاطـــر العمـــالت األجنبيـــة وأدوات حقـــوق الملكيـــة الناتجـــة عـــن اإلســـتثمارات الماليـــة 
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ـــتحقاق واإلســـتثمارات الماليـــة المتاحـــة للبيـــع. ـــخ اإلس المحتفـــظ بهـــا حتـــى تاري
ويســـتخدم البنـــك أســـلوب ربـــط أســـعار الفوائـــد المدينـــة بالدائنـــة لتجنـــب خطـــر تغيـــرات أســـعار الفائـــدة كذلـــك يعتمـــد علـــى 
ـــعار  ـــد أس ـــم تحدي ـــدودة يت ـــاالت مح ـــى ح ـــهور إال ف ـــن 3 ش ـــا األقصـــى ع ـــى حده ـــد ف ـــى ال تزي ـــرة والت ـــعارالفائدة المتغي أس
ـــوال. ـــة األم ـــد يغطـــى تكلف ـــق عائ ـــوارد بمحفظـــة اإلســـتخدامات لتحق ـــط محفظـــة الم ـــع رب ـــك م ـــن ذل ـــدة أطـــول م ـــدة لم الفائ

هذا باإلضافة إلى إلتزام البنك بعدم تجاوز مايلى:
قيمة الفائض فى مركز أى عملة أجنبية نسبة 1% من القاعدة الرأسمالية.  •

قيمة إجمالى الفائض فى مراكز العمالت األجنبية نسبة 2% من القاعدة الرأسمالية.  •
قيمة العجز فى مركز أى عملة نسبة 10% من القاعدة الرأسمالية.  •

قيمة إجمالى العجز فى مراكز العمالت )أجنبية أو محلية( نسبة 20% من القاعدة الرأسمالية.  •

ب/١ القيمة المعرضة للخطر لغير أغراض المتاجرة طبقاً لنوع الخطر
 ألف جنيه مصرى

١٢ شهر حتى نهاية
٢٠١٤/١٢/٣١

١٢ شهر حتى نهاية
٢٠١٣/١٢/٣١

أقلأعلىمتوسطأقلأعلىمتوسط

42137٦205093317087879494٦2831خطر سعر العائد

٤٢١٣76٢٠5٠9٣٣١7٠87879٤9٤6٢8٣١إجمالى القيمة عند الخطر

ـــى األســـواق  ـــد ف ـــى حساســـية ســـعر العائ ـــادة ف ـــد، بالزي ـــة المعرضـــة للخطـــر، خاصـــة ســـعر العائ ـــى القيم ـــادة ف ـــط الزي ترتب
ـــة. ـــة العالمي المالي

وتـــم حســـاب النتائـــج الثالثـــة الســـابقة للقيمـــة المعرضـــة للخطـــر بشـــكل مســـتقل عـــن المراكـــز المعنيـــة والتحـــركات 
ـــر المتاجـــرة القيمـــة المعرضـــة للخطـــر  ـــى القيمـــة المعرضـــة للخطـــر للمتاجـــرة وغي ـــة لألســـواق، وال يشـــكل إجمال التاريخي

ـــوع. ـــر متن ـــن تأثي ـــه م ـــا يتبع ـــظ وم ـــواع المحاف ـــر وأن ـــواع الخط ـــن أن ـــاط بي ـــراً لإلرتب ـــك نظ ـــك وذل للبن

ب/٢ خطر تقلبات سعر صرف العمالت اإلجنبية
ـــام  ـــد ق ـــة، وق ـــات النقدي ـــة والتدفق ـــى الميزاني ـــة عل ـــالت األجنبي ـــعار صـــرف العم ـــى أس ـــات ف ـــر التقلب ـــك لخط ـــرض البن يتع
ـــك  ـــوم وكذل ـــة الي ـــى نهاي ـــز ف ـــن المراك ـــكل م ـــة ل ـــة اإلجمالي ـــك بالقيم ـــة وذل ـــس اإلدارة بوضـــع حـــدود للعمـــالت األجنبي مجل
ـــعر صـــرف  ـــات س ـــر تقلب ـــك لخط ـــرض البن ـــدى تع ـــى م ـــدول التال ـــاً ويلخـــص الج ـــا لحظي ـــم مراقبته ـــى يت ـــوم الت ـــالل الي خ
العمـــالت األجنبيـــة فـــى نهايـــة الســـنة الماليـــة، ويتضمـــن الجـــدول التالـــى القيمـــة الدفتريـــة لـــألدوات الماليـــة موزعـــة 

ـــا: ـــة له ـــالت المكون بالعم
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تركز خطر العملة على األدوات المالية:

٢٠١٤/١٢/٣١  ألف جنيه مصرى

 دوالر   
جنيه ين يابانىيوروامريكى

عمالت اخرىاسترلينى

لية
لما

ل ا
صو

اال

نقدية وأرصدة لدى البنك 
-18-19023٦02المركزي

٦28415٦4104٦5871399ارصدة لدى البنوك
---191009500اذون الخزانة

-7531284819 1٦1٦832قروض وتسهيالت للعمالء

لية
 ما

ات
مار

ستث
----٦748متاحة للبيعإ

محتفظ بها حتى تاريخ 
----501 2اإلستحقاق

751-3824502اصول مالية اخرى
٢١9١6٣١٤9٢١٢٣٣١٣88٢5١٠٠اجمالى االصول المالية

لية
لما

ت ا
اما

تز
الل

ا

---2٦0001000أرصدة مستحقة للبنوك
-14059012970140038791ودائع للعمالء

مخصص خسائر 
----3٦458االضمحالل للقروض

----708مخصصات أخرى
-192351113891٦20االلتزامات المالية االخرى
إجمالى اإللتزامات فى 

٢٠١٤/١٢/٣١٢٢٢99١١5٠8٣٢٢9١988١١-

صافى الميزانية فى 
٣(٢٠١٤/١٢/٣١8٢8()١6٣)٢9٤١٤١٠٠

إجمالى االصول المالية فى 
٢٠١٣/١٢/٣١١6٢67٢٢68٣-٠٤6٢8١٠5

إجمالى االلتزامات المالية 
٣56٢١-١65٢٠٢٢7٠٢7فى ٢٠١٣/١٢/٣١

صافى الميزانية فى 
٢(٢٠١٣/١٢/٣١5٢٢٣()٣٠(-66١٠٤

ب/٣ خطر سعر العائد
ـــة لســـعر  ـــات النقدي ـــو خطـــر التدفق ـــى الســـوق وه ـــائدة ف ـــد الس ـــى مســـتويات أســـعار العائ ـــات ف ـــار التقلب ـــك ألث يتعـــرض البن
العائـــد المتمثـــل فـــى تذبـــذب التدفقـــات النقديـــة ألداة ماليـــة بســـبب التغيـــرات فـــى ســـعر عائـــد األداة، وخطـــر القيمـــة العادلـــة 
ـــد هامـــش  ـــد يزي ـــى الســـوق، وق ـــد ف ـــى أســـعار العائ ـــر ف ـــة نتيجـــة للتغي ـــة األداة المالي ـــات قيم ـــد وهـــو خطـــر تقلب لســـعر العائ
ـــس  ـــوم مجل ـــة، ويق ـــر متوقع ـــركات غي ـــدوث تح ـــة ح ـــى حال ـــاح ف ـــض األرب ـــد تنخف ـــن ق ـــرات ولك ـــك التغي ـــة لتل ـــد نتيج العائ
إدارة البنـــك بوضـــع حـــدود لمســـتوى اإلختـــالف فـــى إعـــادة تســـعير العائـــد الـــذى يمكـــن أن يحتفـــظ بـــه البنـــك، ويتـــم 

ـــك. ـــوال بالبن ـــطة إدارة األم ـــاً بواس ـــك يومي ـــة ذل مراقب

ـــألدوات  ـــة ل ـــة الدفتريـ ـــن القيم ـــذى يتضم ـــد ال ـــعر العائ ـــات س ـــر تقلب ـــك لخط ـــرض البن ـــدى تع ـــى م ـــدول التال ـــص الج ويلخ
الماليــــة موزعــــة علــــى أســــاس سعــــر تــــواريخ إعــــادة التسعيــــر أو تــــواريخ اإلستحقاق أيهما أقرب:
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باأللف جنيه مصرى

حتى شهر 
واحد

أكثر من شهر 
حتى ثالثة 

أشهر

أكثر من ثالثة 
أشهر حتى 

سنة

أكثر من سنة 
حتى خمس 

سنوات

أكثر من 
االجمالىبدون عائدخمس سنوات

االصول المالية

نقدية وارصدة لدى 
529981529981-----البنك المركزى

72792495237--253903111811573٦1أرصدة لدى البنوك

1009٦13---285443313317410853اذون الخزانة

قروض وتسهيالت 
4422٦52180٦170594525551097387513٦803239٦3٦78للعمالء

استثمارات مالية

920233-9004٦271953558234--متاحة للبيع

محتفظ بها حتى تاريخ 
14٦7443-3٦٦1474٦2152٦39144--االستحقاق 

107757-107757----شركات شقيقة

142848142848-----اصول مالية اخرى

اصول مالية بغرض 
3813-----3813المتاجرة

985٤٢٤5٤٢559١7٣٠٣5٢989٢١5٢٢79٠١٠٢١١٣6٤٣86٤٠6٠٣اجمالى االصول المالية

االلتزامات المالية

4٦4520----42882535700ارصدة مستحقة للبنوك

12٦45725482555٦8358184401774101715838٦0٦550079ودائع للعمالء

1٦347٦1٦347٦-----التزامات مالية اخرى

١69٣٣9٢58٣955568٣58١8٤٤٠١77٤١٠١7١7٤7٣٣67١78٠75إجمالى االلتزامات

١5٣799٣٣66٣٠7١٤6٢5٢8)85٤٤٠٢(١١6١99٤)٤١٣96()7٠7968(فجوة اعادة التسعير

٣١ ديسمبر ٢٠١٣

887١96٤5٠7١9١6٠5٢١9١٠٠8٢7٠١5٠٠5٤5١١565١١66٠8٤6٠إجمالى االصول المالية

إجمالى االلتزامات 
976٤8٢٤٤٣٣٣٢6١9١٣5١٤6765٢١988٢6١5٣9٤١٠5٢٤٤8٣7المالية

ج( خطر السيولة
خطـــر الســـيولة هـــو خطـــر تعـــرض البنـــك لصعوبـــات فـــى الوفـــاء بتعهداتـــه المرتبطـــة بإلتزاماتـــه الماليـــة عنـــد اإلســـتحقاق 
ـــداد  ـــة بالس ـــات الخاص ـــاء باإللتزام ـــى الوف ـــاق ف ـــك اإلخف ـــن ذل ـــج ع ـــن أن ينت ـــحبها، ويمك ـــم س ـــى يت ـــغ الت ـــتبدال المبال وإس

