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 يقائمة المركز المال

 2022 مارس 31في كما 

 

 

 

 

 
 

 ( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية.36( الى )1اإليضاحات المرفقة من إيضاح )

 2021ديسمبر  31  2022مارس  31 إيضاح  

 الف جنيه مصري الف جنيه مصري  

    األصول 

 1,040,751 1,974,018 (14) المركزينقدية وأرصدة لدي البنك 

 18,756,193 20,012,603 (15) أرصدة لدي البنوك

 9,567,311 11,854,925 (16) قروض وتسهيالت للعمالء  

    استثمارات مالية

 10,050,279 10,271,864 (17) استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة

 3,608,729 5,695,412 (17) استثمارات مالية من خالل الدخل الشامل

 349,072 362,829 (18)  استثمارات في شركات شقيقة

 32,196 34,074 (19) أصول غير ملموسة

 1,701,583 2,035,200 (20) أصول أخرى

 335,009 334,053 (21) أصول ثابتة  

 10,282 9,587 (22) أصول ضريبية مؤجلة

 45,451,405 52,584,565  إجمالي االصول 

    

    ات وحقوق الملكيةمااللتزا

  ات مااللتزا
  

 1,056,294 4,663,598 (23) أرصدة مستحقة للبنوك 

 38,729,772 41,802,446 (24) ودائع العمالء

 153,364 151,372 (25) قروض أخرى

 468,589 780,393 (26) التزامات أخرى

 88,523 82,052  ضرائب الدخل الجارية المستحقة

 80,492 96,130 (27) أخرىمخصصات 

 40,577,034 47,575,991  إجمالى االلتزامات 

    

    حقوق الملكية 

 5,000,000 5,000,000 (28) رأس المال المدفوع

 243,102 231,296 (29) احتياطيات 

 (368,731) (222,722) (30) السنة/الفترة خسائرخسائر متراكمة متضمنة صافي 

 4,874,371 5,008,574  حقوق الملكية  إجمالى

 45,451,405 52,584,565  إجمالى االلتزامات وحقوق الملكية 
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 قائمة األرباح أو الخسائر 

 2022 مارس 31المالية المنتهية في للفترة 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إيضاح  

 مارس 31

2022 

 2021 مارس  31

 الف جنيه مصري الف جنيه مصري  

    

 1,054,733 1,146,032 (6) عائد القروض واإليرادات المشابهة

 (812,645) (804,888) (6) تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة

 242,088 341,144 (6) صافى الدخل من العائد 

    
 34,679 54,042 (7) إيرادات األتعاب والعموالت

 (9,813) (6,372) (7) مصروفات األتعاب والعموالت

 24,866 47,670 (7) صافى الدخل من األتعاب والعموالت

    
 14,429 13,255 (8) صافي دخل المتاجرة

 18,634 19,155 (17) أرباح استثمارات مالية 

 (7,500) (7,548) (11) خسائر ائتمانية متوقعة

 (197,777) (212,428) (9) مصروفات إدارية

 9,355 3,204 (10) )مصروفات( تشغيل أخرىإيرادات 

 104,095 204,452  صافي األرباح قبل ضرائب الدخل

 (105,253) (64,606) (12) ضرائب الدخل

 (1,158) 139,846  الفترة ارباح )الخسائر(صافي 

 (0.58) 0.17 (13) االرباح )الخسائر(نصيب السهم من 
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 ( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية.36( الى )1اإليضاحات المرفقة من إيضاح )
 

 قائمة الدخل الشامل 

 2022 مارس 31المالية المنتهية في  للفترة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية.36( الى )1إيضاح )اإليضاحات المرفقة من 

 
2021مارس  31    2022 مارس 31 إيضاح   

 الف جنيه مصري الف جنيه مصري  

    

 الفترة/ )خسائر (   ارباحصافي 
 

139,846 (1,158)   
  

 األرباح أو الخسائر قائمة بنود قد يتم إعادة تبويبها في
 

  

التغير في القيمة العادلة عن سندات دين بالقيمة العادلة 

 من خالل الدخل الشامل االخر
 (22,598) (12,094) ب(-29)

 (3,192) (22,309) ب(-29) األرباح أو الخسائرمحول إلى قائمة 

    األرباح أو الخسائر فى قائمة بنود ال يتم اعاده تبويبها 

التغير في القيمة العادلة عن أدوات حقوق ملكية من خالل 

 الدخل الشامل االخر

 432 2,624 ب(-29)

 - 23,244 ب(-29) خسائر ائتمانية متوقعه

  131,311 ( (26,516 
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 قائمة التغير في حقوق الملكية 

 2022 مارس  31المالية المنتهية في  للفترة

 

 

 

 لية .يتجزأ من القوائم الما( جزء ال 36( الى )1اإليضاحات المرفقة من إيضاح ) 
 

 

 احتياطيات 

 رأس المال 
 احتياطي
 خاص

 احتياطي
 رأسمالي

 احتياطي 
 قانوني

 احتياطي عام
احتياطي القيمة العادلة 

 المالية لالستثمارات 
   من الدخل الشامل  

 
 إجمالى

 إحتياطيات
 اإلجمالي خسائر متراكمة

 الف جنيه مصري الف جنيه مصري الف جنيه مصري الف جنيه مصري الف جنيه مصري الف جنيه مصري 
 جنيه مصري الف

 
 الف جنيه مصري الف جنيه مصري

          

 1,892,972 (375,642) 281,156 97,856  117,798  39,415  25,836 251 1,987,458 2021يناير  1الرصيد في 

 (1,158) (1,158) - - - - - - - الفترةصافي خسائر 
الدخل  صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المالية من خالل

 الشامل
- - - - - (25,358) (25,358) - (25,358) 

 2021 مارس 31الرصيد فى   

1,987,458 251 25,836  39,415  117,798  72,498  (255,798

) 

(376,800) 1,866,456 

 4,874,371 (368,731) 243,102 56,531  117,798  39,415  29,107 251  5,000,000 2022يناير  1الرصيد فى 

ارباح بيع وثائق فى صناديق استثمار من خالل الدخل 
 الشامل

-  - -  -  -  -  - 2,892  2,892  

  -  3,271 (3,271)  -  -  - (3,271) -  - المحول من االحتياطي الرأسمالي

 139,846 139,846 -  -  -  -  - -  - صافى ارباح  الفترة
صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المالية 

 العادله من خالل الدخل الشامل المقيمة بالقيمة 
-  - -  -  -  (8,535) (8,535) -  (8,535) 

 5,008,574 (222,722) 231,296 47,996  117,798  39,415  25,836 251  5,000,000 2022مارس  31الرصيد فى   
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 قائمة التدفقات النقدية 

 2022 مارس 31المنتهية في المالية  للفترة

 

  

 

 
 ( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية.36( الى )1اإليضاحات المرفقة من إيضاح )

 2021مارس  31 2022مارس  31 إيضاح  

 الف جنيه مصري الف جنيه مصري  

    

    التدفقات النقدية من انشطة التشغيل 

 104,095 204,452  قبل ضرائب الدخل الفترة أرباح

    مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل لفترةتعديالت لتسوية أرباح ا

 14,242 14,091 (21) إهالك وإستهالك

 1,599 2,239 (19) الك األصول الغير ملموسةستهإ

 (977) (1,500) (27) مخصصات انتفى الغرض منها

 670 23,241 (27) عبء المخصات أخرى

 (20,149) (5,398) (17) إستثمارات مالية  بيع أرباح

 1,515 (13,757) (17) أرباح غير موزعة عن إستثمارات فى شركات شقيقة

 6,866 (342,813) (17) فروق تقييم  إستثمارات مالية بالعمالت االجنبية

 (8,980) (41,140) (17) إستهالك عالوة / خصم االصدار

 (83) 5,938 (27) القروض مخصص بخالف تقييم المخصصات األخرى بالعمالت األجنبيةفروق إعادة 

 (4,210)    - (21) ألت ملكيتها   أرباح / خسائر بيع أصول

 (1,047) (492) (27) المستخدم من المخصصات االخرى بخالف مخصص خسائر االضمحالل

 93,541 (155,139)  الناتجة من أنشطـة التشغيلأرباح التشغيل قبل التغييرات في األصول وااللتزامات 

    
    صافى )الزيادة( النقص فى األصول 

 6,011,139 (2,074,762) (15) أرصدة لدى البنوك

 (633,108) (2,350,050) (16) قروض وتسهيالت العمالء 

 (140,672) (271,181) (20) أصول أخرى 

    صافي الزيادة )النقص( فى االلتزامات 

 221,346 3,607,304 (23) أرصدة مستحقة للبنوك

 (1,816,384) 3,072,674 (24) ودائع العمالء 

 (35,897) 311,804 (26) التزامات أخرى

 (116,425) (71,077)  ضرائب الدخل المسددة

 3,583,540 2,069,573  صافى التدفقات النقدية  )المستخدمة في(  الناتجة من أنشطة التشغيل

    

    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار 

 (1,254) (13,152) (21) مدفوعـات لشـراء أصـول ثـابتة وإعداد وتجهيز الفـروع

 - 17 (21) متحصالت من بيع أصول ثابتة

 (828) (4,117) (19) مدفوعات لشراء أصول غير ملموسة

 1,119,949 637,018 (17) متحصالت من بيع أستثمارات مالية

 (6,372,108) (4,666,895) (17) مدفوعات لشراء أستثمارات

 (5,254,241) (4,047,129)  صافى التدفقات النقدية  الناتجة من  )المستخدمة في(  أنشطة االستثمار

    

    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 

 (3,411) (1,992) (25) محصل من اصدار قروض اخري

 (3,411) (1,992)  التدفقات النقدية  الناتجة من أنشطة التمويلصافى 

    

 (1,674,112) (1,979,548)  الفترةصافى الزيادة فى النقدية وما فى حكمها خالل 

 ,503,7943 2,374,505  لفترةرصيد النقدية وما فى حكمها فى أول ا

 1,829,682 394,957 (31) الفترةرصيد النقدية وما فى حكمها فى اخر 

    -وتتمثل النقدية وما فـى حكمهـا فـيما يلـى :

 3,991,623 1,974,018 (14) نقدية وأرصدة لدى البنـك المركزى

 1,192,216 20,013,710 (15) أرصدة لدى البنوك 

 13,616,218 4,573,698 (17) أذون خـــزانـــة

 (3,814,545) (1,784,517) (14) أرصدة لدى البنـك المركزى فى إطار نسبة االحتياطى 

 (1,087,952) (19,811,928) (15) أرصدة لدى البنوك ذات اجل أكثر من ثالث أشهر من تاريخ االقتناء 

 (12,068,301) (4,570,024) (17) أذون خـزانـة ذات اجل اكثر من ثالث أشهر من تاريخ االقتناء 

 1,829,682 394,957 (31) إجمالي النقدية وما فى حكمهـا
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 نبذة عن البنك -1
 

خدمات )شتتتتركة مستتتتاهمة اتحادية(  ستتتتابقا( -واالستتتتتثمارللتنمية  العربي االتحاديالمصتتتترف العربي )يقدم بنك االستتتتتثمار 

عبد ش 8بمدينة القاهرة ) الرئيسيجمهورية مصر العربية من خالل مركزه  فيالمؤسسات والتجزئة المصرفية واالستثمار 

 .الميزانيةتاريخ  فيموظفا 1,023)  (( فرعا ويوظف عدد 29ثروت( وعدد ) الخالق

وأعمال بتاريخ  استتتتتتثماربنك  ستتتتتابقا( -واالستتتتتتثمارللتنمية  العربي االتحاديالمصتتتتترف العربي )بنك االستتتتتتثمار  تأستتتتت 

 .1974( لسنة 1طبقا ألحكام قرار مجل  الرئاسة بالقانون رقم ) 20/2/1974

 بيالعر االستتتتثمارالبنك ليصتتتبن بنك  استتتمفقد تم تعديل  2013 يونيو 3 فيووفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة 

 واالستثمار.للتنمية  العربي االتحاديبدالً من المصرف 

 17 طبقا لقرار مجل  االدارة المنعقد في ذلك التاريخ بتاريخ 2022مارس   31المنتهية في  للستتنةتم اعتماد القوائم المالية 

 2022مايو 

 

 المطبقة السياسات المحاسبية أهم -2

 أسس إعداد القوائم المالية   2-1

 16إعـداد القوائــم المــالية وفقا لتـعليمـات البنــك المـركـزي المصري المعتمدة من مجلـ  إدارته بتاريـخ يتم  2-1-1

( 9وكذا وفقا لتعليمات إعداد القوائم المالية طبقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية ) 2008ديستتتتتتمبر

وقد تم . 2019فبراير  26ك المركزي المصري بتاريخ "االدوات المالية" في ضوء التعليمات الصادرة من البن

 حكام القوانين المحلية ذات الصلة.أل إعـداد القوائــم المــالية للبنك وفقا

 

قياس القيمة العادلة  باستتتثناءة  ستتتمرارية ومبدأ التكلفة التاريخيتم إعداد القوائم المالية للبنك وفقاً لفرض االوقد  2-1-2

لالستتتتتثمارات المالية بالقيمة العادلة خالل الدخل الشتتتتامل و االستتتتتثمارات المالية بالقيمة العادلة خالل األرباح 

  والخسائر.  

 

 التقديرات واالفتراضات المحاسبية 2-1
 

 فترةاإلفصتتتاح عنها خالل اليقوم البنك باستتتتخدام تقديرات وافتراضتتتات تؤثر على مبالل األصتتتول وااللتزامات التي يتم  

المالية التالية. ويتم تقييم التقديرات واالفتراضتتتات باستتتتمرار على أستتتاس الخبرة التاريخية وغيرها من العوامل  بما في 

 المتاحة.ذلك التوقعات لألحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف والمعلومات 

الخبرة الستتتتابقة لخستتتتائر أصتتتتول ذات  علىقبلية  تقوم اإلدارة باستتتتتخدام تقديرات بناء عند جدولة التدفقات النقدية المستتتتت

خصائص مخاطر ائتمانية في وجود أدلة موضوعية تشير إلي االضمحالل مماثلة لتلك الواردة في المحفظة ويتم مراجعة 

لمستقبلية بصورة منتظمة للحد من اية الطريقة واالفتراضات المستخدمة في تقدير كل من مبلل وتوقيت التدفقات النقدية ا

 اختالفات بين الخسارة المقدرة والخسارة الفعلية بناء على الخبرة.
 

 ترجمة العمالت األجنبية 2-2
 

 عملة التعامل والعرض

 يتم عرض القوائم المالية للبنك بالجنيه المصري وهو عملة التعامل والعرض للبنك.
 

 المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية

المالية على أستتتتاس أستتتتعار  لفترةتُمستتتتك حستتتتابات البنك بالجنيه المصتتتتري وتثبت المعامالت بالعمالت األخرى خالل ا

الصتترف الستتارية في تاريخ تنفيذ المعاملة  ويتم إعادة تقييم أرصتتدة األصتتول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت 

المالية على أستتتاس أستتتعار الصتتترف الستتتارية في ذلك التاريخ  ويتم االعتراف في قائمة  فترةال /فترةالاألخرى في نهاية 

 األرباح أو الخسائر الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وبالفروق الناتجة عن التقييم ضمن البنود التالية:

 االلتزامات بغرض المتاجرة  لألصولمن دخل المتاجرة  صافي/. 

 البنود. لباقيخرى بالنسبة إيرادات )مصروفات( تشغيل أ 

  بنود الدخل الشامل اآلخر بحقوق الملكية بالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل 

 .الدخل الشامل اآلخر
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 تابع –أهم السياسات المحاسبية المطبقة  -2
 

 تابع - ترجمة العمالت األجنبية  2-2

 

  المتتاليتتة ذات الطبيعتتة النقتتديتتة بتتالعمالت االجنبيتتة المصتتتتتتنفتتة  لألدواتالقيمتتة العتتادلتتة  فييتم تحليتتل التغيرات

 فيفروق تقييم نتجت عن التغيرات  ما بين)أدوات دين( بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشتتتتتتامل  استتتتتتتثمارات

سارية وفروق نتجت عن تغ لألداةالتكلفة المستهلكة  سعار الصرف ال يير القيمة العادلة وفروق نتجت عن تغيير أ

التكلفة المستتتتتتتهلكة  فيبفروق التقييم المتعلقة بالتغييرات الخستتتتتتائر  أواالرباح قائمة  في  ويتم االعتراف لألداة

عار الصتتتتتترف  قة بتغيير أستتتتتت ئد القروض وااليرادات المشتتتتتتتابهة وبالفروق المتعل ند إيرادات  فيضتتتتتتمن عا ب

 احتياطيالقيمة العادلة ) فيق الملكية بفروق التغيير )مصتتتتروفات( تشتتتتغيل أخرى   ويتم االعتراف ضتتتتمن حقو

 (بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل استثماراتالقيمة العادلة/

  عن تغير القيمة  الناتجةعن البنود غير ذات الطبيعة النقدية االرباح والخستتتتتائر  الناتجةتتضتتتتتمن فروق التقييم

بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخستتتتتتتائر ويتم االعتراف العادلة مثل أدوات حقوق الملكية المحتفظ به ا 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشتتتتامل  استتتتتثماراتعن أدوات حقوق الملكية المصتتتتنفة  الناتجةبفروق التقييم 

 حقوق الملكية. فيالقيمة العادلة  احتياطيضمن 

    

 الشركات الشقيقة  2-3

يمتلك البنك بطريق مباشتتر أو غير مباشتتر نفوذا مؤثرا عليها ولكن ال يصتتل إلى حد  الشتتركات الشتتقيقة هي المنشتتيت التي

 من حقوق التصويت. %50إلى  %20السيطرة  وعادة يكون للبنك حصة ملكية من 

 

و يتم استتتتخدام طريقة الشتتتراء في المحاستتتبة عن عمليات اقتناء البنك للشتتتركات   ويتم قياس تكلفة االقتناء بالقيمة العادلة أ

المقابل الذى قدمه البنك من أصتتتتول للشتتتتراء  /أو أدوات حقوق ملكية مصتتتتدرة و/أو التزامات تكبدها البنك و/أو التزامات 

يبلغها نيابة عن الشركة المقتناه   وذلك في تاريخ التبادل مضافا إليها أية تكاليف تعزى مباشرة لعملية االقتناء   ويتم قياس 

تزامات المحتملة المقتناه القابلة للتحديد وذلك بقيمتها العادلة في تاريخ االقتناء   بغض صتتتتتتافى االصتتتتتتول بما في ذلك االل

 النظر عن وجود أية حقوق لألقلية وتعتبر الزيادة في تكلفة االقتناء عن القيمة العادلة لحصة البنك في ذلك الصافي شهرة.

 

إليه  يتم تسجيل الفرق مباشرة في قائمة الدخل ضمن بند إيرادات وإذا قلت تكلفة االقتناء عن القيمة العادلة للصافي المشار 

 )مصروفات( تشغيل أخرى.

 

المالية في شتتركات شتتقيقة طبقًا لطريقة حقوق الملكية والتي يتم بموجبها إثبات االستتتثمار  االستتتثمارات قياس الالحق يتم 

في الشتتتركة الشتتتقيقة عند االقتناء بالتكلفة  ثم يتم زيادة أو تخفيض رصتتتيد االستتتتثمار بنصتتتيب البنك من التغير في حقوق 

ستتتثمار بقيمة توزيعات األرباح التي يتم الحصتتول الملكية للشتتركة المستتتثمر فيها بعد تاريخ االقتناء  ثم يخفض رصتتيد اال

 عليها من الشركة المستثمر فيها. 
 

في حالة وجود أدلة موضوعية على حدوث خسائر اضمحالل في قيمة استثمار في شركة شقيقة عندئذ تقاس قيمة الخسارة 

سوق على انها الفرق بين القيمة الدفترية لالستثمار والقيمة الحالية للتدفقات النق دية المستقبلية المقدرة المخصومة بمعدل ال

صتتتافي القيمة البيعية بالنستتتبة لالستتتتثمار المشتتتابه ايهما أعلى وذلك لكل استتتتثمار على حدة. ويتم تخفيض أو الحالي للعائد 

وإذا أمكن في القيمة الدفترية لألصل مباشرة واالعتراف بقيمة الخسارة بقائمة الدخل ببند أرباح )خسائر( استثمارات مالية 

أية فترة الحقة ربط االنخفاض في خسارة اضمحالل القيمة والزيادة فيها بشكل موضوعي مع حدث يقع بعد اثبات خسارة 

  ويجب أال االرباح أو الخستتتائراضتتتمحالل القيمة عندئذ يتم رد خستتتارة اضتتتمحالل القيمة المعترف بها من قبل الى قائمة 

لألصتل تتجاوز التكلفة في تاريخ استتبعاد خستائر االضتمحالل لو لم يكن قد تم االعتراف  ينشتأ عن هذا االلغاء قيمة دفترية

 بخسائر االضمحالل هذه.
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 إيرادات ومصروفات العائد 2-5
 

 معدل العائد الفعلي

ضتتتتمن بند عائد القروض وااليرادات المشتتتتابهة أو "تكلفة الودائع والتكاليف  والخستتتتائرأيتم االعتراف في قائمة االرباح 

المشتتتابهة" بايرادات ومصتتتروفات العائد باستتتتخدام طريقة العائد الفعلي لجميع االدوات المالية التي تحمل بعائد فيما عدا 

 بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر. استثماراتتلك المبوبة 
 

ئد الفعلي هي طريقة حستتتاب التكلفة المستتتتهلكة ألصتتتل أو التزام مالي وتوزيع إيرادات العائد أو مصتتتاريف وطريقة العا

العائد على مدار عمر االداة المتعلقة بها   ومعدل العائد الفعلي هو المعدل الذى يستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية 

لألداة المالية   أو فترة زمنية أقل إذا كان ذلك مناستتتبا وذلك للوصتتتول المتوقع ستتتدادها أو تحصتتتيلها خالل العمر المتوقع 

بدقة إلى القيمة الدفترية لألصتتتل أو االلتزام المالي   وعند حستتتاب معدل العائد الفعلي   يقوم البنك بتقدير التدفقات النقدية 

ر( ولكن ال يؤخذ في االعتبار خستتتتتتائر باألخذ في االعتبار جميع شتتتتتتروط عقد االداة المالية )مثل خيارات الستتتتتتداد المبك

االئتمان المستتتقبلية   وتتضتتمن طريقة الحستتاب كافة االتعاب المدفوعة أو المقبوضتتة بين أطراف العقد التي تعتبر جزءا 

 من معدل العائد الفعلي   كما تتضمن تكلفة المعاملة أية عالوات أو خصومات.
 

ستتتتتاس االستتتتتتحقاق باستتتتتتثناء إيرادات الفوائد على القروض غير العاملة  يتم إثبات إيرادات الفوائد على القروض على أ

 والتي تتوقف عن االعتراف بها كايراد عندما يكون استرداد الفائدة أو المبدأ موضع شك.
 

( الثالثة )المرحلة ويتوقف البنك عن االعتراف بايرادات العائد على القروض أو المديونيات غير المنتظمة أو المضتتتمحلة

بقائمة األرباح أو الخسائر ويتم قيدها في سجالت هامشية خارج القوائم المالية على أن يتم االعتراف بها ضمن اإليرادات 

 وفقا لألساس النقدي وذلك كما يلي: 
 

عندما يتم تحصيلها وذلك بعد استرداد كامل المتأخرات بالنسبة للقروض االستهالكية والعقارية لإلسكان الشخصي  -

 الصغيرة لألنشطة االقتصادية. وللقروض

بالنسبة للقروض الممنوحة للمؤسسات يُتبع االساس النقدي أيضا حيث يعلى العائد المحسوب الحقا وفقا لشروط عقد  -

من أقساط الجدولة وبحد أدنى انتظام لمدة سنة وفى حالة استمرار العميل في  %25الجدولة على القرض لحين سداد 

ائد المحسوب على رصيد القرض القائم باإليرادات )العائد على رصيد الجدولة المنتظمة( دون االنتظام يتم إدراج الع

العائد المهمش قبل الجدولة الذي ال يدرج باإليرادات إال بعد ستتتتتتتداد كامل رصتتتتتتيد القرض في القوائم المالية قبل 

 الجدولة.

 إيرادات االتعاب والعموالت 2-6

سهيليتم االعتراف باألتعاب المستحقة عن خ سه بالتكلفة المستهلكة  –دمة قرض أو ت ضمن االيرادات عند تأدية  -يتم قيا

الخدمة ويتم إيقاف االعتراف بايرادات االتعاب والعموالت المتعلقة بالقروض أو المديونيات غير المنتظمة أو المضمحلة 

تم االعتراف بها ضتتتتمن االيرادات وفقا )المرحلة الثالثة(  حيث يتم قيدها في ستتتتجالت هامشتتتتية خارج القوائم المالية  وي

لألستتاس النقدي عندما يتم االعتراف بايرادات العائد بالنستتبة لألتعاب التي تمثل جزءا مكمال للعائد الفعلي لألصتتل المالي 

 بصفة عامة يتم معالجتها باعتبارها تعديال لمعدل العائد الفعلي.
 

ويتم تأجيل أتعاب االرتباط على القروض إذا كان هناك إحتمال مرجن بأنه ستتتتتتوف يتم ستتتتتتحب هذه القروض وذلك على 

إعتبار أن أتعاب االرتباط التى يحصتتتتتتل عليها البنك تعتبر تعويضتتتتتتا عن التدخل المستتتتتتتمر إلقتناء االداة المالية  ثم يتم 

  وفى حالة إنتهاء فترة االرتباط دون إصتتتتتتتدار البنك للقرض يتم االعتراف بها بتعديل معدل العائد الفعلى على القرض

 االعتراف باألتعاب ضمن االيرادات عند إنتهاء فترة سريان االرتباط.
 

ويتم االعتراف باألتعاب المتعلقة بأدوات الدين التي يتم قياستتتتتتها بقيمتها العادلة ضتتتتتتمن االيرادات عند االعتراف االولى 

رويج القروض المشتركة ضمن االيرادات عند استكمال عملية الترويج وذلك بشرط عدم احتفاظ ويتم االعتراف بأتعاب ت

البنك بأية جزء من القرض لنفستتتتتته أو كان البنك يحتفظ بجزء من القرض لنفستتتتتته ولكن بنف  معدل العائد الفعلي المتاح 

 للمشاركين االخرين.
 

باألتعاب والعموالت الناتجة عن التفاوض أو المشتتتتاركة فى التفاوض على  والخستتتتائرأويتم االعتراف فى قائمة األرباح 

معاملة لصالن طرف آخر ـتت مثل ترتيب شراء أسهم أو أدوات مالية أخرى أو إقتناء أو بيع المنشيت ـتت وذلك عند استكمال 

أستتتتتاس التوزيع الزمنى  المعاملة المعنية  ويتم االعتراف بأتعاب االستتتتتتشتتتتتارات االدارية والخدمات االخرى عادة على

النستتبي على مدار أداء الخدمة. ويتم االعتراف بأتعاب إدارة التخطيط المالي وخدمات الحفظ التي يتم تقديمها على فترات 

 التى يتم أداء الخدمة فيها. لفترةطويلة من الزمن على مدار ا
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 احإيرادات توزيعات األرب 2-7
 

يتم االعتراف فى قائمة االرباح أو الخستتائر بتوزيعات االرباح على استتتثمارات البنك في أدوات حقوق ملكية عند صتتدور 

 الحق فى تحصيلها.
 

 ضرائب الدخل 2-8

والضتتريبة المؤجلة  ويتم االعتراف بها  الحالية فترةالكل من ضتتريبة  فترةالتتضتتمن ضتتريبة الدخل على ربن أو خستتارة 

يتم االعتراف بها مباشرة ضمن حقوق  التيباستثناء ضريبة الدخل المتعلقة ببنود حقوق الملكية  و الخسائرأاالرباح بقائمة 

الملكية. ويتم االعتراف بضريبة الدخل على أساس صافي الربن الخاضع للضريبة باستخدام أسعار الضريبة السارية فى 

 ات الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة.إلى التسوي باإلضافة الماليتاريخ اعداد المركز 
 

ويتم االعتراف بالضترائب المؤجلة الناشت ة عن فروق زمنية مؤقتة بين القيمة الدفترية لألصتول وااللتزامات طبقاً لألست  

أو المحاستتتبية وقيمتها طبقاً لألستتت  الضتتتريبية  هذا ويتم تحديد قيمة الضتتتريبة المؤجلة بناء على الطريقة المتوقعة لتحقق 

تستتتتوية قيم األصتتتتول وااللتزامات باستتتتتخدام أستتتتعار الضتتتتريبة الستتتتارية فى تاريخ اعداد المركز المالى.  ويتم االعتراف 

باألصتتول الضتتريبية المؤجلة للبنك عندما يكون هناك احتمال مرجن بامكانية تحقيق أرباح تخضتتع للضتتريبة فى المستتتقبل 

فيض قيمة األصتتتتتول الضتتتتتريبية المؤجلة بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه يمكن من خاللها االنتفاع بهذا األصتتتتتل  ويتم تخ

المنفعة الضتتريبية المتوقعة خالل الستتنوات التالية  على أنه فى حالة ارتفاع المنفعة الضتتريبية المتوقعة يتم زيادة األصتتول 

 الضريبية المؤجلة وذلك فى حدود ما سبق تخفيضه.
 

 الماليةاألصول المالية وااللتزامات  2-9
 

 االعتراف والقياس االولي

يقوم البنك باالعتراف االولي باألصتتول وااللتزامات المالية في التاريخ الذي يصتتبن فيه البنك طرف في الشتتروط التعاقدية 

 لألداة المالية. 

الحقاً بالقيمة العادلة من خالل يتم قياس األصتتتتل أو االلتزام المالي أولياً بالقيمة العادلة. وبالنستتتتبة لتلك التي ال يتم قياستتتتها 

األرباح والخستتتتتتائر فانها تقاس بالقيمة العادلة مضتتتتتتافاً إليها تكلفة المعاملة التي ترتبط بشتتتتتتكل مباشتتتتتتر بعملية االقتناء أو 

 اإلصدار.
 

 التبويب
 

 األصول المالية 

المستتتهلكة  اصتتول مالية بالقيمة العادلة عند االعتراف األولى يقوم البنك بتبويب األصتتول المالية إلى أصتتول مالية بالتكلفة 

 من خالل الدخل الشامل أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
 

 األصول المالية بالتكلفة المستهلكة

ويتم قياس االصتتل المالي بالتكلفة المستتتهلكة إذا تم استتتيفاء كال الشتترطين التاليين ولم يكن قد تم تخصتتيصتته بمعرفة ادارة 

 نك عند االعتراف االولي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:الب
 

 يحتفظ باألصل المالي ضمن نموذج األعمال لألصول المالية المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. 
 

المتمثلة في أصتتتتتتل مبلل الهدف من نموذج األعمال هو االحتفاظ باألصتتتتتتول المالية لتحصتتتتتتيل التدفقات النقدية التعاقدية 

االستتتثمار والعوائد  البيع هو حدث عرضتتي استتتثنائي بالنستتبة لهدف هذا النموذج وبالشتتروط الواردة في المعيار والمتمثلة 

 في:
 

  .وجود تدهور في القدرة االئتمانية لمصدر األداة المالية 

  .أقل مبيعات من حيث الدورية والقيمة 

  ومعتمدة لمبررات كل عملية بيع ومدى توافقها مع متطلبات المعيار.أن تتم عملية توثيق واضحة 
 

 األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 .يحتفظ باألصل المالي ضمن نموذج األعمال لألصول المالية المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع 

 ية التعاقدية والبيع يتكامالن لتحقيق هدف النموذج. كالً من تحصيل التدفقات النقد 

 .مبيعات مرتفعة من حيث الدورية والقيمة بالمقارنة مع نموذج أعمال المحتفظ به لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية 
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 تابع -التبويب 
 

 األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

   يحتفظ باألصل المالي ضمن نماذج أعمال أخري تتضمن المتاجرة  إدارة األصول المالية على أساس القيمة العادلة

 تعظيم التدفقات النقدية عن طريق البيع.

  المالي لتحصتتتتتتيل التدفقات النقدية التعاقدية أو المحتفظ به لتحصتتتتتتيل هدف نموذج األعمال لي  االحتفاظ باألصتتتتتتل

 التدفقات النقدية التعاقدية والبيع.

 .تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حدث عرضي بالنسبة لهدف النموذج 
 

 خصائص نموذج األعمال فيما يلي: وتتمثل

  .هيكلة مجموعة من األنشطة مصممة االستخراج مخرجات محددة 

 مخرجات(. –أنشطة  -ثل اطاراً كامل لنشاط محدد )مدخالتيم 

 .كن ان يتضمن نموذج األعمال الواحد نماذج أعمال فرعية 
 

 مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر. كاستثماراتاألصول المالية األخرى  باقيتم تبويب 
 

أصال مالياً على أنه يُقاس بالقيمة  –فيه  ال رجعةيخصص بشكل  األولي  أنيمكن للبنك عند االعتراف  ذلك باإلضافة إلى 

بالتكلفة المستتتتتهلكة أو بالقيمة  ماليلشتتتتروط التبويب كأصتتتتل  استتتتتيفائهالعادلة من خالل االرباح أو الخستتتتائر  بالرغم من 

قد ينشتتأ  الذيالتضتتارب  -جوهريبشتتكل  -يقلص العادلة من خالل قائمة الدخل الشتتامل اآلخر  إذا كان القيام بذلك يمنع أو 

 في القياس المحاسبي.
 

 تقييم نموذج االعمال

 :التالييتم تصنيف وقياس كل من أدوات الدين وأدوات حقوق الملكية على النحو 
 

 األداة المالية

 طرق القياس وفقاً لنماذج األعمال

 التكلفة المستهلكة
 القيمة العادلة

 األرباح أو الخسائرمن خالل  من خالل الدخل الشامل االخر

أدوات حقوق 

 الملكية

وال  خيار لمرة واحدة عند االعتراف األولى 

 يتم الرجوع فيه

 المعاملة العادية ألدوات حقوق الملكية

نتتمتتوذج األعتتمتتتال لتتألصتتتتتتتول  أدوات الدين

المحتفظ بها لتحصتتتتيل التدفقات 

 النقدية التعاقدية

بهتتتا نموذج األعمتتتال لألصتتتتتتول المحتفظ 

 التدفقات النقدية التعاقدية والبيع لتحصيل

نموذج األعمتتتال لألصتتتتتتتول المحتفظ بهتتتا 

 للمتاجرة

 

( بمتتا يتوافق مع متطلبتتات المعيتتار Business Modelsيقوم البنتتك بتتاعتتداد وتوثيق واعتمتتاد نموذج / نمتتاذج االعمتتال )

 :يليوبما يعك  استراتيجية البنك الموضوعة إلدارة االصول المالية وتدفقاتها النقدية وفقاً لما  47المصرى رقم 

  سات في الواقع العملي. وعلى وجه الخصوص ما إذا سيا سات المعتمدة الموثقة وأهداف المحفظة وتطبيق هذه ال سيا ال

التعاقدية لألصتتتتتل واالحتفاظ بمعدل عائد معين  كانت استتتتتتراتيجية اإلدارة تركز فقط على تحصتتتتتيل التدفقات النقدية 

لمقابلة تواريخ استتتتحقاق األصتتتول المالية مع تواريخ استتتتحقاق االلتزامات التي تمول هذه األصتتتول أو توليد تدفقات 

 نقدية من خالل بيع هذه األصول.

 .كيفية تقييم والتقرير عن أداء المحفظة الي اإلدارة العليا 

  أداء نموذج األعمال بما في ذلك طبيعة األصتتتتتتول المالية المحتفظ بها ضتتتتتتمن ذلك النموذج المخاطر التي تؤثر على

 وطريقة إدارة هذه المخاطر.

 .)كيفية تحديد تقييم أداء مديري االعمال )القيمة العادلة  او التدفقات النقدية للعقود  أو كالهما 

 ب هذه العمليات  والتوقعات بشتتتتتتأن أنشتتتتتتطة البيع دورية وقيمة وتوقيت عمليات البيع في الفترات الستتتتتتابقة  وأستتتتتتبا

المستقبلية. ومع ذلك فان المعلومات عن انشطة البيع ال تؤخذ في االعتبار بشكل منعزل  ولكن كجزء من تقييم شامل 

 لكيفية تحقيق هدف البنك من إدارة األصول المالية وكيفية توليد التدفقات النقدية.
 

بها بغرض المتاجرة أو التي يتم ادارتها وتقييم أدائها على أستتاس القيمة العادلة  يتم قياستتها إن األصتتول المالية التي يحتفظ 

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخستائر حيث انها ليستت محتفظ بها لتحصتيل تدفقات نقدية تعاقدية أو لتحصتيل تدفقات 

 ً  .نقدية تعاقدية وبيع اصول مالية معا
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 تابع -تقييم نموذج االعمال 
 

وبما يعك   47المصتتتتتترى رقم ( بما يتوافق مع متطلبات المعيار Business Modelsوفيما يلي ملخص نماذج األعمال )

 النقدية وفقاً لما يلى: وتدفقاتهااألصول المالية  إلدارةاستراتيجية البنك الموضوعة 

 

 الخصائص األساسية نموذج األعمال االصل المالي

االصول المالية 

بالتكلفة 

 المستهلكة

 نموذج األعمال 

 لألصول المالية 

المحتفظ بها لتحصيل التدفقات 

 النقدية التعاقدية

  الهدف من نموذج األعمال هو االحتفاظ باألصتتتول المالية لتحصتتتيل التدفقات

 النقدية التعاقدية المتمثلة في اصل مبلل االستثمار والعوائد.

  البيع هو حدث عرضتتتتي استتتتتثنائي بالنستتتتبة لهدف هذا النموذج وبالشتتتتروط

الواردة في المعيار المتمثلة في وجود تدهور في القدرة االئتمانية لمصتتتتتتتدر 

 االداة المالية.

 .أقل مبيعات من حيث الدورية والقيمة 

  يقوم البنك بعملية توثيق واضتتتتتتحة ومعتمدة لمبررات كل عملية بيع ومدي

 توافقها مع متطلبات المعيار.

 

االصول المالية 

بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل 

 الشامل

 نموذج األعمال 

لألصول المالية المحتفظ بها 

النقدية لتحصيل التدفقات 

 التعاقدية والبيع

  قدية والبيع يتكامالن لتحقيق هدف قدية التعا تدفقات الن يل ال كال من تحصتتتتتت

 النموذج.

  مبيعتتات مرتفعتتة )من حيتتث التتدوريتتة والقيمتتة( بتتالمقتتارنتتة مع نموذج أعمتتال

 المحتفظ به لتحصيل التدفقات النقدية النعاقدية

 

االصول المالية 

بالقيمة العادلة 

من خالل 

االرباح 

 والخسائر

نماذج أعمال أخرى تتضمن 

إدارة األصول  –)المتاجرة 

المالية على أساس القيمة 

تعظيم التدفقات  –العادلة 

 النقدية 

 عن طريق البيع(

  هدف نموذج األعمال لي  االحتفاظ باالصل المالي لتحصيل التدفقات النقدية

 لتعاقدية والبيع.التعاقدية أو المحتفظ به لتحصيل التدفقات النقدية ا

 .تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حدث عرضي بالنسبة لهدف النموذج 

  ادارة االصتتتتتول المالية بمعرفة علي استتتتتاس القيمة العادلة من خالل االرباح

 والخسائر تالفيا للتضارب في القياس المحاسبي.

 

 تقتصر فقط على أصل مبلغ االداة والعائد تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية لألصل تمثل دفعات

لغرض هذا التقييم يقوم البنك بتعريف المبلل األصلي لألداة المالية بانة القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف االولي. 

محددة من الزمن  ويعرف العائد بأنه مقابل القيمة الزمنية للنقود والمخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلل األصتتتتلي خالل فترة

 ومخاطر اإلقراض االساسية األخرى والتكاليف )مثل خطر السيولة والتكاليف اإلدارية( وكذلك هامش الربن.

 

ولتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية لألصتتتتل تتمثل في دفعات تقتصتتتتر فقط على أصتتتتل االداة المالية والعائد  فان 

التعاقدية لألداة. ويشمل ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي يتضمن شروط تعاقدية قد تغير البنك يأخذ في اعتباره الشروط 

توقيت أو مبلل التدفقات النقدية التعاقدية مما يجعلها ال تقابل ذلك الشتتتتتترط. وإلجراء ذلك التقييم يأخذ البنك في اعتباره ما 

 يلي:

 فقات النقدية. االحداث المحتملة التي قد تغير من مبلل وتوقيت التد -

 خصائص الرافعة المالية )سعر العائد  اآلجال  نوع العملة(. -

 شروط السداد المعجل ومد األجل. -

 الشروط التي قد تحد من قدرة البنك على المطالبة بتدفقات نقدية من أصول معينة. -

 الخصائص التي قد تعدل مقابل القيمة الزمنية للنقود )إعادة تحديد سعر العائد دوريا(. -
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 االلتزامات المالية

 األولى يقوم البنك بتبويب االلتزامات المالية إلى التزامات مالية بالتكلفة المستتتتتتتهلكة  والتزامات مالية  عند اإلعتراف

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وذلك بناء علي هدف نموذج االعمال للبنك.

  يصتتتتتتبن فيه البنك طرف في الشتتتتتتروط يتم االعتراف أوليا بكافة االلتزامات المالية بالقيمة العادلة في التاريخ الذي

 التعاقدية لألداة المالية.

  يتم قياس االلتزامات المالية المبوبة بالتكلفة المستتتتهلكة الحقا علي استتتاس التكلفة المستتتتهلكة وباستتتتخدام طريقة العائد

 الفعلي.

  مة العادلة ويتم االعتراف بالتغير والخستتتتتتائر الحقاً بالقيأيتم قياس االلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح

في القيمة العادلة المتعلق بالتغير في درجة التصتتتتتتنيف االئتماني للبنك في قائمة الدخل الشتتتتتتامل اآلخر في حين يتم 

 عرض المبلل المتبقي من التغير في القيمة العادلة في االرباح والخسائر.
 

 إعادة التبويب

 يقوم البنك بتغيير نموذج االعمال  –وفقط عندما  –عد االعتراف االولي إال عندما ال يتم إعادة تبويب االصول المالية ب

 الخاص بادارة هذه األصول.

  في كافة االحوال ال يتم اعادة التبويب بين بنود االلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخستتتتتتائر وبين

 االلتزامات المالية بالتكلفة المستهلكة.
 

 االستبعاد

 األصول المالية

  عندما تنتهي فترة سريان الحق التعاقدي في الحصول على تدفقات نقدية من األصل المالي  المالييتم استبعاد األصل

تدفقات النقدية التعاقدية في معاملة يتم بموجبها تحويل المخاطر  أو عندما يقوم البنك بتحويل الحق في استتتتتتتالم ال

 .الى طرف آخر جوهريملكية بشكل والمنافع المرتبطة بال

  والخستتتتائر بالفرق بين القيمة الدفترية لألصتتتتل )أو القيمة أعند استتتتتبعاد أصتتتتل مالي يتم االعتراف في قائمة األرباح

الدفترية المخصصة للجزء من األصل الذي تم استبعاده( ومجموع كال من المقابل المستلم )متضمنا أي أصل جديد تم 

منة أي التزام جديد تم تحمله( وأي أرباح أو خستتتتائر مجمعة ستتتتبق االعتراف بها ضتتتتمن  الحصتتتتول علية مخصتتتتوما

 المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر.  لالستثماراتالقيمة العادلة  احتياطي

  المالي  ولكنة بها في قائمة المركز  االعترافعندما يدخل البنك في معامالت يقوم بموجبها بتحويل أصتتتتتتول ستتتتتتبق

بمعظم المخاطر والمنافع المرتبطة باألصتتل المحول أو جزء منه. ففي هذه األحوال  ال  جوهرييحتفظ بكل أو بشتتكل 

 يتم استبعاد األصل المحول. 

  كل المخاطر والمنافع المرتبطة  جوهريبالنستتتتتتبة للمعامالت التي ال يقوم فيها البنك باالحتفاظ وال بتحويل بشتتتتتتكل

صتتتل ويحتفظ بالستتتيطرة على األصتتتل  يستتتتمر البنك في االعتراف باألصتتتل في حدود ارتباطه المستتتتمر بملكية األ

باألصتتتتتل المالي  ويتحدد االرتباط المستتتتتتمر للبنك باألصتتتتتل المالي بمدى تعرض البنك للتغيرات في قيمة األصتتتتتل 

 المحول.

 ة  عندها يتم استتتبعاد األصتتل المحول إذا في بعض المعامالت يحتفظ البنك بالتزام خدمة األصتتل المحول مقابل عمول

كان يفي بشتتتتتتروط االستتتتتتتبعاد. ويتم االعتراف بأصتتتتتتل او التزام لعقد الخدمة إذا كانت عمولة الخدمة أكبر من القدر 

 ( لتأدية الخدمة.التزامالمناسب )أصل( او اقل من القدر المناسب )

 

 

 االلتزامات المالية

 المالية عندما يتم التخلص من او الغاء او انتهاء مدته الواردة بالعقد.يقوم البنك باستبعاد االلتزامات 
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 التعديالت على األصول المالية وااللتزامات المالية

 األصول المالية 

  .إذا تم تعديل شتتروط أصتتل مالي  يقوم البنك بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألصتتل المعدل مختلفة بشتتكل جوهري

وإذا كانت التدفقات النقدية مختلفة جوهرياً فان الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصتتتتتتل المالي األصتتتتتتلي تعتبر 

صتتلي ويتم االعتراف بأصتتل مالي جديد بالقيمة العادلة واالعتراف بالقيمة استتتبعاد األصتتل المالي األ ثم يتمانتهت ومن 

الناتجة من تعديل القيمة الدفترية االجمالية كأرباح او خسائر ضمن األرباح والخسائر. اما إذا كان هذا التعديل قد حدث 

حالل في حين يتم وتعرض مع مجمع خستتتتتتائر االضتتتتتتم تأجيلهابستتتتتتبب صتتتتتتعوبات مالية للمقترض  فان األرباح يتم 

 والخسائر.أاالعتراف بالخسائر في قائمة االرباح 

  إذا كانت التدفقات النقدية لألصل المعدل المعترف به بالتكلفة المستهلكة ليست مختلفة جوهرياً  فان التعديل ال ينتج عنه

 استبعاد األصل المالي.
 

 االلتزامات المالية

م تعديل شتتتتتتروطه وتكون التدفقات النقدية لاللتزام المعدل مختلفة جوهرياً. في هذه يقوم البنك بتعديل التزام مالي عندما يت

بالفرق بين القيمة  عادلة. ويتم االعتراف  بالقيمة ال ناءاً على الشتتتتتتروط المعدلة  بالتزام مالي جديد ب لة يتم االعتراف  حا ال

 .عدلة ضمن األرباح والخسائرالدفترية لاللتزام المالي القديم وااللتزام المالي الجديد بالشروط الم

 

 المقاصة بين االصول المالية وااللتزامات المالية

يتم إجراء المقاصة بين األصول وااللتزامات المالية إذا كان هناك حق قانوني حال قابل للنفاذ إلجراء المقاصة بين المبالل 

أو الستتتتالم األصتتتل وتستتتوية االلتزام في آن  المعترف بها وكانت هناك النية إلجراء التستتتوية على أستتتاس صتتتافي المبالل 

 واحد.