ـــراض. ـــاء بإرتباطـــات اإلق ـــن والوف للمودعي

إدارة مخاطر السيولة 
تتضمن عمليات الرقابة لخطر السيولة المطبقة بمعرفة إدارة األصول واإللتزامات بالبنك ما يلى:
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يتـــم إدارة التمويـــل اليومـــى عـــن طريـــق مراقبـــة التدفقـــات النقديـــة المســـتقبلية للتأكـــد مـــن إمكانيـــة الوفـــاء بكافـــة   •
ـــى أســـواق  ـــك ف ـــا للعمـــالء، ويتواجـــد البن ـــد إقراضه ـــد إســـتحقاقها أو عن ـــوال عن ـــك إحـــالل األم ـــن ذل ـــات ويتضم المتطلب

المـــال العالميـــة لتأكيـــد تحقيـــق ذلـــك الهـــدف.
ـــر  ـــات غي ـــة إضطراب ـــة أي ـــى مـــن الممكـــن تســـييلها بســـهولة لمقابل ـــه التســـويق الت ـــاظ بمحفظـــة مـــن األصـــول عالي اإلحتف  •

ـــة. ـــات النقدي ـــى التدفق ـــة ف متوقع
مراقبة نسب السيولة بالمقارنة بالمتطلبات الداخلية للبنك ومتطلبات البنك المركزى المصرى.  •

إدارة التركيز وبيان إستحقاقات القروض.  •
ألغـــراض الرقابـــة وإعـــداد التقاريـــر يتـــم قيـــاس وتوقـــع التدفقـــات النقديـــة لليـــوم واألســـبوع والشـــهر التالـــى وهـــى   •
ــة  ــتحقاقات التعاقديـ ــل اإلسـ ــى تحليـ ــات فـ ــك التوقعـ ــة لتلـ ــة البدايـ ــل نقطـ ــيولة وتتمثـ ــية إلدارة السـ ــرات الرئيسـ الفتـ

ــة. ــول الماليـ ــة لألصـ ــالت المتوقعـ ــخ التحصيـ ــة وتواريـ ــات الماليـ لإللتزامـ
ـــر  ـــوع الجـــزء غي ـــن األصـــول متوســـطة اآلجـــل، ومســـتوى ون ـــق بي ـــة عـــدم التطاب ـــوم إدارة األصـــول أيضـــاً بمراقب وتق  •
المســـتخدم مـــن إرتباطـــات القـــروض، ومـــدى إســـتخدام تســـهيالت الحســـابات الجاريـــة المدينـــة وأثـــر اإللتزامـــات 

العرضيـــة مثـــل خطابـــات الضمـــان واإلعتمـــادات المســـتندية.

منهج التمويل
ـــوع  ـــر تن ـــدف توفي ـــك به ـــوم بالبن ـــول والخص ـــإدارة األص ـــل ب ـــق منفص ـــق فري ـــن طري ـــيولة ع ـــادر الس ـــة مص ـــم مراجع يت

ـــال. ـــات واآلج ـــادر، والمنتج ـــة، والمص ـــق الجغرافي ـــالت والمناط ـــى العم ـــع ف واس
ــة  ــن النقديـ ــة بالقـــروض كل مـ ــات المتعلقـ ــة اإلرتباطـ ــات ولتغطيـ ــع اإللتزامـ ــة جميـ ــة لمقابلـ ــول المتاحـ تتضمـــن األصـ
ــروض  ــرى والقـ ــة أخـ ــة وأوراق حكوميـ ــوك وأذون الخزانـ ــدى البنـ ــدة لـ ــزي واألرصـ ــك المركـ ــدى البنـ ــدة لـ واألرصـ
ـــك  ـــنة وذل ـــالل س ـــداد خ ـــتحق الس ـــى تس ـــالء الت ـــروض للعم ـــن الق ـــبة م ـــل نس ـــد أج ـــم م ـــالء ويت ـــوك والعم ـــهيالت للبن والتس
خـــالل النشـــاط العـــادى للبنـــك، باإلضافـــة إلـــى ذلـــك هنـــاك رهـــن لبعـــض أدوات الديـــن وأذون الخزانـــة واألوراق الحكوميـــة 
ـــع  ـــق بي ـــن طري ـــة ع ـــر المتوقع ـــة غي ـــات النقدي ـــى التدفق ـــل صاف ـــى مقاب ـــدرة عل ـــك الق ـــات وللبن ـــان اإللتزام ـــرى لضم األخ

أوراق ماليـــة وإيجـــاد مصـــادر تمويـــل أخـــرى.

د( القيمة العادلة لألصول واإللتزامات المالية
ـــإن  ـــة ف ـــم المالي ـــة للقوائ ـــواردة باإليضاحـــات المتمم ـــك وال ـــات البن ـــم أصـــول وإلتزام ـــى تقيي ـــة ف ـــم المتبع ـــا ألســـس التقيي طبق
ـــة. ـــخ الميزاني ـــى تاري ـــة ف ـــا الدفتري ـــاً عـــن قيمته ـــاً جوهري ـــف إختالف ـــة ال تختل ـــات المالي ـــة لألصـــول واإللتزام ـــة العادل القيم

هـ( إدارة رأس المال
ـــرة  ـــة الظاه ـــوق الملكي ـــى حق ـــة إل ـــرى باإلضاف ـــر أخ ـــمل عناص ـــذى يش ـــال، ال ـــد إدارة رأس الم ـــك عن ـــداف البن ـــل أه تتمث

ـــى: ـــا يل ـــة فيم بالميزاني
اإللتزام بالمتطلبات القانونية لرأس المال فى جمهورية مصر العربية.  •

ـــرى  ـــراف األخ ـــاهمين واألط ـــد للمس ـــد عائ ـــى تولي ـــتمرار ف ـــن اإلس ـــه م ـــتمرارية وتمكين ـــى اإلس ـــك عل ـــدرة البن ـــة ق حماي  •
ـــك. ـــع البن ـــل م ـــى تتعام الت

الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو فى النشاط.  •
يتـــم مراجعـــة كفايـــة رأس المـــال وإســـتخدامات رأس المـــال وفقـــاً لمتطلبـــات البنـــك المركـــزى المصـــرى يوميـــاً بواســـطة   •
إدارة البنـــك، مـــن خـــالل نمـــاذج تعتمـــد علـــى إرشـــادات لجنـــة بـــازل للرقابـــة المصرفيـــة ويتـــم تقديـــم البيانـــات المطلوبـــة 

ـــى أســـاس ربـــع ســـنوى. ـــدى البنـــك المركـــزى المصـــرى عل وإيداعهـــا ل

ويطلب البنك المركزى المصرى أن يقوم البنك بما يلى:
اإلحتفاظ بمبلغ 500 مليون جنيه مصرى حد أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع.  •

اإلحتفـــاظ بنســـبة بيـــن عناصـــر رأس المـــال وبيـــن عناصـــر األصـــول واإللتزامـــات العرضيـــة المرجحـــة بـــأوزان   •
ــن %10. ــد عـ ــادل أو تزيـ ــر تعـ المخاطـ
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ويتكون بسط معيار كفاية رأس المال من الشريحتين التاليتين:
الشريحة األولى 

ــة(،  ــهم الخزينـ ــة ألسـ ــة الدفتريـ ــم القيمـ ــد خصـ ــال المدفـــوع )بعـ ــال األساســـى ويتكـــون مـــن رأس المـ وهـــى رأس المـ
واألربـــاح المحتجـــزة واإلحتياطيـــات الناتجـــة عـــن توزيـــع األربـــاح فيمـــا عـــدا إحتياطـــى المخاطـــر البنكيـــة العـــام، ويخصـــم 

ـــة. ـــائر مرحل ـــة خس ـــا وأي ـــراف به ـــبق اإلعت ـــهرة س ـــة ش ـــه أي من

الشريحة الثانية 
ـــة الصـــادرة  ـــاً ألســـس الجـــدارة اإلئتماني ـــام وفق ـــادل مخصـــص المخاطـــر الع ـــا يع ـــون مم ـــاند، ويتك ـــال المس وهـــى رأس الم
ـــة  ـــة المرجح ـــات العرضي ـــول واإللتزام ـــى األص ـــن إجمال ـــن 1,25% م ـــد ع ـــا ال يزي ـــرى بم ـــزى المص ـــك المرك ـــن البن ع
ـــن  ـــتهالك 20% م ـــع إس ـــنوات )م ـــس س ـــن خم ـــا ع ـــد آجاله ـــى تزي ـــاندة الت ـــع المس ـــروض / الودائ ـــر، والق ـــأوزان المخاط ب
قيمتهـــا فـــى كل ســـنة مـــن الســـنوات الخمـــس األخيـــرة مـــن آجلهـــا( و45% مـــن الزيـــادة بيـــن القيمـــة العادلـــة والقيمـــة 
ـــقيقة. ـــى شـــركات ش ـــخ اإلســـتحقاق وف ـــى تاري ـــا حت ـــظ به ـــع والمحتف ـــة للبي ـــة المتاح ـــتثمارات المالي ـــن اإلس ـــكل م ـــة ل الدفتري
ــال  ــاند عـــن رأس المـ ــال المسـ ــال، يراعـــى أال يزيـــد رأس المـ ــار كفايـــة رأس المـ وعنـــد حســـاب إجمالـــى بســـط معيـ