بين اإليرادات والمصتتروفات فقط إذا كان مستتموحاً بذلك وفقا لمعايير المحاستتبة المصتترية المعدلة أو ناتج  المقاصتتةتجرى 

امات األرباح أو الخسائر عن مجموعات متماثلة كنتيجة من نشاط المتاجرة او ناتج فروق ترجمة ارصدة االصول وااللتز

 ناتج ارباح )خسائر( التعامل في العمالت االجنبية. ذات الطبيعة النقدية بالعمالت االجنبية او

 

 قياس القيمة العادلة

  التزامسيتم سداده لنقل  الذيسيتم الحصول عليه لبيع أصل أو  الذياساس انها السعر  علىيحدد البنك القيمة العادلة 

تاريخ القياس مع االخذ في االعتبار عند قياس القيمة العادلة  فيالستتتتتتوق  فيمعاملة منظمة بين المشتتتتتتاركين  في

السوق تلك الخصائص بعين االعتبار عند تسعير األصل  فيحال أخذ المشاركون  في االلتزامخصائص األصل أو 

شتمل هذه الخصائص  في االلتزامو/أو  حالة األصل وموقعه والقيود على بيع األصل أو  علىتاريخ القياس حيث ت

 .السوق فياستخدامه لكيفية نظر المشاركين 

  وااللتزامات المالية باعتبار ان هذا المنهج يستتتتتتخدم  لألصتتتتتوليستتتتتتخدم البنك منهج الستتتتتوق لتحديد القيمة العادلة

ول أو التزامات أو مجموعة االستتعار والمعلومات األخرى ذات الصتتلة الناجمة عن معامالت بالستتوق تتضتتمن أصتت

من األصتتتتول وااللتزامات  وتكون مطابقة أو قابلة للمقارنة. وبالتالي قد يستتتتتخدم البنك أستتتتاليب التقييم المتفقة مع 

منهج الستتتوق مثل مضتتتاعفات الستتتوق المشتتتتقة من مجموعات قابلة للمقارنة. وعندها يقتضتتتي اختيار المضتتتاعف 

 كم الشخصي مع األخذ في االعتبار العوامل الكمية والنوعية الخاصة بالقياس.المالئم من ضمن النطاق استخدام الح

  مالي او التزام مالي  يستخدم البنك منهج  ألصلمدخل السوق في تحديد القيمة العادلة  علىعندما ال يمكن االعتماد

ت ثل ال ية م بالل المستتتتتتتقبل يل الم لذي بموجبه يتم تحو لة وا عاد مة ال يد القي حد لدخل في ت لدخل ا ية أو ا قد قات الن دف

والمصتتتتتروفات إلى مبلل حالي )مخصتتتتتوم( بحيث يعك  قياس القيمة العادلة توقعات الستتتتتوق الحالية حول المبالل 

 المستقبلية.

  مالي او التزام مالي   ألصتتتتتتلمدخل الستتتتتتوق او منهج الدخل في تحديد القيمة العادلة  علىعندما ال يمكن االعتماد

ستخدم البنك منهج التكل فة في تحديد القيمة العادلة بحيث يعك  المبلل الذي يتم طلبه حالياً الستبدال االصل بحالته ي

الراهنة )تكلفة االستبدال الحالية(  بحيث تعك  القيمة العادلة التكلفة التي يتحملها المشارك في السوق كمشترى من 

ى لن يدفع في األصتتل أكثر من المبلل الذي اقتناء أصتتل بديل له منفعة مماثلة حيث ان المشتتارك في الستتوق كمشتتتر

  يستبدل به المنفعة لألصل.
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 قياس القيمة العادلة

 أساليب التقييم المستخدمة في تحديد القيمة العادلة لألداة المالية تتضمن:
 

 .األسعار المعلنة لألصول أو االلتزامات المماثلة في أسواق نشطة 

  عقود مبادلة أستتتتعار الفائدة باحتستتتتاب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستتتتتقبلية المتوقعة بناءاً على منحنيات العوائد

 الملحوظة.

  لقيمة التدفق النقدي المتوقع باستتتخدام ستتعر القيمة العادلة للعقود المستتتقبلية ألستتعار العمالت باستتتخدام القيمة الحالية

 الصرف المستقبلي للعملة محل التعاقد.

 .تحليل التدفقات النقدية المخصومة في تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى 
 

 الماليةاالصول  اضمحالل

التالية والتي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من يتم اثبات خسائر االضمحالل عن الخسائر االئتمانية المتوقعة لألدوات المالية 

 خالل األرباح والخسائر وهي:

 األصول المالية التي تمثل أدوات دين.  (1

 المديونيات المستحقة. (2

 عقود الضمانات المالية. (3

 ارتباطات القروض وارتباطات ادوات الدين المشابهة.  (4
 

 أدوات حقوق الملكية.ال يتم اثبات خسائر اضمحالل في قيمة االستثمارات في 
 

 ادوات الدين المتعلقة بمنتجات التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

  اساس  علىالصغر  الصغيرة والمتناهيةيقوم البنك بتجميع ادوات الدين المتعلقة بمنتجات التجزئة المصرفية والمشروعات

 اساس نوع المنتج المصرفي. مجموعات ذات مخاطر ائتمانية متشابهة علي

  يقوم البنك بتصنيف ادوات الدين داخل مجموعة منتج التجزئة المصرفية او المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الي

 المعايير الكمية والنوعية التالية: علىثالث مراحل بناء 

 

 

تصنيف االداة 

 المالية

 المرحلة الثالثة المرحل الثانية المرحلة األولي

 المحدد االساسي

 )المعايير الكمية(

 المحدد االضافي

 )المعاييرالنوعية(

 المحدد االساسي

 )المعايير الكمية(

 المحدد االضافي

 )المعايير النوعية(

 المحدد االساسي

 )المعايير الكمية(

 المحدد االضافي

 )المعايير النوعية(

ادوات مااااااالاااااايااااااة 

منخفضااااة المخاطر 

 االئتمانية

تتتدختتل في نطتتاق  متأخراتال توجد 

التتتتتتمتتتتتتختتتتتتاطتتتتتر 

 المقبولة

    

ادوات ماااليااة حااد  

زيااااادة  بشاااااااااا نهااااا

جاااااوهااااارياااااة فاااااي 

 المخاطر االئتمان

 30خالل  تأخير  

يوم من تاريخ 

 استحقاق

االقساط 

 التعاقدية.

حدا أو أكثر من األحداث  ذاإ واجه المقترض وا

 التالية:

تقدم المقترض بطلب لتحويل الستتداد قصتتير  -

االجل الى طويل االجل نتيجة تأثيرات سلبية 

 للمقترض.متعلقة بالتدفقات النقدية 

إلغاء البنك أحد التستتتتتتتهيالت المباشتتتتتتترة من  -

جتتتانتتتب البنتتتك بستتتتتتتبتتتب ارتفتتتاع المختتتاطر 

 للمقترض.االئتمانية 

تمديد المهلة الممنوحة للسداد بناء على طلب  -

 المقترض.

شهرا  12متأخرات سابقة متكررة خالل ال  -

 السابقة.

تغيرات اقتصادية مستقبلية سلبية تؤثر على  -

 التدفقات النقدية المستقبلية للمقترض

  

ادوات مااااااالاااااايااااااة 

 مضمحلة

عتتتتنتتتتدمتتتتا يتتتتتتتتتأختتتتر     

من  كثر  ترض أ مق ل ا

يومتا عن ستتتتتتتتداد  90

 اقساطه التعاقدية

 ال يوجد
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 تابع -اضمحالل االصول المالية 
 

 والمشروعات المتوسطة المتعلقة بالمؤسساتالدين  ادوات

 

  يقوم البنك بتجميع ادوات الدين المتعلقة بالمؤسسات والمشروعات المتوسطة على اساس مجموعات ذات مخاطر ائتمانية

 بما يتوافق تعليمات البنك المركزى (.ORRاساس وحدة العميل المقترض )متشابهة على 

 :يقوم البنك بتصنيف العمالء داخل كل مجموعة الي ثالث مراحل بناء علي المعايير الكمية والنوعية التالية 
 

تصنيف االداة 

 المالية

 المرحلة الثالثة المرحل الثانية المرحلة األولي

المحدد 

 االساسي

)المعايير 

 الكمية(

 المحدد االضافي

 )المعايير النوعية(

 المحدد االساسي

)المعايير 

 الكمية(

 المحدد االضافي

 )المعايير النوعية(

 المحدد االساسي

 )المعايير الكمية(

 المحدد االضافي

 )المعايير النوعية(

ادوات مالية 

منخفضة 

المخاطر 

 االئتمانية

ال توجد 

 متأخرات

تدخل في نطاق 

 المقبولةالمخاطر 

    

ادوات مالية 

 بش نهاحد  

زيادة جوهرية 

المخاطر  في

 االئتمان

 60خالل  تأخير  

يوم من تاريخ 

استحقاق 

االقساط 

 التعاقدية.

إذا كان المقترض على قائمة المتابعة 

و/ أو األداة المالية واجهت واحدا أو 

 أكثر من األحداث التالية:

زيادة كبيرة بسعر العائد علي  -

كنتيجة لزيادة  المالياالصل 

 االئتمانية.المخاطر 

تغييرات سلبية جوهرية في النشاط  -

والظروف المالية أو االقتصادية 

 التي يعمل فيها المقترض.

 الجدولة.طلب إعادة  -

تغييرات سلبية جوهرية في نتائج  -

التشغيل الفعلية أو المتوقعة او 

  التدفقات النقدية

تغييرات اقتصادية مستقبلية سلبية  -

تؤثر على التدفقات النقدية 

 المستقبلية للمقترض.

العالمات المبكرة لمشاكل التدفق  -

النقدي/السيولة مثل التأخير في 

 خدمة الدائنين/القروض التجارية.

  

ادوات مالية 

 مضمحلة

يتأخر المقترض  عندما    

يوما عن  90أكثر من 

 التعاقديةسداد اقساطه 

عندما يعجز المقترض عن تلبية واحد او 

من المعايير التالية  مما يشير إلى أن  أكثر

 المقترض يواجه صعوبة مالية كبيرة. 

 وفاة أو عجز المقترض. -

 تعثر المقترض مالياً.  -

الشروع في جدولة نتيجة تدهور القدرة  -

 االئتمانية للمقترض.

 عدم االلتزام بالتعهدات المالية.  -

اختفاء السوق النشط لألصل المالي او  -

االدوات المالية للمقترض بسبب  أحد

 صعوبات مالية.

منن المقرضين امتيازات تتعلق بصعوبة  -

مالية للمقترض ما كانت تمنن في 

 الظروف العادية.

احتمال أن يدخل المقترض في مرحلة  -

يكلة نتيجة اإلفالس او اعادة اله

 صعوبات مالية.

إذا تم شراء أصول المقترض المالية  -

بخصم كبير يعك  خسائر االئتمان 

 المتكبدة.
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 تابع -اضمحالل االصول المالية 

 من المرحلة الثانية الى المرحلة االولى الترقي

من المرحلة الثانية الي المرحلة االولي اال بعد استتتتتيفاء كافة العناصتتتتر الكمية والنوعية  الماليال يقوم البنك بنقل االصتتتتل 

اصتتتبحت تستتتاوي او تزيد عن كامل قيمة  الماليالخاصتتتة بالمرحلة االولي وان اجمالي المتحصتتتالت النقدية من االصتتتل 

 والعوائد المستحقة ومضي ثالثة أشهر متصلة من االستمرار في استيفاء الشروط.  المالي لألصلالقساط المستحقة ا
 

 الترقي من المرحلة الثالثة الي المرحلة الثانية 

بعد استتتتتيفاء اال  -بما في ذلك عمليات الجدولة  –ال يقوم البنك بنقل االصتتتتل المالي من المرحلة الثالثة الي المرحلة الثانية 

 كافة الشروط التالية:

 استيفاء كافة العناصر الكمية والنوعية الخاصة بالمرحلة الثانية. (1

 من ارصدة االصل المالي المستحقة بما في ذلك العوائد المستحقة المجنبة / المهمشة. %25سداد  (2

 على االقل. شهرا متصلة 12االنتظام في سداد أصل مبلل االصل المالي وعوائده المستحقة لمدة  (3

 

 فترة االعتراف باألصل المالي ضمن الفئة االخيرة من المرحلة الثانية

ال تزيد فترة االعتراف )تصنيف( االصل المالي داخل الف ة االخيرة من المرحلة الثانية مدة تسعة أشهر من تاريخ تحويلها 

 لتلك المرحلة.

ك وتتضتتتتتمن معدل مرتفع من خطر االئتمان عن معدالت البنك يتم تصتتتتتنيف االصتتتتتول المالية التى انشتتتتتأها او اقتناها البن

 المالية منخفضة المخاطر عند االعتراف االولى بالمرحلة الثانية مباشرة. لألصول
 

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

  يقوم البنك بتقييم محافظ ادوات الدين على أستتتتتتاس ربع ستتتتتتنوي على مستتتتتتتوى المحفظة لجميع االصتتتتتتول المالية لألفراد

المالية  باألصتتتولاستتتاس دوري فيما يتعلق  وعلىوالمؤستتتستتتات والمشتتتروعات الصتتتغيرة والمتوستتتطة والمتناهية الصتتتغر 

كما يتم هذا التقييم على مستوى الطرف  بها مان المتعلق للمؤسسات المصنفة ضمن قائمة المتابعة بهدف مراقبة خطر االئت

مراجعة ومراقبة المعايير المستتتتتخدمة لتحديد الزيادة الجوهرية في خطر االئتمان دوريا  ويتمالمقابل على أستتتتاس دوري  

 من قبل ادارة المخاطر االئتمانية.

 ل لالداه المالية بقيمة مستتتاوية للخستتتائر االئتمانية يقوم البنك في تاريخ القوائم المالية بتقدير مخصتتتص خستتتائر االضتتتمحال

المتوقعة على مدى عمر األداة المالية فيما عدا الحاالت التالية والتي يتم تقدير مخصتتتتص خستتتتائر االضتتتتمحالل فيها بقيمة 

 مساوية للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى أثني عشر شهرا:

 .ائتمانية منخفضة في تاريخ القوائم المالية )ادوات الدين بالمرحلة االولي( أخطاراداه دين تم تحديدها على انها ذات  -1

ية -2 كل جوهري منذ االعتراف األولى  أدوات مال قد زادت بشتتتتتت تاريخ التقرير  ية في  مان أخرى لم تكن المخاطر االئت

 )ادوات الدين بالمرحلة االولي(.

 الي مرجن للخسائر االئتمانية المتوقعة  والتي يتم قياسها كما يلي:يعتبر البنك الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير احتم 

  العجز النقدي إلجمالي الحالية استتتتتتاس القيمة علىتقاس خستتتتتتائر االئتمان المتوقعة لألصتتتتتتول المالية بالمرحلة االولي 

رات االقتصتتاد المحستتوب علي استتاس معدالت احتماالت االخفاق التاريخية المعدلة بتوقعات متوستتط ستتيناريوهات مؤشتت

اثني عشر شهرا مستقبلية مضروبة في القيمة عند االخفاق مع االخذ في االعتبار الترجين بمعدالت االسترداد  الكلية لمدة

المتوقعة عند حستتتاب معدل الخستتتارة وذلك لكل مجموعة من ادوات الدين ذات المخاطر االئتمانية المتشتتتابهة. ونظرا ألن 

الخستتائر االئتمانية تنشتتأ حتى إذا كانت المنشتتأة  الدفعات  فانة تأخذ في الحستتبان مبلل وتوقيت الخستتائر االئتمانية المتوقع

 وتعتبر .التعاقديةتتوقع أن يتم الستتتداد بالكامل ولكن في وقت الحق بعد أن يصتتتبن الدين واجب الستتتداد بموجب الشتتتروط 

مدار حياة االصل والتي  علىئر االئتمانية المتوقعة المتوقعة على مدى أثني عشر شهرا جزء من الخسا الخسائر االئتمانية

 .تنتج عن أحداث التعثر في السداد ألداة مالية والمحتملة خالل أثني عشر شهرا بعد تاريخ القوائم المالية
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 تابع -المالية اضمحالل االصول 

 

 تابع -قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 

  المحسوب  العجز النقدي إلجمالي الحالية اساس القيمة علىتقاس خسائر االئتمان المتوقعة لألصول المالية بالمرحلة الثانية

حياة  الكلية لمدةعلي اساس معدالت احتماالت االخفاق التاريخية المعدلة بتوقعات متوسط سيناريوهات مؤشرات االقتصاد 

االصتتل المالي مضتتروبة في القيمة عند االخفاق مع االخذ في االعتبار الترجين بمعدالت االستتترداد المتوقعة عند حستتاب 

 ادوات الدين ذات المخاطر االئتمانية المتشابهة. معدل الخسارة وذلك لكل مجموعة من

 لألصل والقيمة الحالية  المبلل الدفتري إجمالي بين األصول المالية المضمحلة ائتمانيا في تاريخ القوائم المالية تقاس بالفرق

 للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة.

  معدالت االستتترداد المتوقعة من القيمة الحالية للتدفقات النقدية في االعتبار  األخذيقوم البنك عند حستتاب معدالت الخستتارة

 النحو التالي:  علىالمتوقعة سواء من الضمانات النقدية والعينية او معدالت السداد التاريخية او المستقبلية المتوقعة وذلك 

ات النقدية وما في حكمها الديون المصتتتتنفة ضتتتتمن المرحلة االولي يتم االعتداد فقط بقيمة الضتتتتمان ألدواتبالنستتتتبة  -

شتتهور  3مدي زمني قصتتير ) التي يمكن تحويلها الي نقدية بستتهولة في األخرىالمتمثلة في النقدية واالدوات المالية 

مقابل  %10االئتمان وذلك بعد خصتتتتتتم نستتتتتتبة  أخطاري قيمتها نتيجة فاو اقل( وبدون ان يحدث تغير )خستتتتتتارة( 

 الظروف غير المتوقعة.

الضتتتتمانات طبقا  بأنواعالديون المصتتتتنفة ضتتتتمن كال من المرحلة الثانية او الثالثة يتم االعتداد فقط  تألدوابالنستتتتبة  -

بشتتأن تحديد الجدارة االئتمانية للعمالء وتكوين  2005مايو  24للقواعد الصتتادرة عن البنك المركزي المصتتري في 

بقواعد اعداد وتصتتوير القوائم المالية للبنوك المخصتتصتتات في حين يتم حستتاب قيمة تلك الضتتمانات طبقا لما وارد 

وذلك بعد خصتتم نستتبة  2008ديستتمبر  16واستت  االعتراف والقياس الصتتادرة عن البنك المركزي المصتتري في 

للضتتتتتتمانات النقدية وللقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستتتتتتتقبلية للضتتتتتتمانات العينية المعتد بها علي  %20و  10%

 التوالي.

الدين المحتفظ بها لدى البنوك التي تعمل خارج مصتتتتر  يتم تحديد معدالت احتماالت االخفاق علي  واتألدبالنستتتتبة  -

اساس التصنيف االئتماني للمركز الرئيسي للبنك الذي يعمل خارج مصر وبما ال يزيد عن التصنيف االئتماني لدولة 

شأن مخاطر الدول  ويحتسب معدل الخسارة ب المركزيالمركز الرئيسي ومع مراعاة التعليمات الصادرة عن البنك 

 .%45بواقع 

ـة  - ـ ـ ـ ـوك التي تعمل داخل مصر  يتم حساب معدالت احتماالت االخفاق الدين  ألدواتبالنسب ـ ـ ـ المحتفظ بها لدي البن

علي استتاس تصتتنيف البنك من قبل مؤستتستتات التصتتنيف الدولية الخارجية وتعامل فروع البنوك المصتترية بالخارج 

كما تعامل فروع البنوك االجنبية التي تعمل داخل مصتتتتتر معاملة المركز الرئيستتتتتي لها   الرئيستتتتتي لمركز معاملة ا

 .%45ويحتسب معدل الخسارة بواقع 

بخالف البنوك  يتم حستتتتاب معدالت احتماالت االخفاق علي استتتتاس الدين التي تصتتتتدرها الجهات  ألدواتبالنستتتتبة  -

قبل مؤستتتستتتات التصتتتنيف الدولية الخارجية وبما ال يزيد عن التصتتتنيف  المالية من لألداةتصتتتنيف الجهة المصتتتدرة 

 .%45االئتماني لدولة الجهة المصدرة في حالة الجهات الخارجية  ويحتسب معدل الخسارة بواقع 

يتم خصتتتم مخصتتتص االضتتتمحالل الخاص باألصتتتول المالية المعترف بها بالمركز المالي من قيمة ذات االصتتتول  -

قائمة المركز المالي  في حين يتم االعتراف بمخصتتتتتتص االضتتتتتتمحالل المتعلق بارتباطات المالية عند تصتتتتتتوير 

 القروض وعقود الضمانات المالية وااللتزامات العرضية ضمن بند المخصصات األخرى بالتزامات المركز المالي.

ساس الفرق بين الدفعات المتوقع ا علىبالنسبة لعقود الضمانات المالية يقوم البنك بتقدير الخسارة االئتمانية المتوقعة  -

 سدادها لحامل الضمانة مخصوما منها اي مبالل أخرى يتوقع البنك استردادها.
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 تابع -اضمحالل االصول المالية 

 

 تابع -المتوقعة قياس الخسائر االئتمانية 
 

 األصول المالية المعاد هيكلتها

  حالى بسبب الصعوبات  ماليإذا تم إعادة التفاوض بشأن شروط أصل مالي او تعديلها او إحالل أصل جديد محل أصل

األصتتتتل المالي من الدفاتر وتقاس الخستتتتائر االئتمانية  المالية للمقترض فانه يتم اجراء تقييم ما إذا كان ينبغي إستتتتتبعاد

 المتوقعة كما يلي:

 كانت إعادة الهيكلة لن تؤدى الى إستتتتتتبعاد األصتتتتتل الحالي فانه يتم استتتتتتخدام التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن  إذا

االئتمان المتوقعة على عمر األصل المالى المعدل عند احتساب العجز النقدي في األصل الحالى.  ويتم حساب خسائر 

 االداة.

  إذا كانت إعادة الهيكلة ستتتتتؤدي إلى إستتتتتبعاد األصتتتتل الحالي  فان القيمة العادلة المتوقعة لألصتتتتل الجديد يتم معالجتها

. ويتم استتتخدام هذه القيمة في حستتاب العجز النقدي استتتبعادهكتدفقات نقدية نهائية من األصتتل المالى الحالي وذلك عند 

صتتل المالى الحالي والتي تم خصتتمها من التاريخ المتوقع الستتتبعاد األصتتل حتى تاريخ القوائم المالية باستتتخدام من األ

 الحالى. الماليمعدل الفائدة الفعال األصلي لألصل 

 

 عرض مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي

 :يليقائمة المركز المالى كما  يتم عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة فى

 .االصول المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة كخصم من إجمالي القيمة الدفترية لألصول 

 .ارتباطات عن القروض وعقود الضمانات المالية: بصفة عامة  كمخصص 

 تحديدللبنك  مکني  وال األداةالمستخدم من الحد المسموح به لتلك  ريعندما تتضمن األداة المالية کل من المستخدم وغ 

يقوم البنك بعرض مخصتتتتص خستتتتارة مجتمعة  منفصتتتتل الخستتتتائر االئتمانية المتوقعة للجزء غير المستتتتتخدم بشتتتتکل 

عرض أي  ويتمللمستتتتخدم وغير المستتتتخدم ويتم عرض المبلل المجمع كخصتتتم من إجمالي القيمة الدفترية للمستتتتخدم 

 ادة في مخصص الخسارة على إجمالي مبلل المستخدم كمخصص للجزء غير المستخدم. زي

  أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشتتتامل االخر ال يتم اثبات مخصتتتص اضتتتمحالل فى قائمة المركز المالي

مخصتتتص االضتتتمحالل ويتم وذلك الن القيمة الدفترية لتلك االصتتتول هي قيمتها العادلة. ومع ذلك  يتم االفصتتتاح عن 

 االعتراف به في احتياطي القيمة العادلة.

 

 اعدام الديون

تلك الديون. وبصتتتفه عامة عندما يقوم  الستتتترداديتم اعدام الديون )إما جزئيا أو كليا( عندما ال يكون هناك احتمال واقعي 

أن تولد تدفقات نقدية كافية لتستتتتتتديد البنك بتحديد ان المقترض ال يملك اصتتتتتتول او موارد او مصتتتتتتادر الدخل التي يمكن 

المعدومة قد تظل خاضتتتتتتعة للمتابعة في ضتتتتتتوء  ةيالمديونيات التي ستتتتتتوف يتم اعدامها ومع ذلك  فان االصتتتتتتول المال

حساب مخصص االضمحالل بالديون التي  علىاالجراءات التي يقوم بها البنك السترداد المبالل المستحقة. ويتم الخصم 

متحصتتالت عن قروض  بأييتم اعدامها ستتواء كان مكونا لها مخصتتص ام ال  ويتم االضتتافة الي مخصتتص االضتتمحالل 

 سبق إعدامها.

 

 البيع وإعادة الشراء واتفاقياتالشراء وإعادة البيع  اتفاقيات 2-10

شتترائها ضتتمن االصتتول مضتتافة على أرصتتدة أذون الخزانة  إلعادة اتفاقياتيتم عرض االدوات المالية المباعة بموجب  

الشراء وإعادة البيع( مخصوما من أرصدة أذون  اتفاقياتوأوراق حكومية أخرى بالمركز المالي ويتم عرض االلتزام )

ويتم االعتراف بالفرق بين ستتتتعر البيع وستتتتعر إعادة الشتتتتراء على أنه  المالي الخزانة وأوراق حكومية أخرى بالمركز 

 .الفعليطريقة معدل العائد  باستخدامعائد يستحق على مدار مدة االتفاقيات 
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 العقاريةاالستثمارات  2-11

المملوكة للبنك من أجل الحصتتتتتول على عوائد إيجارية أو زيادة  والمباني األراضتتتتتيتتمثل االستتتتتتثمارات العقارية فى  

آلت وفاء لديون ويتم  التييمارس البنك أعماله من خاللها أو تلك  التياالصتتتتول العقارية  ال تشتتتتمل وبالتاليرأستتتتمالية 

 الثابتة. لألصولالمحاسبة عن االستثمارات العقارية بذات الطريقة المحاسبية المطبقة بالنسبة 

 

 وات المشتقات الماليةأد 2-12

يتم االعتراف بالمشتقات بالقيمة العادلة في تاريخ الدخول في عقد المشتقة  ويتم إعادة قياسها الحقاً بقيمتها العادلة.  ويتم  

الحصـتتتتتول على القيمة العادلـتتتتتة من األسعـتتتتتار السوقية المعلنة في األسواق النشطة  أو المعامالت السوقية الحديثة  أو 

 التقييم مثل نماذج التدفقات النقدية المخصومة ونماذج تسعير الخيارات  بحسب األحوال.أساليب 
  

وتظهر جميع المشتتتتقات ضتتتمن األصتتتول إذا كانت قيمتها العادلة موجبة  أو ضتتتمن االلتزامات إذا كانت قيمتها العادلة  

 سالبة.
 

القيمة العادلة للمشتتتتتتقات على ما إذا كانت المشتتتتتتقة وتعتمد طريقة االعتراف باألرباح والخستتتتتائر الناتجة عن تغيرات  

مخصتتتصتتتة كأداة تغطية  وعلى طبيعة البند المغطى.  ويتم االعتراف في قائمة الدخل ضتتتمن "صتتتافي دخل المتاجرة" 

صافي الدخل من “بالتغيرات في القيمة العادلة للمشتقات غير المؤهلة لمحاسبة التغطية  ويتم االعتراف في قائمة الدخل 

األدوات المالية المبوبة عند نشتتتأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخستتتائر" وذلك باألرباح والخستتتائر الناتجة عن 

التغيرات في القيمة العادلة للمشتتتتتتقات التي يتم إدارتها باالرتباط مع األصتتتتتول وااللتزامات المالية المبوبة عند نشتتتتتأتها 

 الخسائر.بالقيمة العادلة من خالل األرباح و
 

ويتم االعتراف في قائمة الدخل بالتغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المخصصة المؤهلة لتغطيات القيمة العادلة  وذلك  

أو االلتزام المغطى.  ويُؤخذ أثر التغيرات الفعالة في القيمة  لخطر األصتتتتتتلمع أية تغيرات في القيمة العادلة المنستتتتتتوبة 

 عر العائد والبنود المغطاة المتعلقة بها وذلك إلى "صافي الدخل من العائد ".العادلة لعقود مبادالت س
 

ويُؤخذ أثر التغيرات الفعالة في القيمة العادلة لعقود العملة المستتتتتتتقبلية إلى "صتتتتتتافي دخل المتاجرة ".  ويُؤخذ أثر عدم  

 رة السابقة إلى "صافي دخل المتاجرة".الفعالية فى كافة العقود والبنود الُمغطاة المتعلقة بها الواردة فى الفق

 

ويتم االعتراف في حقوق الملكية بالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتتتقات المخصتتصتتة المؤهلة لتغطيات  

التدفقات النقدية. ويتم االعتراف على الفور باألرباح والخستتتتائر المتعلقة بالجزء غير الفعال في قائمة الدخل ضتتتتمن بند 

صتتتتتتافي دخل المتاجرة ".  ويتم ترحيل المبالل التي تراكمت في حقوق الملكية إلى قائمة الدخل في نف  الفترات التي "

يكون للبند المغطى تأثير على األرباح أو الخستتتتتتائر. وتؤخذ األرباح أو الخستتتتتتائر المتعلقة بالجزء الفعال من مبادالت 

وعندما تستتتحق أو تُباع أداة تغطية أو إذا لم تعد التغطية تفي بشتتروط العملة والخيارات إلى "صتتافي دخل المتاجرة ".  

محاستتتبة التغطية  تبقى األرباح أو الخستتتائر التي تراكمت في حقوق الملكية في ذلك الوقت ضتتتمن حقوق الملكية  ويتم 

ما إذا لم ها. أ بأ ب لة المتن بالمعام لدخل عندما يتم االعتراف أخيراً  مة ا قائ ها في  عد من المتوقع أن تحدث  االعتراف ب ي

 المعاملة المتنبأ بها  عندها يتم ترحيل األرباح أو الخسائر التي تراكمت في حقوق الملكية على الفور إلى قائمة الدخل.
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 الملموسةاالصول غير  2-13
 

 األلىبرامج الحاسب 

والخسائر عند أكمصروف فى قائمة االرباح  األلىيتم االعتراف بالمصروفات المرتبطة بتطوير أو صيانة برامج الحاسب 

ويتم االعتراف كأصتتتتل غير ملموس بالمصتتتتروفات المرتبطة مباشتتتترة ببرامج محددة وتحت ستتتتيطرة البنك ومن  تكبدها.

وتتضمن المصروفات المباشرة تكلفة العاملين  واتسن عدة تتجاوز تكلفتها ألكثر من اقتصاديةالمتوقع أن يتولد عنها منافع 

 إلى نصيب مناسب من المصروفات العامة ذات العالقة. باإلضافةفريق تطوير البرامج  في

 اآلليستتتب التوستتتع أو أداء برامج الحا فيتؤدى إلى الزيادة  التيبالمصتتتروفات  تلك البرامج ويتم االعتراف كتكلفة تطوير 

 وتضاف إلى تكلفة البرامج االصلية. لها عن المواصفات االصلية 

عن  ال يزيدالمتوقع االستفادة منها فيما  السنوات المعترف بها كأصل على مدار  األلىتكلفة برامج الحاسب  استهالكويتم  

 سنوات. سبع
 

 االخرىاالصول غير الملموسة 

العالمات  ال الحصتتتتر)على ستتتتبيل المثال  األلىاالصتتتتول غير الملموستتتتة بخالف الشتتتتهرة وبرامج الحاستتتتب  وتتمثل فى

 منافع عقود إيجارية(. التراخيص  التجارية 

بطريقة القستتتتتط الثابت أو على أستتتتتاس المنافع  استتتتتتهالكهاويتم  اقتنائهاوتثبت االصتتتتتول غير الملموستتتتتة االخرى بتكلفة 

لي  لها عمر  التي لألصتتتتتولوالنستتتتتبة  لها وذلك على مدار االعمار االنتاجية المقدرة  منها يقها االقتصتتتتتادية المتوقع تحق

ً  اختبارإال أنه يتم  استتتتهالكها فال يتم  محدد  إنتاجي ( توتحمل قيمة االضتتتمحالل )إن وجد االضتتتمحالل فى قيمتها ستتتنويا

 الخسائر.أو على قائمة االرباح 

 

 ةاالصول الثابت 2-14

وتظهر جميع االصتتتول الثابتة بالتكلفة التاريخية  والمكاتب والفروع  الرئيستتتيتتمثل بصتتتفة أستتتاستتتية فى مقار المركز 

 بنود االصول الثابتة. باقتناءوتتضمن التكلفة التاريخية النفقات المرتبطة مباشرة  االضمحالل ناقصا االهالك وخسائر 

 مالئماً حستتبما يكون  مستتتقال أصتتال  باعتبارهاالقائم أو  لألصتتلويتم االعتراف بالنفقات الالحقة ضتتمن القيمة الدفترية 

إلى البنك وكان من الممكن تحديد هذه التكلفة  باألصلمستقبلية مرتبطة  اقتصاديةوذلك عندما يكون محتمال تدفق منافع 

التى يتم تحملها ضتتمن مصتتروفات التشتتغيل  لفترةالصتتيانة واالصتتالح فى ويتم تحميل مصتتروفات ا بها بدرجة موثوق 

 االخرى.

 الدخل.بند تحسينات العقارات المستأجرة سنوياً كمصروف بقائمة  علىتتم معالجة المنصرف 

ستخدامالثابت  لألصلويتم حساب االهالك  األراضي إهالك  ال يتم سط الثابت لتوزيع التكلفة بحيث تصل  با طريقة الق

 :كالتالي االنتاجية إلى القيمة التخريدية على مدار االعمال 
 

 مدة اإلهالك نوع األصل

 سنة 20 المباني واالنشاءات

 سنوات 10 أثاث مكتبي وخزائن

 سنوات 8 عدد وآالت

 سنوات 5 وسائل نقل

 سنوات 5 الحاسب اآللي(نظم آلية متكاملة )أجهزة 

 سنوات 3 تجهيزات وتركيبات
 

  وتعدل كلما كان ذلك ماليالثابتة فى تاريخ كل مركز  لألصتتتتتتولويتم مراجعة القيمة التخريدية واالعمار االنتاجية 

الظروف  فييتم إهالكها بغرض تحديد االضمحالل عند وقوع أحداث أو تغيرات  التيصول ويتم مراجعة األ ضروريا 

على الفور إلى القيمة  لألصتتتتتلويتم تخفيض القيمة الدفترية  لالستتتتتترداد قابلة  ال تكونتشتتتتتير إلى أن القيمة الدفترية قد 

أو  لألصتتلالقيمة البيعية  صتتافياالستتتردادية إذا زادت القيمة الدفترية عن القيمة االستتتردادية.وتمثل القيمة االستتتردادية 

 صتتافيأيهما أعلى  ويتم تحديد أرباح وخستتائر االستتتبعادات من االصتتول الثابتة بالمقارنة  لألصتتلالقيمة االستتتخدامية 

المتحصتتتتالت بالقيمة الدفترية ويتم إدراج االرباح )الخستتتتائر( ضتتتتمن إيرادات )مصتتتتروفات( تشتتتتغيل أخرى فى قائمة 

 والخسائر.أاالرباح 
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 الماليةل غير االصو اضمحالل 2-15

 التياالصول  اضمحاللسنويا  ويتم دراسة  اضمحاللها اختبار -محدد إنتاجيلي  لها عمر  التياالصول  استهالك ال يتم

 تكون قابلة لالسترداد. كلما كان هناك أحداث أو تغيرات فى الظروف تشير إلى ان القيمة الدفترية قد ال استهالكهايتم 
 

عن القيمة  لألصتتتتتتلتزيد به القيمة الدفترية  الذيويتم االعتراف بخستتتتتتارة االضتتتتتتمحالل وتخفيض قيمة االصتتتتتتل بالمبلل 

أيهما أعلى  ولغرض  لألصل االستخدامية  أو القيمة لألصلالقيمة البيعية  صافيدية ااالستردادية  وتمثل القيمة االسترد

ويتم مراجعة االصتتتتتول غير المالية التى وجد فيها  تقدير االضتتتتتمحالل يتم إلحاق االصتتتتتل بأصتتتتتغر وحدة توليد نقد ممكنة

 والخسائر وذلك فى تاريخ إعداد كل قوائم مالية.ألبحث ما إذا كان هناك رد لالضمحالل إلى قائمة االرباح  اضمحالل

 

 االستئجــار 2-16

ناقصتتا أية خصتتومات تم الحصتتول عليها من المؤجر ضتتمن  التشتتغيليبالمدفوعات تحت حستتاب االيجار ويتم االعتراف 

 والخسائر بطريقة القسط الثابت على مدار فترة العقد.أالمصروفات فى قائمة االرباح 

 

 فى حكمها النقدية وما 2-17

ثالثة أشتتهر  استتتحقاقاتهاتتجاوز  ال التيحكمها االرصتتدة  فى ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية يتضتتمن بند النقدية وما

 اإللزامي االحتياطيخارج إطار نستتتتب  المصتتتتري المركزيوتتضتتتتمن النقدية  واالرصتتتتدة لدى البنك  االقتناء من تاريخ 

 واالرصدة لدى البنوك وأذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى.

 

 األخرىالمخصصات  2-18

يتم قياس المخصتتتصتتتات المكونة لمقابلة االلتزامات التي يستتتتحق ستتتدادها بعد إثني عشتتتر شتتتهراً من تاريخ القوائم المالية 

علي أستتتتتاس القيمة الحالية ألفضتتتتتل تقدير للمدفوعات  (ف تلك المكونة لمقابلة المخاطر االئتمانية أو لمزايا العاملينخالب(

الواجب الوفاء بها لستتتداد االلتزامات الحالية في تاريخ القوائم المالية   ولتقدير القيمة الحالية لتلك المخصتتتصتتتات يستتتتخدم 

ق ستتدادها حتي معدل خصتتم مناستتب  يعك  القيمة الزمنية للنقود قبل تأثير الضتتريبة   أما بالنستتبة لاللتزامات التي يستتتح

اثني عشتتر شتتهراً من تاريخ القوائم المالية فيتم قياس االلتزام بالقيمة المقدرة غير المخصتتومة ما لم يكن أثر القيمة الزمنية 

للنقود جوهرياً فيحستتب بالقيمة الحالية   ويتم رد المخصتتصتتات التي إنتفي الغرض منها كلياً أو جزئياً ضتتمن بند إيرادات 

 أخري .تشغيل ( مصروفات)

 

 عقود الضمانات المالية 2-19

عقود الضتتتتمانات المالية هي تلك العقود التي يصتتتتدرها البنك ضتتتتمانا لقروض أو حستتتتابات جارية مدينة مقدم لعمالئه من 

تتطلب من البنك أن يقوم بتستتديدات معينة لتعويض المستتتفيد منها عن خستتارة تحملها بستتبب عدم وفاء  وهيجهات أخرى 

ستتداد وفقا لشتتروط أداة الدين  ويتم تقديم تلك الضتتمانات المالية للبنوك والمؤستتستتات المالية وجهات مدين عندما يستتتحق ال

 أخرى نيابة عن عمالء البنك.
 

ضمان  الحقا  ضمان التى قد تعك  أتعاب ال  لذلك ويتم االعتراف االولى في القوائم المالية بالقيمة العادلة فى تاريخ منن ال

يتم قياس التزام البنك بموجب الضتتتمان على أستتتاس مبلل القياس االول ناقصتتتا االستتتتهالك المحستتتوب لالعتراف بأتعاب 

أو أفضتتل تقدير للمدفوعات المطلوبة لتستتوية أى  الضتتمان الضتتمان فى قائمة الدخل بطريقة القستتط الثابت على مدار عمر 

مركز المالي أيهما أعلى  ويتم تحديد تلك التقديرات وفقا للخبرة فى ناتج عن الضتتتتتتمانة المالية فى تاريخ ال مالي التزام

 معامالت مشابهة والخسائر التاريخية  معززة بحكم االدارة.

الخستتتتتائر بأية زيادة فى االلتزامات الناتجة عن الضتتتتتمانة المالية ضتتتتتمن بند إيرادات  وأرباح أالويتم االعتراف فى قائمة 

 )مصروفات( تشغيل أخرى.

 

 تراضاالق 2-20

القرض  ويقاس يتم االعتراف بالقروض التي يحصتتل عليها البنك أوال بالقيمة العادلة ناقصتتا تكلفة الحصتتول على القرض.

ستتتيتم  المتحصتتتالت وبين القيمة التى صتتتافيوالخستتتائر بالفرق بين أالحقا بالتكلفة المستتتتهلكة  ويتم تحميل قائمة االرباح 

 الوفاء بها على مدار فترة االقتراض باستخدام طريقة العائد الفعلي.
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 رأس المال  2-21
 

 تكلفة رأس المال

كيان أو إصتتدار  يتم عرض مصتتاريف االصتتدار التى ترتبط بصتتورة مباشتترة باصتتدار أستتهم جديدة أو أستتهم مقابل إقتناء 

 خيارات خصما من حقوق الملكية وبصافى المتحصالت بعد الضرائب.
 

 االرباح  توزيعات

 التوزيعات التى تقر فيها الجمعية العامة للمستتتتتتاهمين هذه  فترةالتثبت توزيعات االرباح خصتتتتتتما على حقوق الملكية فى  

 والقانون. األساسياالرباح ومكافأة مجل  االدارة المقررة بالنظام  وتشمل تلك التوزيعات حصة العاملين فى

 

 مزايا العاملين  2-22

 العاملون:هي كافة أشكال المزايا المادية والعينية التي يمنحها البنك مقابل الخدمة التي يقدمها  

 

 مزايا العاملين قصيرة األجل:

واشتراكات التأمينات االجتماعية  واإلجازات الســـــــنوية تتمثل مزايا العاملين قصيرة األجل في االجور والمرتبات 

( مزايا غير النقدية )مثل الرعاية الطبية فترةالالمدفـــــــــوعة والمكافأة )إذا استحقت خالل إثنى عشر شهرا من نهاية 

العاملين قصيرة االجل كمصروفات واإلسكان واالنتقال والخدمات المجانية او المدعومة للعاملين الحاليين( ويتم تحميل مزايا 

 التي تقدم فيها تلك الخدمة لموظفي البنك والتي يستحقون بموجبها تلك المزايا. فترةالبقائمة األرباح / الخسائر عـــــن 

 

 :االجتماعيةالت مينات 

تتمثل مزايا المعاش في حصتتتتتتتة البنك في التأمينات االجتماعية لموظفيه والتي يقوم بستتتتتتتدادها للهي ة العامة للتأمينات 

العامة وتعديالته حيث يقوم البنك بسداد حصته الى الهي ة  1975لسنة  79االجتماعية طبقا لقانون التأمين االجتماعي رقم 

المصتتتروفات  والمرتبات ببندتحميل تلك الحصتتتة على قائمة الدخل ضتتتمن االجور االجتماعية عن كل فترة ويتم  للتأمينات

ويتم المحاستتبة عن التزامات البنك بستتداد مزايا  خدماتهم.التي يقدم فيها لموظفي البنك  فترةالاإلدارية والعمومية وذلك عن 

فيما يتعلق بمزايا المعاش لموظفيه بخالف وبالتالي فال ينشتتتأ عنها التزام إضتتتافي على البنك  نظم محددةالمعاش باعتبارها 

 .حصته في التأمينات االجتماعية التي يستحق عليه سدادها عنهم للهي ة

 

 1975لستتنة 54وخاضتتع ألحكام القانون  1979يناير26يوجد لدى البنك صتتندوق تأمين خاص للعاملين بالبنك تأستت  في 

 والئحته التنفيذية بغرض منن مزايا تأمينية وتعويضتتتتية لألعضتتتتاء وتستتتترى أحكام هذا الصتتتتندوق و تعديالته على جميع

 العاملين بالمركز الرئيسي للبنك و فروعه.

بأن يؤدى إلى الصتتندوق االشتتتراكات الشتتهرية والستتنوية طبقا لالئحة الصتتندوق وتعديالتها  وال يوجد على ويلتزم البنك  

أية التزامات إضتتتتافية تلي ستتتتداد االشتتتتتراكات.  ويتم االعتراف باالشتتتتتراكات ضتتتتمن المصتتتتروفات االدارية عند  البنك

ل إلى الحد الذي تؤدي به الدفعة المقدمة إلي تخفيض ضمن األصو استحقاقها. ويتم االعتراف باالشتراكات المدفوعة مقدما

 الدفعات المستقبلية أو إلى استرداد نقدي.

 

 

 التقارير القطاعية  -3
 

قطاع النشتتاط هو مجموعة من االصتتول والعمليات المرتبطة بتقديم منتجات أو خدمات تتستتم بمخاطر ومنافع تختلف عن 

الجغرافي يرتبط بتقديم منتجات أو خدمات داخل بي ة اقتصتتتتتادية واحدة تلك المرتبطة بقطاعات أنشتتتتتطة أخرى  والقطاع 

 تتسم بمخاطر ومنافع تخصها عن تلك المرتبطة بقطاعات جغرافية تعمل في بي ة اقتصادية مختلفة.
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 إدارة المخاطر المالية -4
يزاولها إلى مخاطر مالية متنوعة  وقبول المخاطر هو أستتتتتاس النشتتتتتاط المالي  ويتم  يتعرض البنك نتيجة االنشتتتتتطة التى 

تحليل وتقييم وإدارة بعض المخاطر مجتمعة معا  ولذلك يهدف البنك إلى تحقيق التوزان المالئم بين الخطر والعائد وإلى 

لمخاطر خطر االئتمان وخطر الستتتتتتوق وخطر تقليل االثار الستتتتتتلبية المحتملة على االداء المالي للبنك  ويعد أهم أنواع ا

 السيولة واالخطار التشغيلية االخرى   ويتضمن خطر السوق خطر أسعار صرف العمالت االجنبية وخطر سعر العائد.
 

وقد تم وضتتع ستتياستتات إدارة المخاطر لتحديد المخاطر وتحليلها ولوضتتع حدود للخطر والرقابة عليه  ولمراقبة المخاطر  

بالحدود من خالل اساليب يعتمد عليها ونظم معلومات محدثة أوال بأول ويقوم البنك بمراجعة دورية لسياسات وااللتزامات 

 ونظم إدارة المخاطر وتعديلها بحيث تعك  التغيرات فى االسواق والمنتجات والخدمات وأفضل التطبيقات الحديثة.

 

ات المعتمدة من مجل  االدارة وتقوم إدارة المخاطر وتتم إدارة المخاطر عن طريق إدارة المخاطر فى ضتتتتتتوء الستتتتتتياستتتتتت 

بتحديد وتقييم وتغطية المخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية المختلفة بالبنك   ويوفر مجل  االدارة مبادئ 

وخطر أسعار  مكتوبة إلدارة المخاطر ككل  باإلضافة إلى سياسات مكتوبة تغطى مناطق خطر محددة مثل خطر االئتمان

أدوات المشتتتقات وغير المشتتتقات المالية  باإلضتتافة إلى ذلك  واستتتخدامصتترف العمالت االجنبية   وخطر أستتعار العائد   

 فان إدارة المخاطر تعد مس ولة عن المراجعة الدورية إلدارة المخاطر وبي ة الرقابة بشكل مستقل.
 

 

 االئتمان:خطر  4-1

يتعرض البنك لخطر االئتمان وهو الخطر الناتج عن قيام أحد االطراف بعدم الوفاء بتعهداته  ويعد خطر االئتمان أهم  

سية  سا سبة للبنك   لذلك تقوم االدارة بحرص بادارة التعرض لذلك الخطر ويتمثل خطر االئتمان بصفة أ  فياالخطار بالن

يترتب عليها أن تشتمل أصول البنك على  التييالت وأنشطة االستثمار ينشأ عنها القروض والتسه التيأنشطة االقراض 

القروض   وتتركز  ارتباطاتاالدوات المالية خارج المركز المالي مثل  فيأدوات الدين   كما يوجد خطر االئتمان أيضا 

الذى يرفع تقاريره إلى  إدارة المخاطر فيخطر االئتمان لدى فريق إدارة خطر االئتمان  يعمليات االدارة والرقابة عل

 مجل  االدارة واالدارة العليا ورؤساء وحدات النشاط بصفة دورية.
 

 قياس خطر االئتمان
 

 القروض والتسهيالت للبنوك والعمالء )متضمناً االرتباطات وعقود الضمانات المالية(

  :يليمكونات كما  ثالثلقياس خطر االئتمان المتعلق بالقروض والتسهيالت للبنوك والعمالء  ينظر البنك في  

  لإلخفاقالمركز الحالي والتطور المستقبلي الُمرجن له الذي يستنتج منه البنك الرصيد المعرض (Exposure of default). 

 خطر اإلخفاق االفتراضي (Loss Given default). 