ــى. ــال األساسـ ــف رأس المـ ــن نصـ ــاندة عـ ــع( المسـ ــروض )الودائـ ــد القـ ــى وأال تزيـ األساسـ
ـــكل  ـــن ب ـــة الطـــرف المدي ـــة بحســـب طبيع ـــى 100% مبوب ـــر إل ـــن صف ـــراوح م ـــأوزان مخاطـــر تت ـــح األصـــول ب ـــم ترجي ويت
ـــتخدام ذات  ـــم إس ـــار ويت ـــى اإلعتب ـــة ف ـــات النقدي ـــذ الضمان ـــع أخ ـــه، وم ـــة ب ـــان المرتبط ـــر اإلئتم ـــس مخاط ـــا يعك ـــل بم أص
المعالجـــة للمبالـــغ خـــارج الميزانيـــة بعـــد إجـــراء التعديـــالت لتعكـــس الطبيعـــة العرضيـــة والخســـائر المحتملـــة لتلـــك المبالـــغ.
ـــات  ـــى مكون ـــن، ويلخـــص الجـــدول التال ـــنتين الماضيتي ـــة خـــالل الس ـــال المحلي ـــات رأس الم ـــة متطلب ـــك بكاف ـــزم البن ـــد إلت وق

ـــابقة: ـــنة الس ـــة والس ـــرة المالي ـــة الفت ـــى نهاي ـــال ف ـــة رأس الم ـــار كفاي ـــب معي ـــاند ونس ـــى والمس ـــال األساس رأس الم

٢٠١٤/١٢/٣١
ألف جنيه مصرى

٢٠١٣/١٢/٣١
ألف جنيه مصرى

رأس المال
الشريحة االولى )رأس المال االساسى(

000 000500 ٦00أسهم رأس المال
5519412٦027إحتياطيات أخرى

1319429003االرباح المحتجزة 
٦٦8388٦55030إجمالى رأس المال االساسى 

الشريحة الثانية )رأس المال المساند(
مخصص المخاطر العامة للتسهيالت اإلئتمانية واأللتزامات العرضية 

52٦705052٦المنتظمة

45% من الزيادة فى القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات 
985٦953880المالية بخالف محفظة المتاجرة

١5١٢٣9١٠٤٤٠6إجمالى رأس المال المساند
8١96٢7759٤٣6إجمالى رأس المال

االصول وااللتزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطر
35340913447874االصول داخل الميزانية
٦79488594231االلتزامات العرضية

٤٢١٣579٤٠٤٢١٠5إجمالى االصول وااللتزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطر
١8,79%١9,٤5%معيار كفاية رأس المال )%(

  
ـــة رأس  ـــار كفاي ـــق بمعي ـــا يتعل ـــى فيم ـــاز المصرف ـــف الجه ـــث موق ـــى تحدي ـــرى ف ـــزى المص ـــك المرك ـــات البن ـــاً لمتطلب وفق
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ـــازل 2. ـــررات ب ـــاً لمق ـــال وفق الم

يلخص الجدول التالى مكونات القاعدة الرأسمالية فى 2014/12/31 وفقاً لهذه المقررات.

٢٠١٤/١٢/٣١
ألف جنيه مصرى

٢٠١٣/١٢/٣١
ألف جنيه مصرى

رأس المال

الشريحة االولى )رأس المال االساسى(

000 000500 ٦00رأس المال المصدر والمدفوع 

5494312577٦اإلحتياطيات 

1319429003االرباح المحتجزة 

--إجمالى اإلستبعادات من رأس المال األساسى المستثمر

٦٦8137٦54779الشريحة األولى بعد األستبعادات

الشريحة الثانية )رأس المال المساند(
مخصص خسائر األضمحالل للقروض والتسهيالت واإللتزامات 

552824٦892العرضية المنتظمة                                                                                   

45% من الزيادة فى القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات 
985٦953880المالية إذا كان موجباً

153851100772الشريحة الثانية بعد اإلستبعادات

821988755551إجمالى القاعدة الرأسمالية بعد اإلستبعادات
إجمالى االصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر 

٤8٣9٣١6٤٠9١6١6األئتمان / السوق /التشغيل 

القاعدة الرأسمالية / إجمالى األصول واإللتزامات العرضية المرجحة 
١8,٤7%١6,99%بأوزان المخاطر األئتمان ، السوق ، التشغيل )%(

٤ـ التقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة
ـــم اإلفصـــاح عنهـــا خـــالل  ـــغ األصـــول واإللتزامـــات التـــى يت يقـــوم البنـــك بإســـتخدام تقديـــرات وإفتراضـــات تؤثـــر علـــى مبال
ـــن  ـــا م ـــة وغيره ـــرة التاريخي ـــاس الخب ـــى أس ـــتمرار عل ـــات بإس ـــرات واإلفتراض ـــر التقدي ـــم تقدي ـــة، ويت ـــة التالي ـــنة المالي الس
العوامـــل، بمـــا فـــى ذلـــك التوقعـــات لألحـــداث المســـتقبلية التـــى يعتقـــد أنهـــا معقولـــة فـــى ظـــل الظـــروف والمعلومـــات 

ـــة. المتاح

أ( خسائر اإلضمحالل فى القروض والتسهيالت
يراجـــع البنـــك محفظـــة القـــروض والتســـهيالت لتقييـــم اإلضمحـــالل علـــى أســـاس ربـــع ســـنوى علـــى األقـــل ويقـــوم 
بإســـتخدام الحكـــم الشـــخصى عنـــد تحديـــد مـــا إذا كان ينبغـــى تســـجيل عـــبء اإلضمحـــالل فـــى قائمـــة الدخـــل، وذلـــك لمعرفـــة 
مـــا إذا كان هنـــاك أيـــة بيانـــات موثـــوق بهـــا تشـــير إلـــى أنـــه يوجـــد إنخفـــاض يمكـــن قياســـه فـــى التدفقـــات النقديـــة المســـتقبلية 
المتوقعـــة مـــن محفظـــة القـــروض وذلـــك قبـــل التعـــرف علـــى اإلنخفـــاض علـــى مســـتوى القـــرض الواحـــد فـــى تلـــك 
ـــن  ـــدرة محفظـــة مـــن المقترضي ـــى ق ـــر ســـلبى ف ـــى حـــدوث تغيي ـــات تشـــير إل ـــة وجـــود بيان ـــد تشـــمل هـــذه األدل المحفظـــة، وق
ـــة  ـــات النقدي ـــة التدفق ـــد جدول ـــك، عن ـــى أصـــول البن ـــر ف ـــط بالتعث ـــة ترتب ـــة أو إقتصادي ـــك، أو ظـــروف محلي ـــى الســـداد للبن عل
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المســـتقبلية، تقـــوم اإلدارة بإســـتخدام تقديـــرات بنـــاء علـــى الخبـــرة الســـابقة لخســـائر أصـــول ذات خصائـــص مخاطـــر 
إئتماينـــة فـــى وجـــود أدلـــة موضوعيـــة تشـــير إلـــى اإلضمحـــالل مماثلـــة لتلـــك الـــواردة فـــى المحفظـــة، ويتـــم مراجعـــة 
ـــة  ـــورة منتظم ـــتقبلية بص ـــة المس ـــات النقدي ـــت التدفق ـــغ وتوقي ـــن مبل ـــر كل م ـــى تقدي ـــتخدمة ف ـــات المس ـــة واإلفتراض الطريق

ـــرة. ـــى الخب ـــاء عل ـــة بن ـــارة الفعلي ـــدرة والخس ـــارة المق ـــن الخس ـــات بي ـــة إختالف ـــن أي ـــد م للح

ب( إضمحالل اإلستثمارات فى أدوات حقوق ملكية متاحة للبيع
يحـــدد البنـــك إضمحـــالل اإلســـتثمارات فـــى أدوات حقـــوق الملكيـــة المتاحـــة للبيـــع عندمـــا يكـــون هنـــاك إنخفـــاض هـــام 
ـــخصى،  ـــم ش ـــى حك ـــداً إل ـــاً أو ممت ـــاض هام ـــا إذا كان اإلنخف ـــد م ـــاج تحدي ـــة ويحت ـــن التكلف ـــة ع ـــا العادل ـــى قيمته ـــد ف أو ممت
ـــك  ـــى ذل ـــة إل ـــادة لســـعر الســـهم باإلضاف ـــات المعت ـــل أخـــرى ـ التذبذب ـــم ضمـــن عوام ـــك بتقيي ـــوم البن ـــم يق ـــذا الحك وإلتخـــاذ ه
ـــة للشـــركة المســـتثمر فيهـــا  ـــة المالي ـــى الحال ـــى وجـــود تدهـــور ف ـــل عل ـــاك دلي ـــاك إضمحـــالل عندمـــا يكـــون هن ـــد يكـــون هن ق

ـــا. ـــى التكنولوجي ـــرات ف ـــاع أو التغي ـــة أوالقط ـــة أو أداء الصناع ـــغيلية والتمويلي ـــة التش ـــا النقدي أو تدفقاته

ج( القيمة العادلة للمشتقات
يتـــم تحديـــد القيمـــة العادلـــة لـــألدوات الماليـــة غيـــر المقيـــدة فـــى أســـواق نشـــطة بإســـتخدام أســـاليب تقييـــم وعندمـــا يتـــم 

إســـتخدام هـــذه األســـاليب لتحديـــد القيـــم العادلـــة يتـــم إختبارهـــا ومراجعتهـــا دوريـــاً.

د( إستثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
ــا  ــى أنهـ ــد علـ ــة للتحديـ ــتحقاق ثابـــت أو قابلـ ــخ إسـ ــات وتواريـ ــتقة ذات دفعـ ــر المشـ ــة غيـ ــول الماليـ ــم تبويـــب األصـ يتـ
إســـتثمارات محتفـــظ بهـــا حتـــى تاريـــخ اإلســـتحقاق ويتطلـــب ذلـــك التبويـــب إســـتخدام الحكـــم الشـــخصى بدرجـــة عاليـــة 
وإلتخـــاذ هـــذا القـــرار يقـــوم البنـــك بتقييـــم النيـــة والقـــدرة علـــى اإلحتفـــاظ بتلـــك اإلســـتثمارات حتـــى تاريـــخ اإلســـتحقاق، وإذا 
ـــل  ـــى بعـــض الظـــروف الخاصـــة مث ـــا عـــدا ف ـــخ اإلســـتحقاق فيم ـــى تاري ـــك اإلســـتثمارات حت ـــاظ بتل ـــى اإلحتف ـــك ف ـــق البن أخف
ـــخ  ـــى تاري ـــا حت ـــظ به ـــب كل اإلســـتثمارات المحتف ـــم إعـــادة تبوي ـــا يت ـــاد اإلســـتحقاق عنده ـــرب ميع ـــة ق ـــر هام ـــة غي ـــع كمي بي
اإلســـتحقاق إلـــى اإلســـتثمارات المتاحـــة للبيـــع، وبالتالـــى ســـوف يتـــم قيـــاس تلـــك اإلســـتثمارات بالقيمـــة العادلـــة وليـــس 

ـــد. ـــك البن ـــتثمارات بذل ـــة إس ـــب أي ـــق تبوي ـــى تعلي ـــة إل ـــتهلكة إضاف ـــة المس بالتكلف

هـ( ضرائب الدخل
ـــأة  ـــال نش ـــدى إحتم ـــرات م ـــاً لتقدي ـــى وفق ـــص الضريب ـــن الفح ـــة ع ـــج المتوقع ـــن النتائ ـــات ع ـــات اإللتزام ـــك بإثب ـــوم البن يق
ـــذه  ـــإن ه ـــغ الســـابق تســـجيلها ف ـــب والمبال ـــة للضرائ ـــن النتيجـــة النهائي ـــالف بي ـــاك إخت ـــون هن ـــا يك ـــة وعندم ـــب إضافي ضرائ
ـــالف  ـــد اإلخت ـــم تحدي ـــى يت ـــرة الت ـــى الفت ـــة ف ـــة المؤجل ـــة الدخـــل ومخصـــص الضريب ـــى ضريب ـــر عل ـــات ســـوف تؤث اإلختالف

ـــا. فيه



بنك اإلستثمار العربى
41التقرير السنوى - ٢٠١٤

5- التحليل القطاعي
تحليل القطاعات الجغرافية

٣١ ديسمبر ٢٠١٤  القيمة باأللف جنيه مصرى                                 

اجمالىاإلسكندرية والدلتاالقاهرة الكبرى

اإليرادات والمصروفات وفقاً للقطاعات الجغرافية
821259400٦٦8٦1325إيرادات القطاعات الجغرافية

)748107()51930()٦9٦177(مصروفات القطاعات الجغرافية
113218)118٦4(125082نتيجة اعمال القطاع

113218)118٦4(125082ربح العام قبل الضرائب
)57185(--الضريبــة
5٦033--ربح العام

األصول وااللتزامات وفقاً للقطاعات الجغرافية
72428٦2٦53883789٦745أصول القطاعات الجغرافية

٦1123-٦1123أصول غير مصنفة
7٣٠٣98565٣88٣7957868اجمالى االصول 

٦524192٦538837178075إلتزامات القطاعات الجغرافية
37907-37907إلتزامات غير مصنفة
656٢٠9965٣88٣7٢١598٢إجمالى اإللتزامات

 
6ـ صافى الدخل من العائد

السنة المالية المنتهية في
٣١ ديسمبر ٢٠١٤
ألف جنيه مصرى

السنة المالية المنتهية في
٣١ ديسمبر ٢٠١٣
ألف جنيه مصرى

عائد القروض وااليرادات المشابهه
329٦48300924قروض وتسهيالت للعمالء

٦٦04590520أذون خزانة
1187٦13٦28ودائع وحسابات جارية

إستثمارات فى أدوات دين محتفظ بها حتى تاريخ 
25٦35٦128795االستحقاق والمتاحة للبيع

66٣9٢55٣٣867
تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة من

ودائع وحسابات جارية
)12814()8911(للبنوك
)31٦٦11()378422(للعمالء

)٣87٣٢()٣٣٣9٤٢5(
٢7659٢٢٠٤٤٤٢الصافى
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7ـ إيرادات األتعاب والعموالت

السنة المالية المنتهية في 
٣١ ديسمبر ٢٠١٤
ألف جنيه مصرى

السنة المالية المنتهية في 
٣١ ديسمبر ٢٠١٣
ألف جنيه مصرى

101٦2977817االتعاب والعموالت المرتبطة باالئتمان

1482٦11932أتعاب أخرى

١١6٤55897٤9إجمالى

8ـ توزيعات األرباح

السنة المالية المنتهية في 
٣١ ديسمبر ٢٠١٤
ألف جنيه مصرى

السنة المالية المنتهية في 
٣١ ديسمبر ٢٠١٣
ألف جنيه مصرى

2٦0221٦7أوراق مالية متاحة للبيع

٢6٠٢٢١67

9ـ صافى دخل المتاجرة

السنة المالية المنتهية في 
٣١ ديسمبر ٢٠١٤
ألف جنيه مصرى

السنة المالية المنتهية في 
٣١ ديسمبر ٢٠١٣
ألف جنيه مصرى

5٦224424٦أرباح )خسائر( التعامل فى العمالت االجنبية

-3813فروق تقييم وثائق صناديق

6٠٠٣7٤٢٤6

١٠ـ  مصروفات إدارية

تكلفة العاملين
السنة المالية المنتهية في 

٣١ ديسمبر ٢٠١٤
ألف جنيه مصرى

السنة المالية المنتهية في 
٣١ ديسمبر ٢٠١٣
ألف جنيه مصرى

17984917953٦أجور ومرتبات

5٦235050تأمينات إجتماعية

18٦3٦17091نظم االشتراكات المحددة

204108201٦77

5819937023مصروفات إدارية أخرى

٢6٢٣٠7٢٣87٠٠
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١١ـ )مصروفات( إيرادات تشغيل أخرى

السنة المالية المنتهية في 
٣١ ديسمبر ٢٠١٤
ألف جنيه مصرى

السنة المالية المنتهية في 
٣١ ديسمبر ٢٠١٣
ألف جنيه مصرى

أرباح )خسائر( تقييم أرصدة االصول وااللتزامات 
بالعمالت االجنبية ذات الطبيعة النقدية بخالف تلك التى 

بغرض المتاجرة
)48048(2٦955

)241()3()خسائر( بيع أصول آلت ملكيتها للبنك

1338294أرباح بيع أصول ثابتة

)5384()9847(عبء مخصصــات أخـــرى

94745فروق تقييم عمله إستثمارات مالية متاحة للبيع

)٢٢١)٤٤٤٢٢69

١٢ـ عبء اإلضمحالل عن خسائر اإلئتمان

السنة المالية المنتهية في 
٣١ ديسمبر ٢٠١٤
ألف جنيه مصرى

السنة المالية المنتهية في 
٣١ ديسمبر ٢٠١٣
ألف جنيه مصرى

)1٦1٦٦()54045(قروض وتسهيالت للعمالء )إيضاح 18(

)5٤٠٤5()١6١66(

١٣ـ مصروفات ضرائب الدخل

السنة المالية المنتهية في 
٣١ ديسمبر ٢٠١٤
ألف جنيه مصرى

السنة المالية المنتهية في 
٣١ ديسمبر ٢٠١٣
ألف جنيه مصرى

)50٦(1000الضرائب المؤجلة 

)37521()58185(ضرائب الدخل الجارية

)57١85()٣7٠١5(
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١٤ـ نصيب السهم من الربح األساسى
ـــدرة  ـــة المص ـــهم العادي ـــح لألس ـــط المرج ـــى المتوس ـــنة عل ـــاح الس ـــى أرب ـــمة صاف ـــح بقس ـــى الرب ـــهم ف ـــب الس ـــب نصي يحس

ـــنة. ـــالل الس خ

السنة المالية المنتهية في 
٣١ ديسمبر ٢٠١٤
ألف جنيه مصرى

السنة المالية المنتهية في 
٣١ ديسمبر ٢٠١٣
ألف جنيه مصرى

5٦03351935صافى ارباح العام

000 00050 ٦0المتوسط المرجح السهم العادية المصدرة       

٠.9٣١.٠٤نصيب السهم االساسى فى الربح 

١5- نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى

٣١ ديسمبر ٢٠١٤
ألف جنيه مصرى

٣١ ديسمبر ٢٠١٣
ألف جنيه مصرى

٦897949772نقــديــة
أرصدة لدى البنك المركزى فى إطار نسبة االحتياطى 

4٦100220٦٦34االلزامى

5٢998١٢56٤٠6اإلجمالي

١6- أرصدة لدى البنوك

٣١ ديسمبر ٢٠١٤
ألف جنيه مصرى

٣١ ديسمبر ٢٠١٣
ألف جنيه مصرى

7279282284حسابات جارية
422445708532ودائع

٤95٢٣779٠8١6
3338925٦9280البنك المركزى
322٦207٦4بنوك محلية

158119200772بنوك خارجية
٤95٢٣779٠8١6

72788209792أرصدة بدون عائد
422449581024أرصدة ذات عائد ثابت

٤95٢٣779٠8١6
3143307830٦0أرصدة متداولة

180907775٦أرصدة غير متداولة
٤95٢٣779٠8١6
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١7- أذون خزانة