 من قبل العميل أو الغير فى الوفاء بالتزاماته التعاقدية االخفاق )التأخر( احتماالت. 
وتنطوي أعمال اإلدارة اليومية لنشتتتاط البنك على تلك المقايي  لخطر االئتمان التي تعك  الخستتتارة المتوقعة عن طريق 

زل للرقابة المصتتتتتترفية ويمكن أن ( المطلوبة من لجنة باThe Expected Loss Modelنموذج الخستتتتتتارة المتوقعة )

الخستتائر التي تحققت في تاريخ  علىتتعارض المقايي  التشتتغيلية مع عبء االضتتمحالل وفقا للمعايير الستتابقة التي تعتمد 

 .القوائم المالية )نموذج الخسائر المحققة( ولي  الخسائر المتوقعة كما سيأتي بعد
 

كل عميل باستتتخدام أستتاليب تقييم داخلية لتصتتنيف الجدارة مفصتتلة لمختلف  مستتتوى علىيقوم البنك بتقييم احتمال التأخر 

الشخصي لمس ولي االئتمان  اإلحصائية الحكموقد تم تطوير تلك األساليب للتقييم داخلياً وتراعى التحليالت  العمالء ف ات 

  للوصول إلى تصنيف الجدارة المالئم.
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سيم عمالء البنك إلى   التاليويعك  هيكل الجدارة المستخدم بالبنك كما هو مبين فى الجدول  للجدارة ف ات  أربعوقد تم تق

مما يعنى بصفة اساسية أن المراكز االئتمانية تنتقل بين ف ات الجدارة تبعا  الجدارة التأخر لكل ف ة من ف ات  احتمالمدى 

ويقوم البنك دوريا  ضتتتتتتروريا التأخر  ويتم مراجعة وتطوير أستتتتتتاليب التقييم كلما كان ذلك  احتمالتقييم مدى  للتغير فى

 بتقييم أداء أساليب تصنيف الجدارة ومدى قدرتها على التنبؤ بحاالت التأخر.
 

 

 فئات التصنيف الداخلى للبنك

 مدلول التصنيف التصنيف 

 ديون جيدة  1

 المتابعة العادية 2

 المتابعة الخاصة 3

 ديون غير منتظمة 4
  

 المثال ستتتتتتبيل  علىيعتمد المركز المعرض لإلخفاق على المبالل التي يتوقع البنك أن تكون قائمة عند وقوع التأخر 

ً علييدرج البنك كافة المبالل المستتتحوبة ف لالرتباطات يكون هذا المركز هو القيمة االستتتمية وبالنستتتبة  للقرض بالنستتتبة   ا

   المبالل األخرى التي يتوقع أن تكون قد ُسحبت حتى تاريخ التأخر إن حدث. إلى باإلضافة

 

تمثل الخستتتارة االفتراضتتتية أو الخستتتارة الحادة توقعات البنك لمدى الخستتتارة عند المطالبة بالدين إن حدث التأخر ويتم 

وأولوية المطالبة  ومدي توافر التعبير عن ذلك بنستتتتتتبة الخستتتتتتتارة للدين وبالتأكيد يختلف ذلك بحستتتتتتتب نوع المدين  

 الضمانات أو وسائل تغطية االئتمان األخرى.
 

يعتبر تقتتدير التعرض لمختتاطر االئتمتتان ألغراض إدارة المختتاطر االئتمتتانيتتة امرا معقتتدا يتطلتتب استتتتتتتختتدام النمتتاذج 

الستتتوق والنواحي  االحصتتتائية وااللكترونية  حيث يتغير مستتتتوي التعرض للمخاطر االئتمانية مع التغيرات في ظروف

االقتصتتتتتادية األخرى بدرجة معقدة وستتتتتريعة  كما يتغير التعرض للمخاطر االئتمانية مع التغيرات في مستتتتتتوي وقيمة 

وزمنية التدفقات النقدية المتوقعة وايضتتتتتتا بمرور الزمن. وبالتالي فان تقييم مخاطر االئتمان لمحفظة األصتتتتتتول يتطلب 

حدوث اإلخفاق ومعدالت الخستتتتتتتارة المرتبطة بها. ويقوم البنك بقياس خستتتتتتتائر المزيد من التقديرات حول احتماالت 

( Probability of Defaultمخاطر االئتمان باستخدام معدالت احتماالت اإلخفاق )عدم الوفاء بااللتزامات التعاقدية( )

عدل الخسارة عند اإلخفاق (  ومExposure at Defaultعلى اساس الرصيد الدفتري لألداة المالية في تاريخ اإلخفاق )

(Loss given default .) 
 

 تصنيف مخاطر االئتمان

يقوم البنك بتقييم احتمال اإلخفاق على مستتتوي كل عميل/ مجموعة مرتبطة / منتج ائتماني  باستتتخدام أستتاليب لتصتتنيف 

للتصتتتتتنيف طبقا لتعليمات البنك المركزي المصتتتتتري بشتتتتتأن  األدنىالعمالء بمختلف الف ات مع االخذ في االعتبار الحد 

. وبالتالي يقوم البنك باستتتتتتخدام 2005تحديد الجدارة االئتمانية للعمالء وتكوين المخصتتتتتصتتتتتات الصتتتتتادرة خالل عام 

ظل  مجموعة من النماذج وأساليب التقييم المصممة داخلياً لف ات الجهات المقابلة والعمالء وطبيعة القروض المختلفة في

المعلومات المتاحة التي يتم تجميعها في تاريخ تطبيق النموذج المستتتتخدم ) مثل: مستتتتوي الدخل  مستتتتوى الدخل القابل 

ية األخرى  مال ية وغير ال مال عة والمؤشتتتتتترات ال نا نات للعمالء األفراد  و اإليرادات و نوع الصتتتتتت ما فاق والضتتتتتت لإلن

ن البيانات الخارجية مثل تقارير االستعالم من البنك المركزي للمؤسسات(  ويستكمل البنك هذه المؤشرات بمجموعة م

المصتتتري وشتتتركات االستتتتعالم االئتماني عن المقترضتتتين وتقارير مؤستتتستتتات التصتتتنيف االئتماني المحلية والخارجية 

 ستت وليمللخبراء من  المنهجياألخرى. وباإلضتتافة إلى ذلك  فان النماذج التي يستتتخدمها البنك تستتمن بممارستتة التقدير 

مخاطر االئتمان في التصتتنيف االئتماني الداخلي النهائي  وبالتالي يتين ذلك األخذ في االعتبار أمورا ومؤشتترات اخري 

قد ال يكون تم االخذ بها كجزء من مدخالت البيانات األخرى في نماذج واستتتتتاليب التقييم المصتتتتتممة داخليا او من خالل 

 المصادر الخارجية.
 

يعني  وهذات االئتمانية بحيث تزيد مخاطر اإلخفاق بشتتتتتكل متزايد عند كل درجة أعلى من المخاطر  يتم معايرة الدرجا

  الدرجة تصتتتنيفأقل من الفرق في معدالت اإلخفاق بين  -Aو Aبين الدرجة تصتتتنيف  أن الفرق في معدالت اإلخفاق

Bو B- يحتفظ بها البنك:. وفيما يلي اعتبارات إضافية لكل نوع من المحافظ االئتمانية التي 
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 تابع -تصنيف مخاطر االئتمان 

 

 األفراد ومنتجات التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

لنمط الستتداد  كما بعد تاريخ االعتراف األولى  يتم مراقبة ستتلوك الستتداد للمقترض على أستتاس دوري الحتستتاب مقياس 

ان أي معلومات أخرى معروفة عن المقترض يحددها البنك قد تؤثر على جدارة االئتمان مثل معدالت البطالة وستتتتوابق 

 عدم السداد حيث يتم أدراجها لقياس نمط السداد ثم يتم بناء على ذلك يتم تحديد معدالت إخفاق لكل مقياس لنمط السداد.
 

   ة والمتوسطة(المؤسسات والشركات )الكبير

المتشتتابهة  ويتم إدراج أي معلومات  االئتمانيةيتم تحديد التصتتنيف على مستتتوى المقترض / المجموعات ذات المخاطر 

أو تقييمات محدثة أو جديدة لالئتمان في نظام االئتمان بشتتتكل مستتتتمر ودوري. وباإلضتتتافة إلى ذلك  يتم أيضتتتا تحديث 

المتشتتتتتتابهة على فترات دورية من  االئتمانيةالمعلومات حول الجدارة االئتمانية للمقترض/ المجموعات ذات المخاطر 

  .القوائم المالية والبيانات المالية وغير المالية األخرى المنشورة مصادر اخري مثل
 

 أدوات الدين واذون الخزانة والسندات الحكومية 

ستخدام التصنيفات الخارجية من المؤسسات الواردة بتعليمات البنك  سبة  المركزييقوم البنك با إلدارة خطر االئتمان بالن

م رصتتد وتحديث هذه التصتتنيفات المنشتتورة باستتتمرار وبصتتفة دورية. ويتم تحديد ألدوات الدين بمحفظة االستتتثمار  ويت

سابقة كما  شهرا ال ساس المعدالت المحققة على مدى االثني عشر  شرها معدالت اإلخفاق المرتبطة بكل تصنيف على أ تن

وتعتبر معدل الخستتتتتارة ألدوات الدين الحكومية والبنك المركزي بالعملة المحلية تستتتتتاوي  وكاالت التصتتتتتنيف المذكورة.

 صفراً.

 

 البيانات المستقبلية المستخدم في نموذج الخسائر المتوقعة
 

ا يتم استتتتتتخدام البيانات المستتتتتتقبلية في تحديد ما إذا كان هناك زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية لألدوات المالية  وكذ

وتقوم إدارة البنك بتحديد المتغيرات االقتصتتتتادية الرئيستتتتية التي تؤثر على ”. ECL“تقدير الخستتتتائر االئتمانية المتوقعة 

المخاطر االئتمانية والخستتتتتتتائر االئتمانية المتوقعة لكل محفظة ائتمانية عن طريق اجراء تحليالت للبيانات التاريخية. 

” Probability of Default “PDر المتعلق بها على كال من احتماالت اإلخفاقوتختلف المتغيرات االقتصتتادية والتأثي

 Loss Givenو الخستتارة عند االخفاق ” Exposure at Default “EAD  المعرض للخستتارة عند االخفاق والمبالل

Default “LGD ”األصتتتتتتل المالي. ويقوم البنك باالستتتتتتتعانة بيراء الخبراء فيما يتعلق بتلك االفتراضتتتتتتات  باختالف

 والتقديرات ان لزم االمر. 

 

 “Probability of Defaultومن أجل تحديد أثر تلك المتغيرات االقتصتتتادية على كال من معدالت احتماالت ال اخفاق

PD ”والتعرض عند اإلخفاق Exposure at Default“ EAD ”الخستتتتتتتارة عند االخفاق  ومعدلLoss Given 

Default “ LGD ” تحليالت انحدار  بأجراءتقوم إدارة البنك“Regression Analysis ” وذلك من أجل تفهم األثار

التاريخية الناتجة عن تلك المتغيرات على معدالت اإلخفاق والمدخالت المستتتتتتتخدمة في حستتتتتتاب كال من التعرض عند 

 .LGDاإلخفاق و الخسارة عند التعثر  عند  EAD اإلخفاق

 

باإلضتتافة للتصتتورات االقتصتتادية األستتاستتية  تقوم ادارة البنك بعمل ستتيناريوهات محتملة أخرى باإلضتتافة لتصتتورات 

 متعلقة بكل سيناريو على حدة.

 

ورات االخرى المتعلقة بكال من التصور األساسي والتص ”Lifetime PD“يتم استخدام احتماالت االخفاق مدى العمر 

الى مؤشتتترات مستتتاندة  باإلضتتتافةحيث يتم ايجاد حاصتتتل الضتتترب لكل تصتتتور مع االحتماالت المخصتتتصتتتة لكل منهم 

ومؤشرات نوعية. وبناءا على نتائج تلك الدراسة يتم تقدير ما إذا كان ذلك األصل المالي يقع في المستوى األول أو الثاني 

سوف يتم احتسابها على أساس  ”ECL“إذا كانت الخسائر االئتمانية المتوقعة أو الثالث والذي يتم على أساسه تحديد ما 

 . ”Lifetime ECL“أو مدى عمر االداة المالية  ”month ECL-12“شهرا  12
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 تابع -تصنيف مخاطر االئتمان 
تخضع التوقعات واحتماالت الحدوث لدرجة عالية من عدم التأكد كما هو معروف بالنسبة ألي من التوقعات االقتصادية  

أفضتتتتتتل تقدير لتلك التوقعات  باجراءلذا فان النتائج الفعلية قد تختلف بشتتتتتتكل كبير عن تلك التي تم توقعها. ويقوم البنك 

بالنستتبة للمحافظ االئتمانية المختلفة وذلك من أجل  متشتتابهةر مرتبطة والغير المحتملة وعمل دراستتة تحليلية للعوامل الغي

 الوصول لتصورات مالئمة لكافة التصورات المحتملة. 

 

 البيانات المستقبلية المستخدمة في نموذج الخسائر المتوقعة
 

 االفتراضات االقتصادية المتغيرة

 فيما يلي” ECL“االئتمانية المتوقعة  تتمثل أهم االفتراضات التي تؤثر على مخصص الخسائر

 (.CPIمؤشر أسعار االستهالك ) (   أ

 (  معدل البطالة.ب

 الناتج اإلجمالي المحلي. (  ج

 أجمالي االدخارالقومى/االستثمار د(   

 الدخل الحقيقي المتاح   ه( 
 

 المتشابهةتصنيف األدوات المتعلقة بالخسائر المقاسة على أساس المجموعات 

  يتم تصتتتنيف المجموعات على أستتتاس خصتتتائص المخاطر ”ECL“بالنستتتبة لمخصتتتصتتتات خستتتائر االئتمان المتوقعة 

االئتمانية المتشتتتتتتابهة  بحيث يكون التعرض للمخاطر داخل البنك متجانستتتتتتا. وعند القيام بهذا تصتتتتتتنيف  يتم االخذ في 

بمصتتتداقية إحصتتتائية. وعند عدم توافر المعلومات االعتبار أن تكون هناك معلومات كافية تمكن البنك من تصتتتنيف البنك 

 الكافية  يأخذ البنك في االعتبار البيانات المرجعية الداخلية/ الخارجية التكميلية.
 

 قروض المؤسسات

 "S&Pاستخدام نموذج احتمالية اإلخفاق "تم 

 

 "ORRو "" S&P"تم عمل موائمة بين 

 

 مصر.تم تحديث النموذج ببعض المؤشرات االقتصادية حتى تتناسب احتمالية اإلخفاق مع العمالء المتواجدين داخل 

 

التصتتتنيف االئتماني لعمالء البنك ألخر عامين حتى تتناستتتب نستتتب اخفاق تم تحديث النموذج بنستتتب التغير في انخفاض 

 النموذج مع عمالء البنك.
 

 األدوات المالية الخاضعة لالضمحالل في القيمة –االئتمان الحد األقصى للتعرض لمخاطر 

يتضتتتتتتمن الجدول التالي تحليل للحد األقصتتتتتتى المعرض لمخاطر االئتمان لألدوات المالية والذي تم االعتراف بشتتتتتتأنها 

 (.ECLبمخصص خسائر االئتمان المتوقع )
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 تابع - األدوات المالية الخاضعة لالضمحالل في القيمة –الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 

األقصتتى للتعرض لمخاطر االئتمان على هذه األصتتول  والحديمثل الجدول التالي إجمالي القيمة الدفترية لألصتتول المالية 

 المالية.

  
 

 
 

  

2202 مارس 31 األفراد  القيمة باأللف جنيه 

 درجة االئتمان

 ترتيب خسائر االئتمان المتوقعة

 االجمالى
 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

         متابعة عادية

 94,569 238 31 94,300 حسابات جارية 

 3,162,402 19,994 80,396 3,062,012 قروض شخصية

 336,834 1,958 1,589 333,287 بطاقة ائتمان

 459,297 5,292 1,645 452,360 قروض عقارية

     متابعة خاصة

 135,159 34,928 100,231 - قروض شخصية

 1,418 11 155 1,252 بطاقة ائتمان

 قروض عقارية

 اخفاق
- 2,139 1,289 3,428 

 203,754 203,754 - - قروض شخصيه

 3,071 355 331 2,385 بطاقات ائتمان 

 قروض عقارية

 
- - 1,222 1,222 

 4,401,154 269,041 186,517 3,945,596 أجمالي القيمة الدفترية

مخصص الخسائر االئتمانية 

 المتوقعة
(23,284) (22,639) (187,408) (233,331) 

 4,167,823 81,633 163,878 3,922,312 صافي القيمة الدفترية

 1,943,402 86,788 104,135 1,752,479 الضمانات

 القيمة باأللف جنيه 2022 مارس 31 المؤسسات

 درجة االئتمان

 ترتيب خسائر االئتمان المتوقعة

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى االجمالى

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

         متابعة عادية

 1,028,811 32 198,706 830,073 جارية مدينةحسابات 

 5,290,625 194,773 705,333 4,390,519 قروض مباشرة

 1,581,214 108,251 315,834 1,157,129 قروض مشتركه  

     متابعة خاصة

 431 427 4 - حسابات جارية مدينة

 25,735 6,194 19,541 - قروض مباشرة

 - - - - إخفاق

 4,599 4,599 - - مدينةحسابات جارية 

 1,315,744 1,315,744 - - قروض مباشرة 

 9,247,159 1,630,020 1,239,418 6,377,721 أجمالي القيمة الدفترية

مخصص الخسائر االئتمانية 

 المتوقعة
(151,976) (275,720) (971,615) (1,399,311) 

 7,847,848 658,405 963,698 6,225,745 صافي القيمة الدفترية

 2,360,125 171,856 21,666 2,166,603 الضمانات
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 تابع -األدوات المالية الخاضعة لالضمحالل في القيمة  –الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 

 

 

 

 

  

 القيمة باأللف جنيه 2021ديسمبر  31 األفراد

 االئتماندرجة 

 ترتيب خسائر االئتمان المتوقعة

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى االجمالى

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

     متابعة عادية

 479,868 481 2,629 476,758 حسابات جارية مدينة

 2,599,766 22,587 30,015 2,547,164 قروض شخصية

 17,296 87 86 17,123 بطاقة ائتمان

 427,212 2,398 1,202 423,612 قروض عقارية

     متابعة خاصة

 114,807 16,101 98,706 - قروض شخصية

 2,443 44 118 2,281 بطاقة ائتمان

 3,140 742 2,398 - قروض عقارية

     إخفاق

 142,803 142,618 - 185 قروض شخصية

 2,968 350 167 2,451 بطاقة ائتمان

 4,616 4,616 - - قروض عقارية

 3,794,919 190,024 135,321 3,469,574 اجمالى القيمة الدفترية

مخصص الخسائر االئتمانية 

 المتوقعة
(43,332) (13,998) (166,422) (223,752) 

 3,571,167 23,602 121,323 3,426,242  صافى القيمة الدفترية

 1,480,828 661,26 86,572 1,367,595 الضمانات

 القيمة باأللف جنيه 2021ديسمبر  31 المؤسسات

 درجة االئتمان

 ترتيب خسائر االئتمان المتوقعة

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى االجمالى

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

         متابعة عادية

 619,330 2,338 78,963 538,029 حسابات جارية مدينة

 3,732,812 217,302 649,275 2,866,235 قروض مباشرة

 1,539,361 93,006 187,234 1,259,121 قروض مشتركة

     متابعة خاصة

 118,484 - 118,484 - حسابات جارية مدينة

 150,170 33 150,137 - قروض مباشرة

 - - - - إخفاق

 3,690 3,690   حسابات جارية مدينة

 1,345,832 1,345,832 - - مباشرةقروض 

 7,509,679 1,662,201 1,184,093 4,663,385 اجمالى القيمة الدفترية

مخصص الخسائر االئتمانية 

 المتوقعة
(128,031) (286,484) (942,664) (1,357,179) 

 6,152,500 719,537 897,609 4,535,354 صافى القيمة الدفترية

 4,630,278 535,938 116,739 3,977,601 الضمانات
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 القيمة باأللف جنيه 2022 مارس 31 القروض وارصدة لدى البنوك

 درجة االئتمان

 االئتمان المتوقعةترتيب خسائر 

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى اإلجمالي

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

 20,013,710 - - 20,013,710 متابعة عادية

 20,013,710 - - 20,013,710 اجمالى القيمة الدفترية

مخصص الخسائر االئتمانية 

 (1,107) - - (1,107) المتوقعة

 20,012,603 - - 20,012,603 صافي القيمة الدفترية

 القيمة باأللف جنيه 2022 مارس  31 استثمارات مالية

 درجة االئتمان

 ترتيب خسائر االئتمان المتوقعة

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى اإلجمالي

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

 15,895,648 - - 15,895,648 عادية متابعة

 15,895,648 - - 15,895,648 اجمالى القيمة الدفترية

مخصص الخسائر االئتمانية 

 المتوقعة
(21,698) - - (21,698) 

 15,873,950 - - 15,873,950 صافى القيمة الدفترية

 القيمة باأللف جنيه 2022مارس  31 األصول األخرى

 درجة االئتمان

 االئتمان المتوقعةترتيب خسائر 

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى اإلجمالي

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

 عادية متابعة
2,035,200 - - 2,035,200 

 2,035,200 - - 2,035,200 اجمالى القيمة الدفترية
مخصص الخسائر االئتمانية 

 - - - - المتوقعة

 2,035,200 - - 2,035,200 الدفتريةصافى القيمة 
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 الضمانات االئتمانية

البنك مجموعة من السياسات والممارسات للحد من مخاطر االئتمان. وأكثرها تطبيقا هو قبول الضمانات ألدوات يستخدم 

الدين وارتباطات القروض. ولدى البنك ستتتياستتتات داخلية بشتتتأن ف ات الضتتتمانات التي يمكن قبولها للحد من أو تخفيض 

 مخاطر االئتمان.
 

تم الحصتتتتول عليها عند إنشتتتتاء القروض وتتم مراجعة هذا التقييم بشتتتتكل دوري. يقوم البنك باعداد تقييم للضتتتتمانات التي 

 وتتمثل أنواع الضمانات الرئيسية للقروض فيما يلي:
 

 النقدية وما في حكمها 

 الرهون العقارية 

  التي أبرمت مع البنك كجزء من اتفاقيات مقاصة رئيسيةاتفاقية الهامش للمشتقات 

 الرهون التجارية 

  الملكيةرهن األدوات المالية مثل أدوات الديون وأدوات حقوق 
 

تعتمد الضتتمانات المحتفظ بها كضتتمان لألصتتول المالية بخالف القروض والتستتهيالت على طبيعة األداة حيث أن ستتندات 

مة باألصتتول الدين والستتندات الحكومية واألذون المؤهلة األخرى غير مضتتمونة عموما  باستتتثناء األوراق المالية المدعو

 واألدوات المماثلة المضمونة بمحافظ األدوات المالية  كما أن المشتقات غالباً ما تكون مضمونة.
 

في  ريهناك تغ کنيالمالية ولم  فترةالتتعلق بالحصول على الضمانات خالل  مايلم تتغير سياسات البنك بشكل جوهري ف

 المالية السابقة. فترةجودة تلك الضمانات التي يحتفظ بها البنك بالمقارنة مع ال

يراقب البنك عن كثب الضتتتتمانات المحتفظ بها لألصتتتتول المالية التي تعتبر منخفضتتتتة القيمة االئتمانية  حيث يصتتتتبن من 

 .المرجن أن البنك سوف يحتفظ بضمانات للتخفيف من الخسائر االئتمانية المحتملة

 القيمة باأللف جنيه 2021ديسمبر  31 القروض و ارصدة لدى البنوك

 درجة االئتمان

 ترتيب خسائر االئتمان المتوقعة

 الثالثةالمرحلة  المرحلة الثانية المرحلة األولى اإلجمالي

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

 18,757,148 - - 18,757,148 عادية متابعة

 18,757,148 - - 18,757,148 اجمالى القيمة الدفترية

مخصص الخسائر االئتمانية 

 المتوقعة
(955) - - (955) 

 18,756,193 - - 18,756,193 صافى القيمة الدفترية

 القيمة باأللف جنيه 2021ديسمبر  31 استثمارات مالية

 درجة االئتمان

 ترتيب خسائر االئتمان المتوقعة

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى اإلجمالي

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

 13,594,824 - - 13,594,824 عادية متابعة

 13,594,824 - - 13,594,824 اجمالى القيمة الدفترية
مخصص الخسائر االئتمانية 

 المتوقعة
(33,510)  - (33,510) 

 13,561,314 - - 13,561,314 صافى القيمة الدفترية

 القيمة باأللف جنيه 2021ديسمبر  31 األصول األخرى

 درجة االئتمان

 ترتيب خسائر االئتمان المتوقعة

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى اإلجمالي

 مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

 1,701,583 - - 1,701,583 عادية متابعة
 1,701,583 - - 1,701,583 اجمالى القيمة الدفترية

مخصص الخسائر االئتمانية 

 - - - المتوقعة
- 

 1,701,583 - - 1,701,583 صافى القيمة الدفترية
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 األدوات المالية )القروض( التي تم اعدامها

يقوم البنك باستتتتتبعاد األصتتتتول المالية التي ما زالت تحت التحصتتتتيل الجبري للمبالل التعاقدية غير المستتتتددة لألصتتتتول 

المستتتتحقة قانونيا بالكامل والتي تم إعدامها جزئيا أو كليا بستتتبب عدم المعدومة. ويستتتعى البنك الستتتترداد بعض المبالل 

 وجود احتمال لالسترداد الكامل.

 

 التعديالت على شروط القروض وإعادة جدولتها

يقوم البنك في بعض األحيان بتعديل شتتتتتتروط القروض المقدمة للعمالء بستتتتتتبب إعادة التفاوض التجاري أو القروض 

سماح  المتعثرة بغرض تعظيم  سداد  وفترات ال فرص االسترداد. وتشمل أنشطة إعادة الهيكلة هذه ترتيبات تمديد مدة ال

-واإلعفاء من السداد او بعض او كل العوائد. وتستند سياسات وممارسات إعادة الهيكلة إلى مؤشرات أو معايير تشير 

 سات قيد المراجعة المستمرة.إلى أن السداد سيستمر على األرجن. وتظل هذه السيا-في تقدير اإلدارة 

 

 الحد من وتجنب المخاطر: سياسات

ويقوم  والدول.يقوم البنك بادارة والحد والتحكم فى تركز خطر االئتمان على مستتتوى المدين والمجموعات والصتتناعات 

يقبله وذلك بوضع حدود لمقدار الخطر التي سيتم قبوله على مستوى كل مقترض   الذيبتنظيم مستويات خطر االئتمان 

أو مجموعة مقترضتتتين  وعلى مستتتتوى االنشتتتطة االقتصتتتادية والقطاعات الجغرافية  ويتم مراقبة تلك المخاطر بصتتتفة 

الحدود للخطر  مستتتتمرة وتكون خاضتتتعة للمراجعة الستتتنوية أو بصتتتورة متكررة إذا دعت الحاجة إلى ذلك ويتم اعتماد

 االئتماني على مستوى المقترض/ المجموعة والمنتج والقطاع والدولة من قبل مجل  االدارة بصفة ربع سنوية.

 

مقترض بما فى ذلك البنوك وذلك بحدود فرعية تشتتتتتتمل المبالل داخل وخارج المركز  أليويتم تقستتتتتتيم حدود االئتمان 

وحد المخاطر اليومي المتعلق ببنود المتاجرة مثل عقود الصتتتتتترف األجنبي اآلجلة ويتم مقارنة المبالل الفعلية مع  المالي

لقتتدرة المقترضتتتتتتين  التتدورييتم أيضتتتتتتتتا إدارة مختتاطر التعرض لخطر االئتمتتان عن طريق التحليتتل الحتتدود يوميتتاً. 

 عديل حدود االقراض كلما كان ذلك مناسبا.وكذلك بت التزاماتهموالمقترضين المحتملين على مقابلة سداد 

 

 بعض وسائل الحد من الخطر: يليوفيما 

 الضمانات

ومن هذه الوستتائل الحصتتول على ضتتمانات مقابل  االئتمان يضتتع البنك العديد من الستتياستتات والضتتوابط للحد من خطر 

ومن االنواع الرئيستتتية  المقبولة لف ات محددة من الضتتتمانات  ويقوم البنك بوضتتتع قواعد استتتترشتتتادية المقدمة االموال 

 لضمانات القروض والتسهيالت:

 الرهن العقاري. -

 رهن اصول النشاط مثل اآلالت والبضائع. -

 رهن أدوات مالية مثل أدوات الدين وحقوق الملكية. -

 

 ً الحد  إلى ولتخفيض خسارة االئتمان وغالباً ما يكون التمويل على المدى األطول واإلقراض للشركات واألفراد مضمونا

األدنى  يستتعي البنك للحصتتول على ضتتمانات إضتتافية من األطراف المعنية بمجرد ظهور مؤشتترات االضتتمحالل الحد 

القروض أو التسهيالت. يتم تحديد الضمانات المتخذة ضمانا ألصول أخرى بخالف القروض والتسهيالت بحسب طبيعة 

 بأصتتتتتولت الدين وأذون الخزانة بدون ضتتتتتمان فيما عدا مجموعات األدوات المالية المغطاة األداة وعادةً ما تكون أدوا

(Asset Backed Securities) واألدوات المثيلة التي تكون مضمونة بمحفظة من األدوات المالية. 
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 المشتقات

 علىيحتفظ البنك باجراءات رقابية حصتتيفة علي صتتافي المراكز المفتوحة للمشتتتقات أي الفرق بين عقود البيع والشتتراء 

مستوى كل من القيمة والمدة. ويكون المبلل المعرض لخطر االئتمان في أي وقت من األوقات محدد بالقيمة العادلة لألداة 

يمثل جزءاً ضتت يالً من القيمة التعاقدية / االفتراضتتية  الذية عادلة موجبة التي تحقق منفعة لصتتالن البنك أي أصتتل ذو قيم

المستتتتتتتخدمة للتعبير عن حجم األدوات القائمة. ويتم إدارة هذا الخطر االئتماني كجزء من حد اإلقراض الكلي الممنوح 

مانات في مقابل الخطر للعميل وذلك مع الخطر المتوقع نتيجة للتغيرات في الستتتتتوق.  وال يتم عادة الحصتتتتتول علي ضتتتتت

 .االئتماني علي تلك األدوات فيما عدا المبالل التي يطلبها البنك كايداعات هامشية من األطراف األخرى

 

وينشتتأ خطر التستتوية في المواقف التي يكون فيها الستتداد عن طريق النقدية أو أدوات حقوق ملكية أو أوراق مالية أخرى 

أو أدوات حقوق ملكية أو أوراق مالية أخرى ويتم وضتتع حدود تستتوية يومية لكل من أو مقابل توقع الحصتتول على نقدية 

 .األطراف األخرى لتغطية مخاطر التسوية المجمعة الناتجة عن تعامالت البنك في أي يوم

 

    Master Netting Arrangements   ترتيبات المقاصة الرئيسية

لدخول في اتفاقيات تصفية رئيسية مع األطراف التي تمثل حجم هام من يقوم البنك بالحد من مخاطر االئتمان عن طريق ا

فية الرئيسية أن يتم اجراء مقاصة بين األصول وااللتزامات الظاهرة       المعامالت ينتج بصفة عامة عن اتفاقيات التص

االئتمان الُمصتتتاحب للعقود بالمركز المالي وذلك الن التستتتوية عادة ما تتم على أستتتاس إجمالي  إال أنه يتم تخفيض خطر 

التي في صتتالن البنك عن طريق اتفاقيات التصتتفية الرئيستتية وذلك ألنه إذا ما حدث تعثر  يتم إنهاء وتستتوية جميع المبالل 

مع الطرف اآلخر بتتاجراء المقتتاصتتتتتتتة. ومن الممكن أن يتغير مقتتدار تعرض البنتتك للخطر االئتمتتاني النتتاتج عن أدوات 

فاقيات التصتتتتفية الرئيستتتتية وذلك خالل فترة قصتتتتيرة نظراً ألنه يتأثر بكل معاملة تخضتتتتع لتلك الخاضتتتتعة االت المشتتتتتقات

 .االتفاقيات

 

 المتعلقة باالئتمان االرتباطات

يتمثل الغرض الرئيستتتتتي من االرتباطات المتعلقة باالئتمان فى التأكد من إتاحة االموال للعميل عند الطلب  وتحمل عقود 

خطر االئتمان المتعلق بالقروض وتكون االعتمادات المستتتتتتندية والتجارية التى يصتتتتتدرها البنك الضتتتتتمانات المالية ذات 

بالنيابة عن العميل لمنن طرف ثالث حق الستتتتحب من البنك فى حدود مبالل معينة وبموجب أحكام وشتتتتروط محددة غالبا 

 قرض المباشر.مضمونة بموجب البضائع التى يتم شحنها وبالتالي تحمل درجة مخاطر أقل من ال

 

وتمثل ارتباطات منن االئتمان الجزء غير المستتتتتتتخدم من المصتتتتتترح به لمنن القروض  أو الضتتتتتتمانات  أو االعتمادات 

المستتتتتندية  ويتعرض البنك لخستتتتارة محتملة بمبلل يستتتتاوى إجمالي االرتباطات غير المستتتتتخدمة وذلك بالنستتتتبة لخطر 

إال أن مبلل الخستتتتتتتارة المرجن حدوثها فى الواقع تقل عن االرتباطات غير االئتمان الناتج عن ارتباطات منن االئتمان  

المستتتتخدمة وذلك نظرا ألن أغلب االرتباطات المتعلقة بمنن االئتمان تمثل التزامات محتملة لعمالء يتمتعون بمواصتتتفات 

حيث أن االرتباطات طويلة ائتمانية محددة   ويراقب البنك المدة حتى تاريخ االستتتتتتتحقاق الخاصتتتتتتة بارتباطات االئتمان 

 االجل عادة ما تحمل درجة أعلى من خطر االئتمان بالمقارنة باالرتباطات قصيرة االجل.

 

 سياسة قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 

ث مراحل لتصتتتنيف األصتتتول المالية التي يتم قياستتتها بالتكلفة المستتتتهلكة وارتباطات التتطلب ستتتياستتتات البنك تحديد ث

القروض والضتتتتمانات المالية وكذا أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشتتتتامل االخر طبقا للتغيرات في جودة 

 علىالقيمة المتعلقة بهذه األدوات وذلك في ) الخستتتتتائر االئتمانية المتوقعة (ثم قياس ومناالئتمان منذ االعتراف األولي 

 :التاليالنحو 

 

يتم تصنيف األصل المالي غير المضمحل عند االعتراف األولي في المرحلة األولى ويتم مراقبة مخاطر االئتمان بشكل 

 .مستمر من قبل إدارة مخاطر االئتمان بالبنك
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 تابع -سياسة قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 الفي حالة وجود زيادة جوهرية في خطر االئتمان منذ االعتراف األولي؛ يتم نقل األصتتتتل المالي إلى المرحلة الثانية و

ضمحالل يتم اعتبار األصل المالي مضمحل في هذه المرحلة )خسارة االئتمان المتوقعة على مدي الحياة في ظل عدم ا

 قيمة االئتمان(.
 

في حالة وجود مؤشرات عن اضمحالل قيمة األصل المالي فيتم نقله الى المرحلة الثالثة  ويستند البنك إلى المؤشرات 

 التالية لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة موضوعية تشير

 على االصل المالي كنتيجة لزيادة المخاطر االئتمانيةائد زيادة كبيرة بسعر الع. 

 تغييرات سلبية جوهرية في النشاط والظروف المالية أو االقتصادية التي يعمل فيها المقترض 

 طلب الجدولة نتيجة صعوبات تواجد المقترض.  

 تغييرات سلبية جوهرية في نتائج التشغيل الفعلية أو المتوقعة أو التدفقات النقدية.  

 لنقدية المستقبلية للمقترضتغييرات اقتصادية مستقبلية سلبية تؤثر على التدفقات ا.  

 .العالمات المبكرة لمشاكل التدفق النقدي / السيولة مثل التأخير في خدمة الدائنين / القروض التجارية 

 إلغاء أحد التسهيالت المباشرة من جانب البنك بسبب ارتفاع المخاطر االئتمانية للمقترض.  
 

 

 نموذج قياس المخاطر البنكية العام

  ويتم المصري المركزيبتصنيفات فى شكل مجموعة فرعية أكثر تفصيال بحيث تتفق مع متطلبات البنك تقوم االدارة 

تصتتنيف االصتتول المعرضتتة لخطر االئتمان وفقا لقواعد وشتتروط تفصتتيلية تعتمد بشتتكل كبير على المعلومات المتعلقة 

 للسداد. انتظامهومدى  الماليبالعميل ونشاطه ووضعه 
 

  على أستتاس نستتب محددة من قابل البنك وفقا لتعليمات الجدارة االئتمانيةويقوم البنك بحستتاب المخصتتصتتات المطلوبة 

الخستتتتائر وفقاً لقواعد البنك المركزي المصتتتتري عن المخصتتتتصتتتتات المطلوبة المركزي المصتتتتري وفي حالة زيادة 

يتم تجنيب احتياطي المخاطر البنكية العام ضتتتتمن حقوق ألغراض إعداد القوائم المالية    االئتمانية المتوقعة المحتستتتتبة

بمقدار تلك الزيادة  ويتم تعديل ذلك االحتياطي بصتتتتتتفة دورية بالزيادة  القابلة للتوزيعالملكية خصتتتتتتماً على األرباح 

 والنقص بحيث يعادل دائماً مبلل الزيادة بين المخصصين ويُعد هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. 

ونسب  المصري المركزيبيان ف ات الجدارة للمؤسسات وفقا ألس  التقييم الداخلي مقارنة بأس  تقييم البنك  يليوفيما 

 .المخصصات المطلوبة الضمحالل االصول المعرضة لخطر االئتمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصنيف البنك 

 المصري المركزي
 مدلول التصنيف

نسبة المخصص 

 المطلوب

مدلول التصنيف 

 الداخلي

 ديون جيدة صفر مخاطر منخفضة  1

 ديون جيدة %1 مخاطر معتدلة  2

 ديون جيدة %1 مخاطر مرضية  3

 ديون جيدة %2 مخاطر مناسبة  4

 ديون جيدة %2 مخاطر مقبولة  5

 المتابعة العادية %3 مخاطر مقبولة حديا  6

 المتابعة الخاصة %5 مخاطر تحتاج لعناية خاصة  7

 ديون غير منتظمة %20 دون المستوى  8

 ديون غير منتظمة %50 تحصيلها مشكوك فى  9

 ديون غير منتظمة %100 ردي ة  10
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 البنود المعرضة لخطر االئتمان )داخل المركز المالي( - الحد االقصى لخطر االئتمان قبل الضمانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 البنود المعرضة لخطر االئتمان بدون أخذ الضمانات )خارج المركز المالي(
 

 ارتباطات عن قروض والتزامات أخرى غير قابلة لإللغاء متعلقة باالئتمان
 2021ديسمبر 31 2022مارس  31 

 ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري 

   

  247,165  283,553 األوراق المقبولة عن تسهيالت الموردين

  111,636  1,203,887 اعتمادات مستندية

  1,839,631  1,809,416 خطابات ضمان

 3,296,856 2,198,432 

 

وذلك بدون االخذ فى  2021ديستتمبر  31 و 2022 مارس  31يمثل الجدول الستتابق أقصتتى حد يمكن التعرض له فى 

القيمة الدفترية التى تم عرضتتها فى  صتتافيتعتمد المبالل المدرجة على  الميزانية االعتبار أية ضتتمانات بالنستتبة لبنود 

الحد االقصتتتتتتى المعرض لخطر االئتمان ناتج عن القروض  % من26.99الستتتتتتابق الميزانية وكما هو مبين بالجدول 

 .%31.44 أدوات دين فيبينما تمثل االستثمارات   2021ديسمبر  31 في %24.98والتسهيالت للعمالء مقابل 

 

عن كل من  وتثق االدارة فى قدرتها على االستتتتتتتمرار فى الستتتتتتيطرة واالبقاء على الحد االدنى لخطر االئتمان الناتج

 محفظة القروض والتسهيالت وأدوات الدين بناء على مايلى:

% فى 87من محفظة القروض والتستتتتهيالت مصتتتتنفة فى أعلى درجتين من درجات التقييم الداخلى مقابل  89% -

 2021ديسمبر  31

 31% فى  %71 % من محفظة القروض والتسهيالت اليوجد عليها متأخرات أو مؤشرات اضمحالل مقابل78 -

 2021ديسمبر 

% 97أدوات دين وأذون خزانة تمثل أدوات دين على الحكومة المصرية فى مقابل  % من االستثمارات فى 95 -

 .2020ديسمبر  31فى 

  

 2021ديسمبر  31 2022 مارس 31 

 ألف جنيه مصري جنيه مصريألف  

قدية و بة االحتياطي ن لدى البك المركزي في إطار نستتتتتت ارصتتتتتتتدة 

 االلزامي
1,974,018 1,040,751  

  18,756,193 20,013,710 أرصدة لدى البنوك

   وض وتسهيالت للعمالءرق

   قروض ألفراد

  2,857,376 3,501,315 قروض شخصية

  22,707 341,323 بطاقات ائتمان

  479,868 94,569 حسابات جارية مدينة

  434,968 463,947 قروض عقارية

   قروض للمؤسسات

  741,504 1,033,841 حسابات جارية مدينة

  5,228,814 6,632,104 قروض مباشرة

  1,539,361 1,581,214 قروض مشتركة

   استثمارات مالية

 13,594,824 15,895,648 أدوات دين

  556,959 816,672 إيرادات مستحقة –أصول أخرى 

 52,348,361 45,253,325 
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 قروض وتسهيالت

 :2022 مارس 31فى موقف أرصدة القروض والتسهيالت  يليفيما 
 

 

 

 .الخسائر االئتمانية المتوقعة للقروض والتسهيالتإضافية عن  معلومات )17(ويتضمن إيضاح 
 

 

 القروض والتسهيالت وفقاً لفترات الت خير 
 ) ألف جنيه مصري (               

 
 ) ألف جنيه مصري (                                                                                                                

 

 قروض وتسهيالت تم إعادة هيكلتها  

وتعتمد  الستتتتتداد وتعديل وتأجيل  الجبرية وتنفيذ برامج االدارة  الستتتتتداد نشتتتتتطة إعادة الهيكلة تمديد ترتيبات أتتضتتتتتمن 

الستتداد وذلك بناء  الستتتمرارعالية  احتماالتستتياستتات تطبيق إعادة الهيكلة على مؤشتترات أو معايير تشتتير إلى أن هناك 

ت للمراجعة المستتتتمرة. ومن المعتاد تطبيق إعادة الهيكلة على . وتخضتتتع تلك الستتتياستتتالإلدارة الشتتتخصتتتيعلى الحكم 

   بشتتتتتتتأنتتهتم إعتتادة التفتتاوض  التيوقتتد بلغتتت القروض  العمالء ختتاصتتتتتتتة قروض تمويتتل  االجتتل القروض طويلتتة 

   2021ديسمبر 31 فيألف جم   260,314 ألف جم مقابل              260,314

 2021ديسمبر  31 2022مارس  31  

 ألف جنيه مصري جنيه مصري ألف  

   
 8.132.959 10,323,317 المرحلة االولي

 1.319.414 1,425,935 المرحلة الثانية

 1.852.225 1,899,061 المرحلة الثالثة

 11,304,598 13,648,313 اإلجمالى

   
 

  يخصم منه
 

 (1,580,931.00)  (1,632,642) الخسائر االئتمانية المتوقعة

 (83,171.00)  (85,379) مجنبةفوائد 

 (73,185.00)  (75,367) عوائد دائنة

 9,567,311 11,854,925 الصافى

  مؤسسات أفراد 2022مارس  31

حسابات  التقييم

 مدينة جارية

بطاقات 

 ائتمان

قروض 

 شخصية

حسابات جارية  قروض عقارية

 مدينة

قروض  قروض مباشرة

 مشتركة

إجمالي القروض 

 والتسهيالت للعمالء

 10,599,022 1,157,278 4,637,234 1,024,292 447,058 2,903,906 334,685 94,569 منتظم / ال توجد مت خرات

ً  30مت خرات حتى   574,736  293,397 8,456 12,238 258,496 2,149  يوما

 60إلى  30مت خرات أكثر من 

 228,832  154,687  2,105 70,889 1,151  يوماً  

 90إلى  60مت خرات أكثر من 

 73,820  7,960  1,323 64,270 267  يوماً  

 2,171,903 423,936 1,538,826 1,093 1,223 203,754 3,071  محل اضمحالل

 13,648,313 1,581,214 6,632,104 1,033,841 463,947 3,501,315 341,323 94,569 اإلجمالي

  مؤسسات أفراد 2021ديسمبر  31

حسابات  التقييم

 مدينة جارية

بطاقات 

 ائتمان

قروض 

 شخصية

حسابات جارية  قروض عقارية

 مدينة

قروض  قروض مباشرة

 مشتركة

إجمالي القروض 

 والتسهيالت للعمالء

  7,988,685  1,146,806   2,829,692   740,416   419,713  2,354,894   17,296   479,868  منتظم / ال توجد متأخرات

ً  30متأخرات حتى    738,288   129,380   356,535     -   7,499.00   244,874     -     -  يوما

  475,134    376,140     -   2,982.00   94,250   1,762     -  يوماً   60إلى  30متأخرات أكثر من 

  77,129    55,735     -   157.00   20,556   681     -  يوماً   90إلى  60متأخرات أكثر من 

  2,025,362   263,175   1,610,712   1,088   4,617.00   142,802   2,968     -  محل اضمحالل

 11,304,598 1,539,361 5,228,814 741,504 434,968 2,857,376 22,707 479,868 اإلجمالي
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 الديون المعدومة  

المختصتتتتتة بالبنك  فان القروض التي تقرر إعدامها من القروض غير المنتظمة والديون  اللجانمجل   اتبموجب قرار

المشتتتكوك في تحصتتتيلها حيث يتم إعدامها خصتتتماً على مخصتتتصتتتات االضتتتمحالل المقابلة لها  وذلك بعد استتتتنفاد كافة 

 عمليات التحصيل المحتملة.
 

 2021ديسمبر  31 2022 مارس 31 
 مصريألف جنيه  ألف جنيه مصري 

   قروض وتسهيالت للعمالء

 340,473 12,865 قروض مباشرة 

 12,865 340,473 

 أدوات دين وأذون الخزانة

 31 فتتتتتيتحليتتتتتتل أدوات التتتتتدين وأذون الخزانتتتتتة االختتتتتترى وفقتتتتتـا لوكتتتتتـاالت التقييتتتتتتـم  التتتتتتالييمثتتتتتل الجتتتتتدول 

 :يعادله وما زبناء على تقييم ستاندرد أند بور  2022 مارس

 
 

 

 

 القطاعات الجغرافية

 31فى الجغرافيحستتتتتتتب القطاع  الدفترية  موزعةتحليل بأهم حدود خطر االئتمان للبنك بالقيمة  التاليويمثل الجدول 

ثم توزيع المخاطر على القطاعات الجغرافية وفقا للمناطق المرتبطة بعمالء  الجدول عند إعداد هذا   2021ديستتتتتتمبر 

 البنك.
 (ألف جنيه مصري)              

4- 

  

 اإلجمالي أدوات الدين استثمارات مالية   2022مارس  31

B 4,315,644  11,580,004   15,895,648  

 اإلجمالي أدوات الدين استثمارات مالية  2021ديسمبر  31
    

B  2,862,309   10,732,515   13,594,824  

 جمهورية مصر العربية 

 
 الكبرى القاهرة

االسكندرية / القناة / 

 البحراالحمر/ سيناء
 اإلجمالي الوجه القبلى

 1,974,018 - - 1,974,018 نقدية وارصدة لدى البنك المركزي

 20,013,710 - - 20,013,710 أرصدة لدى البنوك

     ض وتسهيالت للعمالءروق

     قروض ألفراد

 94,569 95 473 94,001 حسابات جارية مدينة

 341,323 3,487 53,633 284,203 بطاقات ائتمان

 3,501,315 10,563 540,370 2,950,382 قروض شخصية

 463,947 14,447 14,679 434,821 قروض عقارية

     قروض للمؤسسات

 1,033,841 3,323 426,965 603,553 حسابات جارية مدينة

 6,632,104 18,125 1,516,366 5,097,613 قروض مباشرة

 1,581,214 - - 1,581,214 قروض مشتركة

     استثمارات مالية

 15,895,648 - - 15,895,648 أدوات دين

 2,035,200 - - 2,035,200 أصول أخرى

 53,566,889 50,040 2,552,486 50,964,363 2022مارس  31اإلجمالي في 

 46,397,949 49,474 1,521,986 44,826,489 2021ديسمبر  31اإلجمالي في 
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 قطاعات النشاط

يزاوله عمالء  الذيموزعة حستتتتتتب النشتتتتتتاط  الدفترية تحليل بأهم حدود خطر االئتمان للبنك بالقيمة  التالييمثل الجدول 

  البنك:
 )ألف جنيه مصري(

 

  خطر السوق 4-2

أستتعار  فيعن التغير  الناتجةتقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستتتقبلية  فييتعرض البنك لخطر الستتوق المتمثل 

كل منها  إنحيث  الملكية وينتج خطر الستتتتتتوق عن المراكز المفتوحة لمعدل العائد والعملة ومنتجات حقوق  الستتتتتتوق 

مثل معدالت  لألسعارالسوق أو مستوى الحساسية لمعدالت  فيالسوق والتغيرات  فيمعرض للتحركات العامة والخاصة 

ويفصتتل البنك مدى تعرضتته لخطر الستتوق إلى محافظ  الملكية العائد ومعدالت استتعار الصتترف واستتعار ادوات حقوق 

 للمتاجرة أو لغير غرض المتاجرة.
 