٣١ ديسمبر ٢٠١٤
ألف جنيه مصرى

٣١ ديسمبر ٢٠١٣
ألف جنيه مصرى

-98750أذون خزانــة إستحقــاق 91 يـوم

-٦0000أذون خزانــة إستحقــاق 182 يـوم

128725133200أذون خزانــة استحقــاق 272 يـوم

75٦٦٦3٦29398أذون خزانــة استحقــاق 3٦4 يـوم

)25741()34525(عوائد لم تستحق بعد

١٠٠96١٣7٣6857إجمالى 

١8ـ قروض وتسهيالت للعمالء

٣١ ديسمبر ٢٠١٤
ألف جنيه مصرى

٣١ ديسمبر ٢٠١٣
ألف جنيه مصرى

أفـــــراد
11192484٦99حسابات جارية مدينة

8٦7307٦720قروض شخصية

١9865٤١6١٤١9إجمالى 
مؤسسات شامالً القروض الصغيرة لالنشطة االقتصادية

243٦03120٦1092حسابات جارية مدينة 

408428404922قروض مباشرة

920479735524قروض مشتركة

8٦9٦قروض أخرى

٣765٠٢٤٣٢٠١6٣٤إجمالى 
٣96٣678٣٣6٣٠5٣إجمالى القروض والتسهيالت للعمالء
)540٦45()٦00452(يخصم : مخصص خسائر االضمحالل

)12459٦()129370(العوائد المجنبة

)11435()1403٦(أرباح عمليات إسالمية مؤجلة

٣٢١98٢٠٢686٣77االجمالى
االجمالى يوزع  إلى

2٦34٦852155720أرصدة متداولة

13289931207333ارصدة غير متداولة

٣96٣678٣٣6٣٠5٣
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مخصص خسائر االضمحالل
٣١ ديسمبر ٢٠١٤
ألف جنيه مصرى

٣١ ديسمبر ٢٠١٣
ألف جنيه مصرى

540٦45571573الرصيد اول السنة
540451٦1٦٦عبء االضمحالل خالل السنة
)٦7212()237٦(مبالغ تم إعدامها خالل السنة
٦53٦20005فروق تقييم عمالت أجنبية 

1٦02113متحصالت من ديون سبق اعدامها
6٠٠٤5٢5٤٠6٤5الرصيد فى آخر السنة

١9ـ أصول مالية بغرض المتاجرة
القيمة السوقية القيمة الدفتريةعدد الوثائق

للوثيقة
ألف جنيه 

مصرى
2581341٦02581صندوق بنك اإلستثمار األول النقدى
71٦٦114٦104٦صندوق بنك اإلستثمار الثانى هالل
٦874711018٦صندوق بنك اإلستثمار الثالث سندى

٣8١٣

٢٠ـ إستثمارات مالية
٣١ ديسمبر ٢٠١٤
ألف جنيه مصرى

٣١ ديسمبر ٢٠١٣
ألف جنيه مصرى

إستثمارات مالية متاحة للبيع
أدوات دين بالقيمة العادلة

85٦021270782مدرجة فى السوق
ادوات حقوق ملكية ـ بالقيمة العادلة

2٦31218019مدرجة فى السوق
3790035873غير مدرجة فى السوق

9٢٠٢٣٣٣٢٤67٤إجمالى االستثمارات المالية متاحة للبيع 
استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

ادوات دين ـ بالتكلفة المستهلكة
142٦75581425٦مدرجة فى السوق

25٦8891327غير مدرجة فى السوق
000 00015 15ادوات وثائق صناديق استثمار المنشأة طبقا للنسب المقررة
14٦7443920583إجمالى استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

2387٦7٦1245257إجمالى إستثمارات مالية 
398957113230ارصدة متداولة

19887191132027ارصدة غير متداولة
٢٣87676١٢٤5٢57

228277٦1147870ادوات دين ذات عائد ثابت
25٦8828495أدوات دين ذات عائد متغير

٢٣٠8٤6٤١١76٣65
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 القيمة باأللف جنيه مصرى                                 

إستثمارات مالية 
متاحة للبيع

إستثمارات مالية 
محتفظ بها حتى 
تاريخ االستحقاق

االجمالى

324٦749205831245257الرصيد فى 2014/1/1

7٦8035٦٦38831431918إضافات

)3249٦3()140083()184880(إستبعادات )بيع /استرداد(

4295881017فروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت االجنبية

7847-7847أرباح التغير فى القيمة العادلة

50102247227482إستهالك )عالوة( خصم االصدار

)883(-)882(مخصص خسائر اضمحالل

9٢٠٢٣٣١٤67٤٤٣٢٣87676الرصيد فى ٢٠١٤/١٢/٣١

382801٦4008٦1022887الرصيد فى 2013/1/1

893213802044٦9525اضافات

)4998(288)528٦(إستهالك )عالوة( خصم إصدار

)2٦3917()99995()1٦3922(استبعادات )بيع /استرداد(

1347-1347فروق تقييم اصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت االجنبية

211٦2-211٦2أرباح التغير فى القيمة العادلة

)749(-)749(مخصص خسائر االضمحالل

٣٢٤67٤9٢٠58٣١٢٤5٢57الرصيد فى ٢٠١٣/١٢/٣١
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أرباح االستثمارات المالية
السنة المالية المنتهية في 

٣١ ديسمبر ٢٠١٤
ألف جنيه مصرى

السنة المالية المنتهية في 
٣١ ديسمبر ٢٠١٣
ألف جنيه مصرى

281431٦2أرباح بيع إستثمارات مالية متاحة للبيع

)918()882(خسائر اضمحالل أدوات حقوق ملكية متاحة للبيع

1٦37418799أرباح غير موزعة عن االستثمارات فى شركات شقيقة

١8٣٠6٢١٠٤٣

٢١- إستثمارات فى شركات شقيقة
بلغت نسبة مساهمة البنك فى الشركات الشقيقة كما يلى:

٢٠١٤/١٢/٣١  القيمة باأللف جنيه مصرى

البلد مقر 
الشركة

اصول 
الشركة

التزامات 
الشركة 

)بدون حقوق 
الملكية(

صافى 
أرباح 
)خسائر(
الشركة

أرباح /
)خسائر( 
الشركة

نسبة 
المساهمة

قيمة 
المساهمة

شركة صناعة 
المواسير ومنتجات 

البالستيك
39.9513778%)1759()855٦(٦020525718القاهرة

شركة تصميم وتصنيع 
351070%57٦)1129(57472٦89القاهرةالمعدات االستثمارية

20.30924٦4%1529507107478011248٦٦83٦5القاهرةشركة زهراء المعادى
شركة فريتريد 
-31.90%)872()885(395 4989 2بورسعيدللتصنيع والتجارة

شركة الشرق االوسط 
-24.47%)755 14()7٦3 24(215 974192 47القاهرةإلستصالح االراضى

شركة فستيا للمالبس 
-20%75022220 7022٦ 47االسكندريةالجاهزة

شركة برايم لخدمات 
االدارة فى مجال 
صناديق االستثمار

20445%)314(2405173240القاهرة

١٠7757

ـــغ 2٦8917  ـــة مبل ـــوق األوراق المالي ـــى س ـــدة ف ـــقيقة المقي ـــركات ش ـــى ش ـــة ف ـــتثمارات المالي ـــوقية لإلس ـــة الس ـــغ القيم * تبل
ـــى 2013/12/31 ـــم ف ـــف ج ـــل ٦49 14٦ أل ـــى 2014/12/31 مقاب ـــم ف ـــف ج أل
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٢٠١٣/١٢/٣١  ألف جنيه مصرى

البلد مقر 
الشركة

اصول 
الشركة

التزامات 
الشركة 

)بدون حقوق 
الملكية(

صافى 
أرباح 
)خسائر(
النشاط

أرباح /
)خسائر( 
الشركة

نسبة 
المساهمة

قيمة 
المساهمة

شركة صناعة 
المواسير ومنتجات 

البالستيك
19٦ 39.9517%)84٦ 7(737212 78023 ٦٦القاهرة

شركة تصميم وتصنيع 
4٦5 351%)998 1()741(428 ٦15 4القاهرةالمعدات االستثمارية

20.3085544%7551123٦2 97944 ٦71585 00٦ 1القاهرةشركة زهراء المعادى
شركة فريتريد 
-31.90%)872()885(395 4989 2بورسعيدللتصنيع والتجارة

شركة الشرق االوسط 
-24.47%)755 14()7٦3 24(215 974192 47القاهرةإلستصالح االراضى

شركة فستيا للمالبس 
-20%75022220 7022٦ 47االسكندريةالجاهزة

شركة برايم لخدمات 
االدارة فى مجال 
صناديق االستثمار

20398%208)439(095105 2القاهرة

١٠٤6٠٣

٢٢- أصول غير ملومسة

٣١ ديسمبر ٢٠١٤
ألف جنيه مصرى

٣١ ديسمبر ٢٠١٣
ألف جنيه مصرى

882882التكلفة

-3549تكلفة االستهالك

٤٤٣١88٢

-)55(مجمع االستهالك فى 2014/1/1

)55()2154(تكلفة االهالك

)55()٢٢٠9(مجمع اإلهالك فى ٢٠١٤/١٢/٣١

٢٢٢٣8٢7صافى القيمة الدفترية
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٢٣ـ أصول أخرى
٣١ ديسمبر ٢٠١٤
ألف جنيه مصرى