سوق بالبنك ويت سوق الناتجة عن أنشطة المتاجرة أو لغير المتاجرة في إدارة مخاطر ال م متابعتها وتتركز إدارة مخاطر ال

عن طريق فريقين منفصتتلين ويتم رفع التقارير الدورية عن مخاطر الستتوق إلى مجل  اإلدارة ورؤستتاء وحدات النشتتاط 

 بصفة دورية.
 

أما المحافظ لغير  الستتتتتوق عن تعامل البنك مباشتتتتترة مع العمالء أو مع  الناتجةوتتضتتتتتمن محافظ المتاجرة تلك المراكز 

وتتضتتتمن هذه  التجزئة وااللتزامات المتعلقة بمعامالت  لألصتتتولمن إدارة ستتتعر العائد  المتاجرة فتنشتتتأ بصتتتفة أستتتاستتتية

المحافظ مخاطر العمالت األجنبية وأدوات حقوق الملكية الناتجة عن االستتتثمارات بالتكلفة المستتتهلكة وبالقيمة العادلة من 

 خالل الدخل الشامل اآلخر.
 

أستتتعار المدينة بالدائنة لتجنب خطر تغيرات أستتتعار الفائدة كذلك يعتمد على ويستتتتخدم البنك أستتتلوب ربط أستتتعار الفوائد  

حاالت محدودة يتم تحديد أستتعار الفائدة لمدة أطول  فيشتتهور إال  3حدها االقصتتى عن  في ال تزيد والتيالمتغيرة  الفائدة

 من ذلك مع ربط محفظة الموارد بمحفظة االستخدامات لتحقق عائد يغطى تكلفة االموال.
 

 -ما يلي: البنك بعدم تجاوز  التزامإلى  باإلضافةهذا 

  الرأسمالية.من القاعدة  %1عملة أجنبية نسبة  أيمركز  فيقيمة الفائض 

  الرأسمالية.من القاعدة  %2مراكز العمالت األجنبية نسبة  فيالفائض  إجماليقيمة 

  الرأسمالية.من القاعدة  %10عملة نسبة  أيمركز  فيقيمة العجز 

 من القاعدة الرأسمالية %20نسبة  محلية(مراكز العمالت )أجنبية أو  فيالعجز  إجماليمة قي 

  

 نشاط صناعي نشاط تجاري 
مؤسسات 

 مالية

شركات 

 عقارية
 اإلجمالي أفراد أنشطة أخرى قطاع حكومي

 1,974,018 - - - - 1,974,018 - - نقدية وارصدة لدى البنك المركزي

 - - أرصدة لدى البنوك
20,013,71

0 
- - - - 20,013,710 

         قوض وتسهيالت للعمالء

         قروض ألفراد

 94,569 94,569 - - - - - - حسابات جارية مدينة

 3,501,315 3,501,315 - - - - - - قروض شخصية

 341,323 341,323 - - - - - - بطاقة ائتمان

 463,947 463,947 - - - - - - قروض عقارية

         قروض للمؤسسات

 1,033,841 - 580,253 79 18,712 135,899 297,834 1,064 حسابات جارية مدينة

 6,632,104 - 1,712,519 15,292 440,489 941,533 3,422,122 100,149 قروض مباشرة

 1,581,214 - 587,749 318,611 606,791 - 68,063 - قروض مشتركة

         استثمارات مالية

 15,895,648 - - 15,895,648 - - - - أدوات دين

 2,035,200 - 2,035,200 - - - - - أصول أخرى

 53,566,889 4,401,154 4,915,721 16,229,630 1,065,992 23,065,160 3,788,019 101,213 2022مارس  31اإلجمالي في 

 46,397,949 3,794,919 3,913,815 13,981,979 1,363,128 20,177,130 3,108,644 58,334 2021ديسمبر  31اإلجمالي في 
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 أساليب قياس خطر السوق

 

وعمليات شراء او بيع وبما يتناسب مع اسعار  بالمتابعه اليوميه السعار العمالت االجنبيه مخاطر سعر الصرفوالتحوط لقياس اليتم 

 وحدود وقف الخسائر اليوميه بما يتناسب مع المخاطر المقبوله للبنك السوق مع اعتماد حدود لمراكز العمالت االجنبيه 

 

تؤثر على ارباح البنك او على القيمه  باستخدام االسلوب المعيارى لقياس الفجوه التى  مخاطر تحركات اسعار العائديتم قياس 

  االقتصاديه للبنك

 

تقلبات اسعار االوراق الماليه تقوم اداره مخاطر السوق بمتابعه تبويب وبيع وشراء االستثمارات الماليه بغرض يتم قياس مخاطر 

وذلك بالتعاون مع قطاع الخزانه مع  المتاجره وعمل تقييم يومى لها مع المتابعه الدقيقه لها وعمل على وضع الحدود الالزمه لها

  القيام بقياس القيمه المعرضه للخطر لتلك االدوات فى حاله احتفاظها بغرض المتاجره للوقوف على مدى الخسائر المحتمله

 

هاوذلك عن طريق اداره كافه االصول والخصوم داخل وخارج الميزانيه بالتوافق مع اهداف البنك فى ادارت مخاطر السيوله يتم قياس

من خالل لجنه االلكو التى تقوم بتحديد المصادر التى تنشا عنها مخاطر السيوله مع اداره مخاطر السوق وعمل السيناريوهات 

  المحتمله لضغط السيوله وادارتها فى حاله االزمات

 

لبنك اليوميه ويدير البنك ترجع اسباب مخاطر السوق الى مخاطر اسعار العائد ومخاطر اسعار الصرف التى تنشأ بسبب انشطه ا

المخاطر التى يتعرض لها فى السوق من خالل اطار عمل شامل يعك  القبول المحدود لتلك المخاطر وتعرض كافه التقارير على 

 :لجنه المخاطر ولجنه االصول وااللتزامات بالبنك ويتم قياس مخاطر السوق كالتالى

 

لي  لغرض المتاجره وهى المخاطر التى تنشأ عن التحركات غير مواتيه فى اسعار  للمراكز المحتفظ بها قياس مخاطر اسعار العائد

العائد السائده فى السوق خالل فتره زمنيه معينه والتى قد تؤثر سلبا على ربحيه البنك وعلى القيمه االقتصاديه لحقوق الملكيه لديه 

تساب المتطلبات النوعيه والكميه بشان مخاطر اسعار العائد للمراكز ولذا يقوم البنك باح وبالتالى على مركز البنك وعلى ربحيه البنك

 .المحتفظ بها لغير غرض المتاجره مع اجراء اختبارات التحمل عليها

 

 طبقا لنوع الخطر القيمة المعرضة للخطر لغير أغراض المتاجرة

 (مصري )باأللف جنيه

 2021ديسمبر  31  2022 مارس 31 

 أقل أعلى متوسط أقل أعلى متوسط 

       
205,85 خطر سعر العائد

2 

206,52

5 

204,51

3 

72,64

8 

210,31

8 

60,11

9 
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 األجنبيةخطر تقلبات سعر صرف العمالت 

وقد قام مجل  االدارة  النقدية اسعار صرف العمالت االجنبية على الميزانية والتدفقات  فييتعرض البنك لخطر التقلبات 

كل من المراكز  ية ل مة االجمال بالقي ية وذلك  ية اليوم وكذلك خالل اليوم  فيبوضتتتتتتع حدود للعمالت االجنب ها يتم  التين

 فترةنهاية ال فيمدى تعرض البنك لخطر تقلبات سعر صرف العمالت االجنبية  التاليمراقبتها لحظياً ويلخص الجدول 

 لها:الية موزعة بالعمالت المكونة الم لألدواتالقيمة الدفترية  التاليالجدول  ويتضمن المالية  

 
 (جنيه مصريباأللف القيمة )

 يورو دوالر أمريكي جنيه مصري 2022مارس  31
 جنيه

 إسترليني

 عمالت

 أخرى
 االجمالي

       األصول المالية

 1,974,018 1,796 467 25,475 42,549 1,903,731 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

 20,012,603 23,818 140,757 116,051 881,095 18,850,882 أرصدة لدى البنوك

 11,854,925 - - 120,013 867,213 10,867,699 قروض وتسهيالت لعمالء

       مالية اتاستثمار

من خالل الدخل بالقيمة العادلة استثمارات مالية 

 الشامل

3,530,615 2,129,165 35,632 - - 5,695,412 

 10,271,864 - - - 2,036,027 8,235,837 استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة

 362,829 - -  -  - 362,829 استثمارات مالية في شركات شقيقة

 816,672 - 3 1,752 22,792 792,125 أصول مالية أخرى

 50,988,323 25,614 141,227 298,923 5,978,841 44,543,718 2022مارس  31إجمالي األصول المالية في 

       االلتزامات المالية

 4,663,598 10,966   1,102,632 3,550,000 أرصدة مستحقة للبنوك

 41,802,446 3,353 140,918 327,141 4,892,259 36,438,775 ودائع لعمالء

 780,393 5 50 178 16,440 763,720 التزامات مالية أخرى

ماااارس  31االلتزماااات الماااالياااة في إجماااالي 

2022 

40,752,495 6,011,331 327,319 140,968 14,324 47,246,437 

 3,741,886 11,290 259 (28,396) (32,490) 3,791,223 2022مارس  31صافي المركز المالي في 

 3,674,639 9,935 (208) (620) (59,517) 3,725,049 2021ديسمبر  31صافي المركز المالي في 
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 العائدخطر سعر 

يتعرض البنك ألثار التقلبات فى مستويات أسعار العائد السائدة فى السوق وهو خطر التدفقات النقدية لسعر العائد المتمثل 

سبب التغيرات فى سعر العائد وهو خطر  فى تذبذب التدفقات النقدية ألداة مالية ب سعر عائد االداة   وخطر القيمة العادلة ل

تقلبات قيمة االداة المالية نتيجة للتغير فى استتتتعار العائد فى الستتتتوق  وقد يزيد هامش العائد نتيجة لتلك التغيرات ولكن قد 

ستتتتتوى االختالف فى تنخفض االرباح فى حالة حدوث تحركات غير متوقعة   ويقوم مجل  إدارة البنك بوضتتتتع حدود لم

 إعادة تسعير العائد الذى يمكن أن يحتفظ به البنك   ويتم مراقبة ذلك يوميا بواسطة إدارة االموال بالبنك.
 

الماليـتتتتتتتتة  لألدواتيتضتتمن القيمة الدفتريـتتتتتتتتة  الذيمدى تعرض البنك لخطر تقلبات ستتعر العائد  التاليويلخص الجدول 

 :أقربإعـادة التسعيـر أو تـواريخ االستحقاق ايهما  سعر تواريخموزعـة علـى اسـاس 
 )ألف جنيه مصري(

 حتى شهر واحد 2022 مارس 31
 أكثر من شهر

 حتى ثالثة

 أكثر من ثالثة

 حتى سنة

أكثر من سنة حتى 

 خمس سنوات

 أكثر من خمس

 سنوات
 اإلجمالي بدون عائد

        

        األصول المالية

نقدية وأرصدة لدى البنك 

 المركزي
1,974,018      1,974,018 

 20,012,603     471,219 19,541,384 أرصدة لدى البنوك
        

 13,648,313 682,602 6,072,274 6,618,437 166,652 96,966 11,382 قروض وتسهيالت لعمالء

        استثمار مالية

استثمارات مالية من خالل 

 5,695,412 93,327 1,134,188 152,253 3,677,094 634,875 3,675 الدخل الشامل
استثمارات مالية بالتكلفة 

 10,271,864   7,160,551 3,111,313   المستهلكة
 362,829 362,829      استثمارات في شركات شقيقة

 816,672 816,672      أصول مالية أخرى
 52,781,711 1,955,430 7,206,462 13,931,241 6,955,059 1,203,060 21,530,459 إجمالي األصول

        االلتزامات المالية

 4,663,598 397,450    821,894 3,444,254 أرصدة مستحقة للبنوك
 41,802,446 64,288 17,068,247 13,126,123 8,849,220 1,264,190 1,430,378 ودائع لعمالء

 780,393 780,393      التزامات مالية أخرى
 إجمالي االلتزمات 

4,874,632 2,086,084 8,849,220 13,126,123 17,068,247 

1,242,13

1 47,246,437 
 فجوة إعادة التسعير 

(883,024) 16,655,827 2022مارس  31في   (1,894,161)  805,118 (9,861,785) 713,299 5,535,274 

 فجوة إعادة التسعير 

2021ديسمبر  31في   2,654,330 (2,549,200) 8,213,800 (11,818,050) 3,411,393 4,906,989 4,819,262 

 

 تحليل حساسية سعر العائد 

 تؤثر تغيرات أسعار الفائدة على حقوق الملكية بالطرق التالية: 
 

ضتتتتتتمن األرباح المحتجزة: الزيادة أو النقص في صتتتتتتافي الدخل من العائد والقيمة العادلة للمشتتتتتتتقات المالية والمدرجة  

 األرباح والخسائر.

احتياطي القيمة العادلة: الزيادة أو النقص في القيمة العادلة لألصتتتتتتول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشتتتتتتامل  

 .المعترف بها مباشرة ضمن قائمة الدخل الشامل

 

 خطر السيولة     4-3

سيولة هو خطر تعرض البنك لصعوبات فى  ستبدال  خطر ال الوفاء بتعهداته المرتبطة بالتزاماته المالية عند االستحقاق وا

المبالل التى يتم ستتتتتتحبها  ويمكن أن ينتج عن ذلك االخفاق في الوفاء بااللتزامات الخاصتتتتتتة بالستتتتتتداد للمودعين والوفاء 

  بارتباطات االقراض.
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 إدارة مخاطر السيولة 

 

 :يليما تتضمن عمليات الرقابة لخطر السيولة المطبقة بمعرفة إدارة االصول وااللتزامات بالبنك 
 

عن طريق مراقبة التدفقات النقدية المستتتتتتتقبلية للتأكد من إمكانية الوفاء بكافة المتطلبات  اليومييتم إدارة التمويل  -

ويتواجد البنك فى استتواق المال العالمية لتأكيد  للعمالء أو عند إقراضتتها  استتتحقاقهاويتضتتمن ذلك إحالل االموال عند 

 تحقيق ذلك الهدف.

غير متوقعة فى  اضطراباتالتسويق التى من الممكن تسييلها بسهولة لمقابلة اية  عاليةاالحتفاظ بمحفظة من االصول  -

 التدفقات النقدية.

 .المصري المركزيات الداخلية للبنك ومتطلبات البنك مراقبة نسب السيولة بالمقارنة بالمتطلب -

 القروض.إدارة التركيز وبيان استحقاقات  -

 

وهى الفترات الرئيستتية  التاليألغراض الرقابة وإعداد التقارير يتم قياس وتوقع التدفقات النقدية لليوم واالستتبوع والشتتهر 

لك التوقعات فىإل ية لت بدا ية وتواريخ  دارة الستتتتتتيولة وتتمثل نقطة ال مال مات ال ية لاللتزا قد عا قات الت يل االستتتتتتتحقا تحل

 المالية. لألصولالتحصيالت المتوقعة 
 

وتقوم إدارة االصول ايضا بمراقبة عدم التطابق بين االصول متوسطة االجل  ومستوى ونوع الجزء غير المستخدم من 

تسهيالت الحسابات الجارية المدينة واثر االلتزامات العرضية مثل خطابات الضمان  استخدامالقروض  ومدى  ارتباطات

 واالعتمادات المستندية.
 

 التالي:الجدول  فيتتمثل نسبة تغطية السيولة 

 
 2021ديسمبر  31 2022مارس  31 

  

 

 

 12,071,343 14,640,461 (1إجمالي قيمة األصول السائلة عالية الجودة )

 13,721,301 14,761,593 التدفقات النقدية الخارجةإجمالي 

 "إجمالي التدفقات النقدية الداخلة الُمعتد بها فى إطار الحد الموضوع 

من إجمالي  %75)القيمة األقل من: إجمالي التدفقات النقدية الداخلة  

 4,145,603 11,071,195 التدفقات النقدية الخارجة("

 9,575,698 3,690,398 (2الخارجة )صافي التدفقات النقدية 

 %126.06 %396.72 (1/2نسبة تغطية السيولة )

 

 منهج التمويل

يتم مراجعة مصتتتادر الستتتيولة عن طريق فريق منفصتتتل بادارة االصتتتول والخصتتتوم بالبنك بهدف توفير تنوع واستتتع في 

 العمالت والمناطق الجغرافية  والمصادر  والمنتجات واآلجال.

 

تتضمن االصول المتاحة لمقابلة جميع االلتزامات ولتغطية االرتباطات المتعلقة بالقروض كل من النقدية واالرصدة لدى 

البنك المركزي واالرصتتتتدة لدى البنوك وأذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى والقروض والتستتتتهيالت للبنوك والعمالء 

الستتداد خالل ستتنة وذلك خالل النشتتاط العادي للبنك  باإلضتتافة إلى ويتم مد أجل نستتبة من القروض للعمالء التى تستتتحق 

ذلك هناك رهن لبعض أدوات الدين وأذون الخزانة واالوراق الحكومية االخرى لضتتتتتتمان االلتزامات وللبنك القدرة على 

 مقابل صافى التدفقات النقدية غير المتوقعة عن طريق بيع أوراق مالية وإيجاد مصادر تمويل أخرى.
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 تابع - إدارة مخاطر السيولة

 

 تابع -منهج التمويل 

 

 التالي:تتمثل نسبة التمويل المستقر فى الجدول 
 2022مارس   31  

 مصرى جنيهألف 

 2021ديسمبر  31 

 ألف جنيه مصرى

    

 25,238,995  27,183,572 %100 ترجيحيااللتزامات وحقوق الملكية ذات معامل 

 "ودائع األفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة جدا
)التى ليس لها تاريخ استحقاق والودائع ذات فترة استحقاق متبقية 

 3,972,049  4,002,177 (1أقل من سنة )

 6,023,710  6,459,375 %50االلتزامات ذات معامل ترجيحى 

 35,234,754  37,645,124  إجمالى التمويل المستقر المتاح )أ(

  662,339   707,461  %5"األصول ذات معامل ترجيحي 

  198,541   245,465 %10األصول ذات معامل ترجيحى

    118,749 %15األصول ذات معامل ترجيحى

 1,000,592  989,314 %50األصول ذات معامل ترجيحى 

  -   - %65األصول ذات معامل ترجيحى 

 6,498,909  7,731,003 %85األصول ذات معامل ترجيحى 

 3,175,675  3,972,349 %100األصول ذات معامل ترجيحى 

 537,164  623,578 التزامات عرضية أوارتباطات

 12,073,220  14,387,919 التمويل المستقر المطلوب )ب( إجمالي

 %291.84  %261.64   التمويل المستقر )أ/ب( نسبة صافى

 

 

 تغطية مخاطر التدفقات النقدية

يتم مراقبة جودة نموذج القيمة المعرضتتتة للخطر بصتتتورة مستتتتمرة من خالل اختبارات تعزيزية لنتائج القيمة المعرضتتتة 

 ومجل  اإلدارة.للخطر لمحفظة المتاجرة. يتم رفع نتائج تلك االختبارات إلى اإلدارة العليا للبنك 

 

  المشتقات التي يتم تسويتها بالصافي 

 تتضمن مشتقات البنك التي يتم تسويتها بالصافي ما يلي:

 مشتقات الصرف األجنبي: خيارات العملة داخل وخارج المقصورة  وعقود عملة مستقبلية. ـ 

وخيارات ستتتعر العائد داخل وخارج المقصتتتورة  مشتتتتقات معدل العائد: عقود مبادلة العائد  واتفاقيات العائد اآلجلة   -

 وعقود العائد المستقبلية وعقود العائد األخرى.

 

 مشتقات يتم تسويتها باإلجمالي 

 تتضمن مشتقات البنك التي يتم تسويتها باإلجمالي ما يلي:

 مشتقات الصرف األجنبي: عقود عملة آجلة  وعقود تبادل عمالت. ـ 

ً  مشتقات معدل العائد: عقود ـ   مبادلة عائد وعمالت معا
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 تابع -تغطية مخاطر التدفقات النقدية 

 )ألف جنيه مصري(
   2022 مارس  31  

 حتى شهر البيان / تاريخ االستحقاق
 3أكثر من شهر وحتى 

 شهور

شهور وحتى  3اكثرمن 

 سنة

اكثرمن سنة وحتى 

 سنوات5
 االجمالى بدون عائد سنوات 5أكثر من

 4,663,598 397,450    821,894 3,444,254 المستحق للبنوك 

 41,802,446 64,288 17,068,247 13,126,123 8,849,220 1,264,190 1,430,378 ودائع العمالء

 780,393 780,393      التزامات اخري

 47,246,437 1,242,131 17,068,247 13,126,123 8,849,220 2,086,084 3,090,115 إجمالي االلتزامات المالية وفقا لتاريخ االستحقاق التعاقدى

 52,781,711 1,955,430 7,206,462 13,931,241 6,955,059 1,203,060 21,530,459 التعاقدى*اجمالى االصول المالية وفقا لتاريخ االستحقاق 

 

 

 

 )ألف جنيه مصري(
   2021ديسمبر  31  

 حتى شهر البيان / تاريخ االستحقاق
 3أكثر من شهر وحتى 

 شهور
شهور وحتى  3اكثرمن 

 سنة
اكثرمن سنة وحتى 

 سنوات5
 بدون عائد سنوات 5أكثر من

 االجمالى
 

 1,056,294 47,604 - - - - 1,008,690 المستحق للبنوك 

 38,729,772 64,716 290,326 21,818,360 8,388,970 5,730,770 2,436,630 ودائع العمالء

 468.589 468.589 - - - - - التزامات اخري

 40,254,655 580,909 290,326 21,818,360 8,388,970 5,730,770 3,445,320 إجمالي االلتزامات المالية وفقا لتاريخ االستحقاق التعاقدى

 45,073,918 5,487,899 3,701,719 10,000,310 16,602,770 3,181,570 6,099,650 اجمالى االصول المالية وفقا لتاريخ االستحقاق التعاقدى*

 

رصدة لدى البنوك وأذون الخزانة وأوراق حكومية تتضمن االصول المتاحة لمقابلة جميع االلتزامات ولتغطية االرتباطات المتعلقة بالقروض كل من النقدية واالرصدة لدى البنك المركزي واال

السداد خالل سنة وذلك خالل النشاط العادى للبنك   باالضافة إلى ذلك هناك رهن لبعض أخرى والقروض والتسهيالت للبنوك والعمالء ويتم مد أجل نسبة من القروض للعمالء التى تستحق 

ة عن طريق بيع أوراق مالية وإيجاد مصتتادر تمويل أدوات الدين وأذون الخزانة واالوراق الحكومية االخرى لضتتمان االلتزامات وللبنك القدرة على مقابل صتتافى التدفقات النقدية غير المتوقع

 أخرى.

 االصول المبينة بالجدول تمثل التدفقات النقدية المخصومة وفقاً لتاريخ االستحقاق التعاقدية.*
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 بالقيمة العادلةأدوات مالية يتم قياسها  

 أرصدة لدى البنوك 

تمثل القيمة العادلة لإليداعات والودائع لليلة واحدة ذات العائد المتغير القيمة الحالية لها ويتم تقدير القيمة العادلة المتوقعة  

ستتتواق المالية للودائع التي تحمل عائد متغير بناء على التدفقات النقدية المخصتتتومة باستتتتخدام ستتتعر العائد الستتتائد في األ

 للديون ذات خطر ائتماني وتاريخ استحقاق مشابه. 

 

 قروض وتسهيالت للبنوك 

تتمثتتل القروض والتستتتتتتهيالت للبنوك في قروض غير الودائع لتتدى البنوك. وتمثتتل القيمتتة العتتادلتتة المتوقعتتة للقروض 

 باستتتخدام معدلوالتستتهيالت القيمة المخصتتومة للتدفقات النقدية المستتتقبلية المتوقع تحصتتيلها ويتم خصتتم التدفقات النقدية 

عند استحقاقها أو عند  األموال إحاللالعائد الحالي في السوق لتحديد القيمة العادلة للوفاء بكافة المتطلبات  ويتضمن ذلك 

 ويتواجد البنك في أسواق المال العالمية لتأكيد تحقيق ذلك الهدف. للعمالء إقراضها 

 

 قروض وتسهيالت للعمالء

د خصتتتتم مخصتتتتص خستتتتائر االضتتتتمحالل  وتمثل القيمة العادلة المتوقعة يتم إثبات القروض والتستتتتهيالت بالصتتتتافي بع

للقروض والتستتتتهيالت القيمة المخصتتتتومة للتدفقات النقدية المستتتتتقبلية المتوقع تحصتتتتيلها  ويتم خصتتتتم التدفقات النقدية 

 باستخدام معدل العائد الحالي في السوق لتحديد القيمة العادلة.