٣١ ديسمبر ٢٠١٣
ألف جنيه مصرى

7183442488االيرادات المستحقـة
7٦92785المصروفات المقدمـة

االصول التى ألت ملكيتها للبنك وفاء لديون
1531715244)بعد خصم االضمحالل(

24091071التأمينـات والعهــد
918-مدينو بيع أوراق مالية

272927987دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة
4979020975أخــــــــرى

١٤٢8٤8١١١٤68

٢٤ـ أصول ثابتة
أراضى ومبانى

ألف جنيه 
مصرى

تحسينات على 
أصول مستأجرة
ألف جنيه مصرى

آالت ومعدات
ألف جنيه 

مصرى

أخرى
ألف جنيه 

مصرى

االجمالى
ألف جنيه 

مصرى
الرصيد فى ١ يناير ٢٠١٣

3٦95421٦٦892٦40٦59885 21التكلفــــة
)41321()12897()4981()521٦()18227(مجمع االهالك

صافى القيمة الدفترية فى
13142205170813509185٦4 يناير2013

2104٦10090180739223٦8٦5إضافات
)35٦(---)35٦(إستبعادات

٦٦---٦٦إستبعادات مجمع إهالك
)7714()3٦73()475()25٦9()997(تكلفة اهالك

صافى القيمة الدفترية فى
٣١٢٢9٠١77٢6٣٠٤٠١٣758٤7٤٢5 ديسمبر٢٠١٣

الرصيد فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣
4205915511849٦303289٦394التكلفــــة

)489٦9()1٦570()545٦()7785()19158(مجمع االهالك
صافى القيمة الدفترية فى

122901772٦30401375847425 يناير2014

1025٦7018105٦478٦2311٦اضافات 
)7()7(---استبعادات

77---مستبعد من مجمع االهالك
)11٦40()4302()59٦()4993()1749(تكلفة اهالك

صافى القيمة الدفترية فى 
٣١٣١٤٠8975١٣5٠٠١٤٢٤٢589٠١ديسمبر٢٠١٤

الرصيد فى ٣١ ديسمبر٢٠١٤
5231522529955235107119503التكلفة 

)٦0٦02()208٦5()٦052()12778()20907(مجمع األهالك
صافى القيمة الدفترية فى 

٣١٣١٤٠8975١٣5٠٠١٤٢٤٢589٠١ديسمبر٢٠١٤
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تتضمن األصول الثابتة مبلغ 408 7 ألف جم يمثل أصول لم تسجل بعد بإسم البنك وبيانها كالتالى:

قيمته 4٦3 ألف جم. مبنى فرع الجيزة      

قيمته 200 ألف جم. مبنى فرع مدينة نصر )مبنى نصر سنتر شارع عباس العقاد( 

قيمته 238 ألف جم. مبنى فرع األسكندرية اإلسالمى    

قيمته 275 ألف جم. مبنى فرع األسكندرية     
قيمتها 59٦ ألف جم. أرض العاشر من رمضان     

قيمتها 5٦3٦ ألف جم. مبنى التجمع الخامس     

وجارى حالياً إتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لتسجيل تلك العقارات بإسم المصرف.

٢5- أرصدة مستحقة للبنوك
٣١ ديسمبر ٢٠١٤
ألف جنيه مصرى

٣١ ديسمبر ٢٠١٣
ألف جنيه مصرى

1392حسابات جارية

4٦438127754ودائع

٢7756

32775٦بنوك محلية

-4٦4517بنوك خارجية

٤6٤5٢٠٢7756

1392أرصدة بدون عائد 

4٦438127754ارصدة ذات عائد ثابت

٤6٤5٢٠٢7756

4٦45202775٦أرصدة متداولة

٤6٤5٢٠٢7756
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٢6- ودائع العمالء

٣١ ديسمبر ٢٠١٤
ألف جنيه مصرى

٣١ ديسمبر ٢٠١٣
ألف جنيه مصرى

50053٦833851ودائع تحت الطلب

1٦918٦81538212ودائع ألجل وبإخطار

29485341848991شهادات إدخار وإيداع 

203874130883ودائع توفير

12052٦7738948ودائع أخرى

655٠٠795٠9٠885

27100452٦1٦٦80ودائع مؤسسات

38400342474205ودائع افراد

655٠٠795٠9٠885

14782٦413٦5533أرصدة بدون عائد

218٦32019٦1710أرصدة ذات عائد متغير

288549517٦3٦42أرصدة ذات عائد ثابت

655٠٠795٠9٠885

3٦009433241893أرصدة متداولة

294913٦1848992أرصدة غير متداولة

655٠٠795٠9٠885

٢7- إلتزامات أخرى

٣١ ديسمبر ٢٠١٤
ألف جنيه مصرى

٣١ ديسمبر ٢٠١٣
ألف جنيه مصرى

8772277705عوائد مستحقة

45٦5275٦ايرادات مقدمة

2548128٦5مصروفات مستحقة

8724548٦دائنون

3٦98437383ارصدة دائنة متنوعة

١6٣٤76١٢6١95
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٢8- مخصصات أخرى

٣١ ديسمبر ٢٠١٤
ألف جنيه مصرى

٣١ ديسمبر ٢٠١٣
ألف جنيه مصرى

2787534٦17الرصيد فى أول السنة الماليـة

93240فروق تقييم عمالت أجنبية 

98475385المحمل على قائمة الدخل

)123٦7(-المستخدم خالل السنة الماليـة

٣78١5٢7875الرصيد فى اخر السنة الماليـة

٢9- إلتزامات ضريبية مؤجلة

ضرائب الدخل المؤجلة
تمثل الضرائب المؤجله خالل العام سواء أصول أو إلتزامات فيما يلى:

االصول الضريبية المؤجلة
٣١ ديسمبر ٢٠١٤
ألف جنيه مصرى

٣١ ديسمبر ٢٠١٣
ألف جنيه مصرى

10931599الرصيد فى بداية السنة الماليـة

)50٦()1001(االستبعادات

9٢١٠9٣الرصيد فى نهاية السنة الماليـة

االصول الضريبية المؤجلة غير المعترف بها
لم يتم اإلعتراف باألصول الضريبية المؤجلة بالنسبة للبنود التالية:

االلتزامات الضريبية المؤجلة
٣١ ديسمبر ٢٠١٤
ألف جنيه مصرى

٣١ ديسمبر ٢٠١٣
ألف جنيه مصرى

مخصص خسائر اضمحالل القروض بخالف نسبة الـ%80 
9074٦912من المكون خـــالل السنة المالية

9٠7٤69١٢

لـــم يتـــم اإلعتـــراف باألصـــول الضريبيـــة المؤجلـــة المتعلقـــة بالبنـــود الســـابق اإلشـــارة إليهـــا وذلـــك نظـــراً لعـــدم توافـــر تأكـــد 
ـــن  ـــة يمك ـــتقبلية كافي ـــة مس ـــاح ضريبي ـــود أرب ـــن وج ـــد م ـــبة للتأك ـــة مناس ـــود درج ـــا/ أو وج ـــتفادة منه ـــة اإلس ـــول بإمكاني معق

ـــذه األصـــول. ـــن ه ـــا اإلســـتفادة م ـــن خالله م
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٣٠-  رأس المال المدفوع

عدد االسهم
)بالمليون(

اسهم عادية
ألف جنيه مصرى

االجمالى
ألف جنيه مصرى

٦0٦00000٦00000

6٠6٠٠٠٠٠6٠٠٠٠٠الرصيد فى ٢٠١٤/١٢/٣١

بنـــاء علـــي قـــرار الجمعيـــة الغيـــر عاديـــة للبنـــك والتـــي إنعقـــدت بتاريـــخ 2014/7/7 تـــم زيـــادة رأس المـــال المصـــدر 
للبنـــك مـــن 500 مليـــون جنيـــه مصريـــاً والموزعـــة علـــى 50 مليـــون ســـهم قيمـــة الســـهم االســـمية 10 جنيهـــات إلـــى مليـــار 
جنيـــه مصريـــاً موزعـــة علـــى مائـــة مليـــون ســـهم قيمـــة الســـهم االســـمية عشـــرة جنيهـــات وقـــد تـــم ســـداد مبلـــغ 100 مليـــون 
ـــه  ـــهم 10 جني ـــة الس ـــة قيم ـــهم مجاني ـــورة أس ـــي ص ـــك ف ـــك وذل ـــات البن ـــاب إحتياطي ـــن حس ـــام 2014 م ـــاً ع ـــه مصري جني

ـــم.  ـــاهمة كل منه ـــبة مس ـــاهمين بنس ـــى المس ـــا عل ـــم توزيعه ـــاً يت مصري
ـــي 2015 , 201٦  ـــالل عام ـــاً خ ـــري مصري ـــه مص ـــون جني ـــا 400 ملي ـــغ قدره ـــادة والبال ـــي الزي ـــداد باق ـــم س ـــي أن يت عل

ـــاله. ـــا أع ـــار إليه ـــة المش ـــر عادي ـــة الغي ـــرار الجمعي ـــى ق ـــاء عل ـــك بن وذل

٣١- إحتياطيات

إحتياطيات
٣١ ديسمبر ٢٠١٤
ألف جنيه مصرى

٣١ ديسمبر ٢٠١٣
ألف جنيه مصرى

139٦212885إحتياطى المخاطر البنكية 

1970117109إحتياطى قانوني

179٦28741إحتياطى القيمة العادلة ـ إستثمارات مالية متاحة للبيع

251251إحتياطى خاص

2493111549إحتياطي رأسمالى

1031197117إحتياطى عام

87١١8١٤765٢إجمالى االحتياطيات 
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وتتمثل حركة االحتياطيات فيما يلى:

أـ إحتياطى المخاطر البنكية
٣١ ديسمبر ٢٠١٤
ألف جنيه مصرى

٣١ ديسمبر ٢٠١٣
ألف جنيه مصرى

128853234الرصيد فى أول السنة الماليـة

10779٦51محول من االرباح المحتجزة

١٣96٢١٢885الرصيد فى اخر السنة الماليــة

ب ـ إحتياطى قانوني
٣١ ديسمبر ٢٠١٤
ألف جنيه مصرى

٣١ ديسمبر ٢٠١٣
ألف جنيه مصرى

1710913٦٦3الرصيد فى أول السنة الماليـة

2592344٦محول من االرباح المحتجزة

١97٠١١7١٠9الرصيد فى اخر السنة الماليــة

ج ـ إحتياطى القيمة العادلة ـ إستثمارات مالية متاحة للبيع

٣١ ديسمبر ٢٠١٤
ألف جنيه مصرى

٣١ ديسمبر ٢٠١٣
ألف جنيه مصرى

)13٦77(8741الرصيد فى أول السنة المالية

9044217٦2صافى أرباح التغير فى القيمة العادلة

177٦5٦صافى األرباح المحولة إلى قائمة الدخل نتيجة االستبعاد

١796٢87٤١الرصيد فى آخر السنة المالية

د ـ إحتياطى خاص
٣١ ديسمبر ٢٠١٤
ألف جنيه مصرى

٣١ ديسمبر ٢٠١٣
ألف جنيه مصرى

251251الرصيد فى أول السنة الماليـة

٢5١٢5١الرصيد فى اخر السنة الماليــة
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هـ ـ إحتياطى رأسمالى
٣١ ديسمبر ٢٠١٤
ألف جنيه مصرى

٣١ ديسمبر ٢٠١٣
ألف جنيه مصرى

1154911455الرصيد فى أول السنة المالية

1338294محول من االرباح المحتجزة

٢٤9٣١١١5٤9الرصيد فى آخر السنة  المالية

وـ إحتياطى عام
٣١ ديسمبر ٢٠١٤
ألف جنيه مصرى

٣١ ديسمبر ٢٠١٣
ألف جنيه مصرى

97117٦8113الرصيد فى أول السنة الماليـة

1319429004محول من االرباح المحتجزة

-)100000(محول إلى رأس المال

١٠٣١١97١١7الرصيد فى اخر السنة الماليــة

٣٢- أرباح محتجزة

٣١ ديسمبر ٢٠١٤
ألف جنيه مصرى

٣١ ديسمبر ٢٠١٣
ألف جنيه مصرى

5858085840الرصيد فى اول السنة المالية

)344٦()2592(محول إلى اإلحتياطى القانوني

)29004()13194(محول إلى اإلحتياطى العام

)25000()20000(حصه المساهمين فى االرباح

)12000()9٦00(حصة العاملين وأعضاء مجلس االداره فى االرباح

5٦03351935صافى ارباح السنة المالية

)9٦51()1077(محول إلى إحتياطى المخاطر البنكية

)94()13382(محول إلي االحتياطى الراسمالى

5٤7685858٠الرصيد فى آخر السنة المالية
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٣٣- النقدية وما فى حكمها
ألغـــراض عـــرض قائمـــة التدفقـــات النقديـــة، تتضمـــن النقديـــة ومـــا فـــى حكمهـــا األرصـــدة التاليـــة التـــى ال تتجـــاوز تواريـــخ 

إســـتحقاقها ثالثـــة أشـــهر مـــن تاريـــخ اإلقتنـــاء:
٣١ ديسمبر ٢٠١٤
ألف جنيه مصرى

٣١ ديسمبر ٢٠١٣
ألف جنيه مصرى

٦897949772نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى

7279282284أرصدة لدى البنوك

-98750أذون خزانة إستحقاق 91 يوم

٢٤٠5٢١١٣٢٠56

٣٤- إلتزامات عرضية وإرتباطات

أـ إرتباطات رأسمالية
أوالً: االستثمارات المالية:

بلغـــت قيمـــة اإلرتباطـــات المتعلقـــة باإلســـتثمارات الماليـــة ولـــم يطلـــب ســـدادها حتـــى تاريـــخ الميزانيـــة 2014/12/31 
ـــى: ـــا يل كم

قيمة المساهمة
القيمة باأللف

المبلغ المسدد
القيمة باأللف

المتبقى
القيمة باأللف

180 دوالر120 دوالر300 دوالرالبنك االفريقى للتصدير واالستيراد

ب ـ إرتباطات عن قروض وضمانات وتسهيالت 
تمثل إرتباطات البنك الخاصة بإرتباطات عن قروض وتسهيالت فيما يلى:

٣١ ديسمبر ٢٠١٤
ألف جنيه مصرى

٣١ ديسمبر ٢٠١٣
ألف جنيه مصرى

11231419٦٦831خطابات ضمان

257973407052االعتمادات المستندية )إستيراد وتصدير(

7153932204االوراق المقبولة عن تسهيالت موردين

١٤5٢65٣١٤٠6٠87
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٣5-  معامالت مع أطراف ذوى العالقة
وتتمثل المعامالت وأرصدة األطراف ذوى العالقة فى نهاية الفترة المالية فيما يلى:

أ( القروض والتسهيالت ألطراف ذوى عالقة
ألف جنيه مصرى

ايرادات الفوائدشركات شقيقة
٣١ ديسمبر 

٢٠١٤
٣١ ديسمبر 

٢٠١٣
٣١ ديسمبر 

٢٠١٤
٣١ ديسمبر 

٢٠١٣
قروض وتسهيالت للعمالء 

القروض القائمة
114951847519٦٦1053فى آخر السنة الماليـة

* شروط القروض الممنوحة للشركات الشقيقة هى نفس شروط اإلقراض السارية بالبنك.

ب( ودائع من أطراف ذوى عالقة
ألف جنيه مصرى

تكلفة الودائعالودائع
٣١ ديسمبر 

٢٠١٤
٣١ ديسمبر 

٢٠١٣
٣١ ديسمبر 

٢٠١٤
٣١ ديسمبر 

٢٠١٣
المستحق للمساهمين )بنك االستثمار القومي(

1015٦814870521002731الودائع فـى آخـر السنة المالية

المستحق للعمالء

140٦810975810079127الودائــع فـى آخـر السنة المالية

١١56٣6٢58٤6٣٣١٠7١١858اإلجمالى

*شروط الودائع للشركات الشقيقة هى نفس الشروط السارية بالبنك .

ج( بلغ المتوسط الشهرى إلجمالى الدخل السنوى الصافى الذى يتقاضاه العشرون أصحاب المكافأت والمرتبات األكبر فى 
البنك مجتمعين مبلغ 724 511 1 جنيه مصرى عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2014 مقابل مبلغ 1295028 

جنيه مصرى عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2013.

٣6- صناديق اإلستثمار
ـــه  ـــة المرخـــص بهـــا للبنـــك بموجـــب قانـــون ســـوق رأس المـــال رقـــم 95 لســـنة 1992 والئحت هـــى أحـــد االنشـــطة المصرفي

التنفيذيـــة.

١- صندوق إستثمار بنك االستثمار العربى النقدى )ذو العائد اليومى التراكمى بالجنيه المصرى(
ـــنة 1992  ـــم 95 لس ـــال رق ـــوق رأس الم ـــون س ـــب قان ـــك بموج ـــا للبن ـــص به ـــة المرخ ـــطة المصرفي ـــد األنش ـــدوق أح الصن
ـــدد  ـــغ ع ـــد بل ـــتثمار، وق ـــق االس ـــس إلدارة صنادي ـــى هيرم ـــركة إى إف ج ـــدوق ش ـــإدارة الصن ـــوم ب ـــة، وتق ـــه التنفيذي والئحت
وثائـــق إســـتثمار هــــذا الصنــــدوق 91٦ 195 1 وثيــــقة قــــيمتها ٦10 591 119 جنيـــه مصـــرى خصـــص للبنـــك 500 ألـــف 
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ـــا االسميــــة 5 مليـــون جنيـــه مصـــرى( لمباشـــرة نشـــاط الصنـــدوق. وثيقـــة منهـــا )قيمتهـ
ـــندوق  ـــق الصــ ـــغ عـــدد وثائ ـــا بل ـــه مصـــرى كم ـــى 2014/12/31 نحـــو 10 جني ـــة ف ـــد بلغـــت القيمـــة اإلســـتردادية للوثيق وق

القـــــائمة فـــى ذات التاريـــخ 377 851 28 وثيقـــة.
ـــل  ـــوالت مقاب ـــاب وعم ـــى أتع ـــى عل ـــتثمار العرب ـــك االس ـــاب يحصـــل بن ـــك نشـــرة اإلكتت ـــدوق وكذل ـــد إدارة الصن ـــاً لعق وطبق
ـــف  ـــى العمـــوالت 993 أل ـــغ إجمال ـــد بل ـــه وق ـــا ل ـــى يؤديه ـــة األخـــرى الت ـــات اإلداري ـــك الخدم ـــدوق وكذل ـــى الصن إشـــرافه عل
ـــوالت/ ـــاب والعم ـــرادات األتع ـــد إي ـــن بن ـــت ضم ـــى 2014/12/31 ادرج ـــة ف ـــة المنتهي ـــنة المالي ـــن الس ـــرى ع ـــه مص جني

أتعـــاب أخـــرى بقائمـــة الدخـــل.

٢- صندوق إستثمار بنك االستثمار العربى الثانى )هالل( 
ـــنة 1992  ـــم 95 لس ـــال رق ـــوق رأس الم ـــون س ـــب قان ـــك بموج ـــا للبن ـــص به ـــة المرخ ـــطة المصرفي ـــد األنش ـــدوق أح الصن
ـــغ عـــدد وثائـــق إســـتثمار  ـــإدارة الصنـــدوق شـــركة القاهـــرة إلدارة صناديـــق اإلســـتثمار، وقـــد بل ـــه التنفيذيـــة، وتقـــوم ب والئحت
ـــا  ـــا )قيمته ـــة منه ـــف وثيق ـــك 50 أل ـــه مصـــرى خصـــص للبن ـــا 900 954 2٦ جني ـــة قيمته ـــدوق 549 2٦9 وثيق هـــذا الصن

ـــدوق. ـــه مصـــرى( لمباشـــرة نشـــاط الصن ـــون جني االســـمية 5 ملي
ـــق  ـــدد وثائ ـــغ ع ـــا بل ـــة مصـــرى كم ـــو 145.٦941 جني ـــى 12/31/ 2014 نح ـــة ف ـــتردادية للوثيق ـــة اإلس ـــت القيم ـــد بلغ وق

ـــة. ـــخ 8٦0 84 وثيق ـــى ذات التاري ـــة ف ـــدوق القائم الصن
ـــل  ـــوالت مقاب ـــاب وعم ـــى أتع ـــى عل ـــتثمار العرب ـــك اإلس ـــاب يحصـــل بن ـــك نشـــرة اإلكتت ـــدوق وكذل ـــد إدارة الصن ـــاً لعق وطبق
ـــف  ـــوالت 57 أل ـــى العم ـــغ إجمال ـــد بل ـــه وق ـــا ل ـــى يؤديه ـــرى الت ـــة األخ ـــات اإلداري ـــك الخدم ـــدوق وكذل ـــى الصن ـــرافه عل إش
ـــوالت/ ـــاب والعم ـــرادات األتع ـــد إي ـــن بن ـــت ضم ـــى 2014/12/31 أدرج ـــه ف ـــة المنتهي ـــنة المالي ـــن الس ـــرى ع ـــه مص جني

أتعـــاب أخـــرى بقائمـــة الدخـــل.

٣- صندوق إستثمار بنك االستثمار العربى الثالث ألدوات الدخل الثابت )سندي(
تقــــوم بــــإدارة الصنــــدوق شـــركة ) إتــــش ســـي لـــألوراق الماليـــة واإلســـتثمار(، وقـــد بلـــغ عـــدد وثائـــق إســـتثمار هـــذا 
ـــا  ـــا )قيمتهـ ـــة منهـ ـــف وثيق ـــه مصـــرى خصـــص للبنـــك 500 أل ـــة قيمتهـــا 720 0٦٦ 52 جني ـــدوق ٦72 20٦ 5 وثيق الصن

ـــدوق. ـــاط الصن ـــرة نش ـــرى( لمباش ـــه مص ـــون جني ـــة 5 ملي االسميـ
ـــدوق  ـــق الصن ـــدد وثائ ـــغ ع ـــا بل ـــه مصـــرى كم ـــو 10 جني ـــى 2014/12/31 نح ـــة ف ـــتردادية للوثيق ـــة اإلس ـــت القيم ـــد بلغ وق

ـــة. ـــخ 719 984 2 وثيق ـــى ذات التاري ـــة ف القائم
ـــل  ـــوالت مقاب ـــاب وعم ـــى أتع ـــى عل ـــتثمار العرب ـــك االس ـــاب يحصـــل بن ـــك نشـــرة اإلكتت ـــدوق وكذل ـــد إدارة الصن ـــاً لعق وطبق
ـــى العمـــوالت 1٦7 ألـــف  ـــغ إجمال ـــد بل ـــه، وق ـــة األخـــرى التـــى يؤديهـــا ل ـــك الخدمـــات اإلداري ـــدوق وكذل ـــى الصن إشـــرافه عل
ـــوالت /  ـــاب والعم ـــرادات األتع ـــد إي ـــن بن ـــت ضم ـــى 2014/12/31 أدرج ـــة ف ـــة المنتهي ـــنة المالي ـــن الس ـــرى ع ـــه مص جني

ـــة الدخـــل. ـــاب أخـــرى بقائم أتع



بنك اإلستثمار العربى
التقرير السنوى - ٢٠١٤ 60

المركز الرئيسى
مبنى �شماء القاهرة - ٨ �شارع عبد اخلالق ثروت - القاهرة

ت : ٢٥٧٦٠٠٣١ - ٢٥٧٧٠٣٧٦ �ص.ب ٨٢٦ القاهرة

قطاع الفروع
مبنى �شماء القاهرة - ٨ �شارع عبد اخلالق ثروت - القاهرة

ت : ٢٥٧٧٠٣١٦ - ٢٥٧٤٨٢١٣ �ص.ب ٨٢٦ القاهرة

فروع تجارية
فرع القاهرة 

مبنى �شماء القاهرة - ٨ �شارع عبد اخلالق ثروت - القاهرة

ت : ٢٥٧٦٥٠٢٠ - ٢٥٧٥٩٢٤٩ �ص.ب ٢٦٣٢ القاهرة

فرع �شور نادى الزمالك

٢٦ �شارع ٢٦ يوليو - بجوار �شور نادى الزمالك - املهند�شني

ت : ٣٣٤٦٧٦٤٦ - ٣٣٤٦٧٦٤٥  �ص.ب ١١٤٧

فرع �شربا 

ابراج اغاخان - كورني�ص النيل - �شربا - القاهرة

ت: ٢٢٠٣٤٤٦٤ - ٢٤٣٠١٦٧٣ �ص.ب ٤٥ �شربا

فرع اجليزة 

مبنى �شكاى �شنرت - ٢٨ �شارع مراد - اجليزة

ت: ٣٥٧٣٤٢٣٤ - ٣٥٧٣٦٤٢٠ �ص.ب ٣٢٧ الأورمان

فرع الإ�شكندرية 

٦٨ طريق احلرية - الإ�شكندرية

ت :٤٨٠٧٤٥١ )٠٣( - ٤٨٠٧٤٥٢ )٠٣( �ص.ب ٥٩١ الإ�شكندرية

فرع بور�شعيد  

مبنى فريبور - �شارع النه�شة - بور�شعيد

ت : ٣٣٢٧٥٦٥ )٠٦٦( - ٣٣٢٧٧٥٨ )٠٦٦( �ص.ب ٦٥٠ بور�شعيد

فرع في�شل 

٤٨ �شارع امللك في�شل - اجليزة

ت : ٣٣٨٣٢٣٥٤ - ٣٣٨٣٧٧٥١ �ص.ب ٤٨ خالد بن الوليد - اجليزة

فرع املعادى 

�شارع ٢٠٦ �شالح �شامل - دجلة املعادى - القاهرة 

ت : ٢٥٢٠١١٧٤ - ٢٥٢٠١١٧٠ �ص.ب ٢٤٥ املعادى

فرع املهند�شني 

٥٩ �شارع م�شدق - الدقى

ت : ٣٣٣٨١٥٤٦ - ٣٣٣٨١٥٤٧ �ص.ب ٥٣١ الأورمان

فرع مدينة ن�شر 

مبنى ن�شر �شنرت - �شارع عبا�ص العقاد - مدينة ن�شر - القاهرة

ت : ٢٢٧٤٩٦٨٠ - ٢٢٧٢٢٩٦٧ �ص.ب ٧٠٠٢ مدينة ن�شر

فرع م�شر اجلديدة 

٢٩ �شارع اأ�شماء فهمى - م�شر اجلديدة - القاهرة

ت : ٢٤١٤١٠٥٣ - ٢٤١٥٩٣٨٥ �ص.ب ١٠٥٣ هليوبولي�ص

فرع العا�شر من رم�شان

قطعة رقم ٤/١/د املرحلة الثانية - مدينة العا�شر من رم�شان 

ت : ٠١٥٣٧١٣٣٢ - ٠١٥٣٧١٣٥٥

فرع العبور

١٧- ١٨ املجمع التجارى - جولف �شيتى مول ت : ٤٦١٠٥٢٩٠

فرع التجمع اخلام�ص 

قطعة رقم ٤٤ كونكورد مول - �شارع الت�شعني - القاهرة اجلديدة

ت : ٢٩٢٩٦١٧٠ - ٢٩٢٩٦١٧٣

فرع مول العرب

وحدة رقم ١٤٣/١٤٢ - الدور الأر�شى - بوابة H17 مول العرب - ٦ اأكتوبر

ت : ٣٨٢٦٠٢٠٢ - ٣٨٢٦٠٢٠٣

فرع نهرو 

٤٠ �شارع نهرو - خلف املرييالند - م�شر اجلديدة

فرع املنيا

٢٣٦ �شارع كورني�ص النيل

ت: ٢٣١٧٦٥٨ )٠٨٦( - ٢٣١٧٦٥٧ )٠٨٦(

فروع إسالمية 
فرع الزمالك للمعامالت الإ�شالمية 

٨ �شارع املن�شور حممد - الزمالك - القاهرة

ت : ٢٧٣٧٣١٠٥ - ٢٧٣٥٢٠١٢ �ص.ب ١٠٣ اجلزيرة

فرع الإ�شكندرية للمعامالت الإ�شالمية 

 ٦٨ طريق احلرية - الإ�شكندرية

ت : ٤٨٧٥٦٧٧ )٠٣( - ٤٨٧٩٩٩٤ )٠٣( �ص.ب ٥٢٦ الإ�شكندرية

جارى إفتتاح 
فرع لبنان  ٥٦ �شارع لبنان - املهند�شني

فرع اخلليفة املاأمون  ٢٧ �شارع اخلليفة املاأمون - م�شر اجلديدة

فرع �شموحة  ١٠٧ �شارع الربت الأول - تقاطع فوزى معاذ

ميدان على بن ابى طالب - �شموحة