 

 استثمارات في أوراق مالية 

ألصتتول المدرجة من خالل الدخل الشتتامل اآلخر أو من خالل األرباح أو الخستتائر بالقيمة العادلة ويتم تحديد القيمة تقيم ا

أستتتتعار الستتتتوق  وإذا لم تتوفر هذه البيانات يتم تقدير القيمة العادلة باستتتتتخدام أستتتتعار األستتتتواق المالية  علىالعادلة بناًء 

 مشابهة. ومعدالتئتمان وتاريخ استحقاق لألوراق المالية المتداولة ذات خصائص ا

 

 المستحق لبنوك أخرى وللعمالء

تمثل القيمة العادلة المقدرة للودائع ذات تاريخ استحقاق غير محدد والتي تتضمن ودائع ال تحمل عائد  المبلل الذي سيتم  

دفعه عند الطلب  ويتم تحديد القيمة العادلة للودائع التي تحمل عائد ثابت والقروض األخرى غير المتداولة في ستتتتتتوق 

 مة باستخدام سعر العائد علي الديون الجديدة ذات تاريخ استحقاق مشابهة.نشطة بناء على التدفقات النقدية المخصو

 

 مصدرة أدوات دين  

يوجد لها أستتتواق  اليتم حستتتاب إجمالي القيمة العادلة بناء على أستتتعار األستتتواق المالية الستتتارية وبالنستتتبة لألوراق التي 

المعدل الحالي الذي يناستتتب المدة المتبقية حتى تاريخ  علىنموذج التدفقات النقدية المخصتتتومة بناء  يتم استتتتخدام نشتتتطة 

 االستحقاق.
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 أدوات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة

 

 المستهلكة مالية بالتكلفةاستثمارات 

تتضتتمن االستتتثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستتتحقاق والمقيدة بالستتوق ويتم قياستتها بالتكلفة المستتتهلكة وذلك 

 بالنسبة للسندات  وفيما يتعلق بصناديق االستثمار يتم التقييم بالقيمة االستردادية )القيمة العادلة(.

 

 جوهريا عن القيمة الدفترية لهذه االصول تعتقد اإلدارة ان القيمة العادلة ال تختلف اختالفا

  

 أرصدة لدى البنوك 

تمثل القيمة العادلة لإليداعات والودائع لليلة واحدة ذات العائد المتغير القيمة الحالية لها  ويتم تقدير القيمة العادلة المتوقعة  

باستخدام سعر العائد السائد في األسواق المالية للديون للودائع التي تحمل عائد متغير بناء على التدفقات النقدية المخصومة 

 ذات خطر ائتماني وتاريخ استحقاق مشابه.

 

 قروض وتسهيالت للبنوك 

تتمثتتل القروض والتستتتتتتهيالت للبنوك في قروض غير الودائع لتتدى البنوك. وتمثتتل القيمتتة العتتادلتتة المتوقعتتة للقروض  

ية المستتتقبلية المتوقع تحصتتيلها.  ويتم خصتتم التدفقات النقدية باستتتخدام معدل والتستتهيالت القيمة المخصتتومة للتدفقات النقد

العائد الحالي في الستتوق لتحديد القيمة العادلة. ويتم عرض القروض والتستتهيالت بالصتتافي بعد خصتتم مخصتتص خستتائر 

 االضمحالل.

 

 استثمارات في أوراق مالية 4-5

األصتتول المالية التي لها تاريخ استتتحقاق محدد او قابل للتحديد ويهدف نموذج تتضتتمن االستتتثمارات في أوراق مالية فقط  

االعمال لالحتفاظ بها من اجل الحصتتتول على أصتتتل االستتتتثمار والعائد منه فقط. ويتم تحديد القيمة العادلة لتلك االصتتتول 

و األسعار التي تم الحصول عليها من المالية لألصول المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بناء على أسعار السوق أ

الستتماستترة.  وإذا لم تتوفر هذه البيانات  يتم تقدير القيمة العادلة باستتتخدام أستتعار األستتواق المالية لألوراق المالية المتداولة 

 ذات خصائص ائتمان وتاريخ استحقاق ومعدالت مشابهة.

 

 المستحق لبنوك أخرى وللعمالء 4-6

المقدرة للودائع ذات تاريخ استتتحقاق غير محدد  التي تتضتتمن ودائع ال تحمل عائد  المبلل الذي ستتيتم  تمثل القيمة العادلة 

 سداده عند الطلب.

يتم تحديد القيمة العادلة للودائع التي تحمل عائد ثابت والقروض األخرى غير المتداولة في ستتتتتتوق نشتتتتتتطة بناء على  

 ائد على الديون الجديدة ذات تاريخ استحقاق مشابه.التدفقات النقدية المخصومة باستخدام سعر الع

 

 أدوات دين مصدرة 4-7

يتم حستتاب إجمالي القيمة العادلة بناء على أستتعار األستتواق المالية الستتارية. وبالنستتبة لألوراق التي وال يوجد لها أستتواق  

ستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة بناء على المعدل  الحالي الذي يناسب المدة المتبقية حتى نشطة  يتم اول مرة ا

 تاريخ االستحقاق.
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 إدارة رأس المال 4-8

إلى حقوق الملكية الظاهرة بالميزانية فيما  باإلضافةيشمل عناصر أخرى  الذيهداف البنك عند إدارة رأس المال  أتتمثل  

 :يلي
 

 جمهورية مصر العربية. فيااللتزام بالمتطلبات القانونية لرأس المال  -

تتعامل  التيتوليد عائد للمساهمين واالطراف االخرى  فيحماية قدرة البنك على االستمرارية وتمكينه من االستمرار  -

 مع البنك.

 الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو فى النشاط. -
 

يوميا بواستتتتتطة إدارة  المصتتتتتري المركزيرأس المال وفقا لمتطلبات البنك  واستتتتتتخداماتيتم مراجعة كفاية رأس المال  

من خالل نماذج تعتمد على إرشادات لجنة بازل للرقابة المصرفية ويتم تقديم البيانات المطلوبة وإيداعها لدى البنك  البنك 

 .سنويعلى أساس ربع  المصري المركزي
 

 أن يقوم البنك بما يلى: المصري المركزيب البنك ويطل 
 حد أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع. مصريجنيه  ملياراالحتفاظ بمبلل  -

االحتفاظ بنستتتبة بين عناصتتتر رأس المال وبين عناصتتتر االصتتتول وااللتزامات العرضتتتية المرجحة بأوزان المخاطر  -

 .%10تعادل أو تزيد عن 
 

فيما يتعلق بمعيار كفاية رأس المال وفقاً  المصتتتتتترفيتحديث موقف الجهاز  في المصتتتتتتري المركزيوفقاً لمتطلبات البنك 

 .2لمقررات بازل 
 

 ويتكون بسط معيار كفاية رأس المال من الشريحتين التاليتين: 

 :االتي اإلستبعادات وتتضمنولى بعد ألالشريحة ا

دنى لمعيار كفاية رأس ألضتتمن "التعليمات الرقابية بشتتأن الحد ابعض البنود التي ستتيتم خصتتمها / ال يعتد بها والمذكورة 

 المال " الباب الثاني الخاص بالقاعدة الرأسمالية سيتم معالجتها الحقاً كما ورد بالتعليمات.
 

 ( رأس المال األساسي المستمر بعد اإلستبعاداتCET1-Common Equity.) 

 رأس المال األساسي اإلضافي 
 

التي سيتم خصمها / ال يعتد بها والمذكورة ضمن "التعليمات الرقابية بشأن الحد األدنى لمعيار كفاية وتوجد بعض البنود 

رأس المال " الباب الثاني الخاص بالقاعدة الرأستتتتمالية  تخصتتتتم هذه البنود من رأس المال األستتتتاستتتتي المستتتتتمر إذا كان 

 الرصيد سالباً  بينما ال يعتد بها إذا كانت موجبه.
 

 الثانية بعد اإلستبعادات الشريحة

يعتد به من  وكذلك ماوالودائع المستتتتتاندة في حدود النستتتتتبة المقررة  الخاص والقروض االحتياطيمن  %45وتتضتتتتتمن 

العرضية المدرجة في المرحلة  وااللتزامات االئتمانية والتسهيالتالمخصصات المطلوبة مقابل أدوات الدين والقروض 

 (.Stage 1األولى )

 نموذج معيار كفاية رأس المال على بعض المالحظات والنقاط الهامة كما يلي:ويشمل 
 

 االحتياطيات: تشمل االحتياطي القانوني والعام والنظامي والتدعيمي والرأسمالي فقط -1
 

 الً حيث يتضمن ك  2019يناير  26يتم تكوين "احتياطي المخاطر العام" وفقاً للتعليمات الرقابية الصادرة للبنوك في  -2

مع مراعاة   (9)مخاطر معيار  واحتياطي ائتمان -المخاطر البنكية العام  واحتياطي ائتمان  -من االحتياطي الخاص 

دنى لمعيار كفاية رأس المال "وهو عدم ألاللتطبيق يلتزم البنك بما جاء ضمن تعليمات الحد  الالحقةالفترات  فيانه 

 المخاطر البنكية عند حساب المعيار". باحتياطي االعتداد
 

  سالبة.المتراكم سواء كانت موجبة أو  اآلخربقيم بنود الدخل الشامل  االعتداديتم  -3
 

األرباح / )الخستتتائر(المرحلية: يتم الستتتماح بادراج صتتتافي األرباح المرحلية ضتتتمن القاعدة الرأستتتمالية بعد تقرير  -4

م المالية للبنك بشتتتكل ربع ستتتنوي  أما الخستتتائر المرحلية فيتم طرحها الفحص المحدود من مراقب الحستتتابات للقوائ

 بدون أي شروط.
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ويتم الرجوع الى التعليمات التفستتتتتيرية لقواعد إعداد وتصتتتتتوير القوائم المالية  باالئتمانال يتضتتتتتمن الجزء الخاص  -5

 .(9)بند  7صفحة  2009في ابريل  المركزيالصادرة عن البنك 
 

من إجمالي األصول وااللتزامات العرضية المرجحة لمخاطر االئتمان  بشرط أن تكون  %1.25يجب أال يزيد عن  -6

الدين والقروض والتستتتهيالت االئتمانية وااللتزامات العرضتتتية المدرجة في المخصتتتصتتتات المطلوبة مقابل أدوات 

 المرحلة الثانية والثالثة كافية لمواجهة االلتزامات المكون من أجلها المخصص.
 

 " قيمة التجاوز عن الحدود المقررة للتوظيفات لدى الدول مرجحة بأوزان المخاطر " -7
 

الخاص بالتوظيفات لدى الدول في الخارج  مع األخذ في االعتبار أن  720م يجب ادراج هذه القيمة وفقاً للنموذج رق -8

 يتم تعديل قيمة القاعدة الرأسمالية المدرجة بالبيان سالف اإلشارة اليه وفقاً للقيمة المحسوبة.
 

قبل استتتبعاد المستتاهمات في الشتتركات  1.1يقصتتد برأس المال األستتاستتي المستتتمر بعد التعديالت الرقابية " هو بند  * 

 . 1.3.1.1في بند  استثمار( المتمثلةاو صناديق  أسهم (المالية

واألرباح  يقصتتد برأس المال األستتاستتي المستتتمر قبل التعديالت الرقابية يقصتتد به رأس المال المدفوع واالحتياطيات * 

 المحتجزة واحتياطي المخاطر العام وبنود الدخل الشامل اآلخر المتراكم بعد خصم الشهرة وأسهم الخزينة. 

 %20من الشريحة األولى بعد اإلستبعادات وعلى ان يستهلك  %50: بشرط أال يزيد عن القروض )الودائع( المساندة * 

 من أجلها.من قيمتها في كل سنة من السنوات الخم  األخيرة 
 

 المقررات:وفقاً لهذه   2022مارس  31 فيمكونات القاعدة الرأسمالية  التالييلخص الجدول 
 

  
 2022 مارس  31

ديسمبر  31

2021 

 ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري  

     رأس المال

 5,000,000 5,000,000 رأس المال المصدر والمدفوع

 117,798 117,798 االحتياطي العام

 39,415 39,415 االحتياطي القانوني

 29,107 25,836 االحتياطي الرأسمالي

 (368,731) (362,568) المحتجزة )الخسائر(

 56,529 24,752 إجمالي رصيد بنود الدخل الشامل األخر المتراكم بالميزانية 

 (106,350) (107,140) إجمالي اإلستبعادات من رأس المال األساسي المستمر

 4,767,767 4,738,093 الشريحة األولى بعد اإلستبعادات

   الشريحة الثانية )رأس المال المساند(
 173,068 200,000 مخصص خسائر االضمحالل للقروض والتسهيالت وأدوات الدين وااللتزامات العرضية المنتظمة

 113 113 من احتياطي فروق ترجمة العمالت االجنبية 45%

فى القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية فى الشركات التابعة من الزيادة  45%

 212,800 266,277 والشقيقة 

 385,981 466,390 الشريحة الثانية بعد اإلستبعادات

 5,153,748 5,204,483 إجمالي القاعدة الرأسمالية بعد اإلستبعادات

 15,345,547 17,075,045 ب وزان المخاطر االئتمان / السوق / التشغيل إجمالي األصول وااللتزامات العرضية المرجحة

القاعدة الرأساااااامالية / إجمالي األصااااااول وااللتزامات العرضااااااية المرجحة ب وزان مخاطر االئتمان  

 %33.58 %30,48 السوق  التشغيل )%(
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 تابع –إدارة المخاطر المالية  -4

 نسبة الرافعة المالية 4-9

يوليو قرار بالموافقة على التعليمات الرقابية الخاصتتة  7بتاريخ  جلستتتهفى  المصتتري المركزيأصتتدر مجل  إدارة البنك  

 ( على أساس ربع سنوي وذلك على النحو التالي:%3البنوك بالحد االدنى المقرر للنسبة ) التزاممع  المالية بالرافعة 

 

 .2017وحتى عام  2015من نهاية سبتمبر  اعتبارا استرشاديةكنسبة  -

 .2018من عام  اعتباراكنسبة رقابية ملزمة  -
 

 تمهيدا للنظر فى االعتداد بها ضتتتتتتمن الدعامة االولى من مقررات بازل )الحد االدنى لمعيار كفاية رأس المال( وذلك 

 .هذا الشأن فيالممارسات الرقابية الدولية  ألفضلومواكبة  المصرفيالجهاز  وسالمةبهدف الحفاظ على قوة 

 

معيار كفاية رأس المال )بعد االستبعادات(  فيالرافعة المالية العالقة بين الشريحة االولى لرأس المال المستخدمة  وتعك   

 ة بأوزان مخاطر.حالميزانية( غير مرج وخارجالبنك )داخل  وأصول
 

 مكونات النسبة
 

 مكونات البسط -أ

بستتتط معيار كفاية رأس المال  في( المستتتتخدمة اإلستتتتبعاداتيتكون بستتتط النستتتبة من الشتتتريحة االولي لرأس المال )بعد 

 .المصري المركزيالمطبق حاليا وفقا لتعليمات البنك 
 

 مكونات المقام  -ب

 

ما يطلق علية تعرضات البنك و  الميزانية وفقا للقوائم المالية و هو وخارج البنك داخليتكون مقام النسبة من كافة أصول 

 تشمل مجموع مايلي:

 .الرأسماليةالشريحة االولى للقاعدة  استبعاداتتعرضات البنود داخل الميزانية بعد خصم بعض  -1

 التعرضات الناتجة عن عقود المشتقات. -2

 التعرضات الناتجة عن عمليات تمويل االوراق المالية. -3

 الت التحويل(.التعرضات خارج الميزانية )المرجحة بمعام -4
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 تابع -مكونات المقام  -ب

 

 :2022 مارس  31 فيويلخص الجدول التالي نسبة الرافعة المالية 

 

 2022مارس 31  

ديسمبر  31

2021 

 ألف جنيه مصرى ألف جنيه مصرى  

   

 4,767,759 4,738,093 الشريحة االولى من راس المال بعد االستبعادات 

 1,040,751 21,363,790 نقدية وارصدة لدى البنك المركزي

 18,756,193 618,937 ارصدة لدى البنوك 

 3,608,729 5,695,412 استثمارات مالية من خالل الدخل الشامل 

 10,050,279 10,293,562 استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة

  349,072  362,829 استثمارات مالية في شركات تابعة وشقيقة 

 11,304,598  13,648,310 قروض وتسهيالت العمالء 

 367,205 334,053 اصول ثابتة 

  1,711,865  2,078,871 اصول اخرى 

(,5701,586) ما تم خصمه من التعرضات   (1,539,277) 

 45,649,415 52,809,194 داخل الميزانية أجمالي التعرضات

  1,345  261,200 اعتمادات تصدير

  36,696  377 اعتمادات استيراد

  721,115  707,939 خطابات ضمان

  1,696  1,696 خطابات ضمان بناء على طلب بنوك خارجية

  238,075  - كمبياالت مقبولة الدفع

  81,712  283,553 ارتباطات رأسمالية

ارتباطات عن قروض وتسهيالت للبنوك / عمالء )الجزء غير المستخدم( ذات 

   فترة استحقاق اصلية

قابل لإللغاء بدون شروط فى اى وقت بواسطة البنك وبدون اخطار مسبق او التى 

 601,455 600,959 تتضمن نصوص اللغاء الذاتى بسبب تدهور الجدارة االتمانية للمقترض

 1,682,094 1,855,724 خارج الميزانية أجمالي التعرضات

 47,331,509 54,669,919 أجمالي التعرضات داخل وخارج الميزانية

 %10.07 %8.67 نسبة الرافعة المالية
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 تحليل القطاعيلا -5

 

 تحليل القطاعات الجغرافية 
 )القيمة باأللف جنيه مصري(

 إجمالى األسكندرية والدلتا القاهرة الكبرى 

2202مارس  31في         

       اإليرادات والمصروفات وفقاً للقطاعات الجغرافية

 4,719,306 97,877 4,621,429 إيرادات القطاعات الجغرافية

 (4,514,854) (1,537,558) (2,977,296) مصروفات القطاعات الجغرافية

 204,452 (1,439,681) 1,644,133 نتيجة أعمال القطاع

 (64,606) - (64,606) الضريبة 

 139,846 (1,439,681)   1,579,527 فترةالايرادات صافي 

    

    2022 مارس  31فى

    األصول وااللتزامات وفقاً للقطاعات الجغرافية

 52,206,851 3,608,960 48,597,891 أصول القطاعات الجغرافية

 377,714 - 377,714 أصول غير مصنفة

 52,584,565 3,608,960 48,975,605 أجمالي األصول

     

 47,479,861 4,568,571 42,911,290 التزامات القطاعات الجغرافية

 96,130 - 96,130 التزامات غير مصنفة

 47,575,991 4,568,571 43,007,420 أجمالي االلتزامات

 
 )القيمة باأللف جنيه مصري(

 إجمالى األسكندرية والدلتا القاهرة الكبرى 

       2120 مارس 31في 

       اإليرادات والمصروفات وفقاً للقطاعات الجغرافية

 1,131,830  170,704 961,126 إيرادات القطاعات الجغرافية

 مصروفات القطاعات الجغرافية
 (718,182)  (309,553)  

(1,027,735) 

 104,095  (138,849) 242,944 نتيجة أعمال القطاع

 (105,253)   الضريبة 

 (1,158)    الفترةصافي خسائر 

    

    2021ديسمبر 31في 

    األصول وااللتزامات وفقاً للقطاعات الجغرافية

 40,069,945 6,985,618 33,084,327 أصول القطاعات الجغرافية

 396,130 - 396,130 أصول غير مصنفة

 40,466,075 6,985,618 33,480,457 أجمالى األصول

     

 38,310,132 49,301 38,260,831 إلتزامات القطاعات الجغرافية

 289,487 - 289,487 إلتزامات غير مصنفة

 38,599,619 49,301 38,550,318 أجمالى اإللتزامات
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 صافى الدخل من العائد -6

 
 2021مارس 31  2022 مارس  31 

 ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري 

   المشابههعائد القروض واإليرادات 

 269,623 310,961 قروض وتسهيالت للعمالء
 302,307 42,004 أذون خزانة

 208,640 472,702 ودائع وحسابات جارية
استتتثمارات في أدوات دين بالتكلفة المستتتهلكة ومن خالل الدخل 

 274,163 320,365 الشامل

 1,146,032 1,054,733 

   تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة من
   ودائع وحسابات جارية

 (9,851) (46,131) للبنوك
 (802,794) (758,757) للعمالء

 (804,888) (812,645) 

 242,088 341,144 الصافي

 

 صافى الدخل من االتعاب والعموالت -7

     

 2021مارس   31 2022مارس  31   

 ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري 

   إيرادات األتعاب والعموالت

 23,215 37,821 األتعاب والعموالت المرتبطة باالئتمان
 11,464 16,221 أتعاب أخرى

 54,042 34,679 

 

 مصروفات االتعاب والعموالت

                                                                                    

 2021مارس   31 2022مارس  31   

 جنيه مصريألف  ألف جنيه مصري 

 (248) (234) أتعاب حفظ وسمسرة
 (9,565) (6,138) أتعاب أخرى

 (6,372) (9,813) 

 24,866 47,670 الصافي

 

 المتاجرةصافى دخل  -8

 

 2021مارس  31 2022مارس  31 

 ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري 

   

 - 16,561 و الخسائرأأرباح بيع استثمارات من خالل األرباح 

 14,429 (3,306) أرباح التعامل في العمالت األجنبية)خسائر( 

 13,255 14,429 
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 مصروفات إدارية -9

 

 2021مارس  31 2022مارس  31 

 ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري 

 
 

 

 (118,827) (115,219) أجور ومرتبات

 (4,098) (4,958) تأمينات اجتماعية

 (6,828) (7,295) نظم االشتراكات المحددة

 (129,753) (127,472) اجمالى  تكلفة عاملين 

 (52,182) (68,626) مصروفات ادارية أخرى

 (14,243) (14,091) مصروف اهالك

 ( 1,599) (2,239) مصروف استهالك

 (212,428) (197,777) 

 

 )مصروفات( تشغيل أخرىايرادات  -10

 

 2021مارس  31 2022مارس  31  

 ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري  

أرباح تقييم أرصدة األصول وااللتزامات بالعمالت األجنبية 

ذات الطبيعة النقدية بخالف تلك التى بالقيمة العادلة من خالل 

 االرباح

 

17,999 

 

5,452 
 

 4,210 59 إيرادات أخرى 
 - - خسائر اضمحالل أصول الت ملكيتها

 (307) (14,854) رد )عبء( مخصصات أخرى 

 9,355 3,204 اجمالى 
 

 

 خسائر ائتمانية متوقعة -11

 2021مارس  31 2022مارس  31 

 ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري 

   

 (7,500) (661) قروض وتسهيالت للعمالء 

 - (150) االرصدة لدى البنوك

 - (6,737) االستثمارات المالية 

 (7,548) (7,500) 

 

 مصروفات ضرائب الدخل -12

 
 2021مارس  31 2022مارس  31 
 ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري 
   

 510 (691) الضرائب المؤجلة

 (105,763) (63,915) ضرائب الدخل الجارية

 (64,606) (105,253) 
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 االرباح )الخسائر(نصيب السهم من  -13

 

 .على األسهم العادية المصدرة الفترة ارباحصافي بقسمة االرباح )الخسائر( من يحسب نصيب السهم  

 
 2021مارس  31 2022مارس  31 
 ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري 
   

 (1,158) 139,846 الفترة )خسائر (/ارباح 

 1,987 829,187 المتوسط المرجن ألسهم

 (0.58) 0.17 من االرباح )الخسائر( نصيب السهم 

 

 ينقدية وأرصدة لدى البنك المركز -14

 
 2021مارس  31 2022مارس  31 

 ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري 
   

 143,325 189,501 نقدية

ياطي  بة االحت طار نستتتتتت نك المركزي في إ لدى الب أرصتتتتتتتدة 

 897,426 1,784,517 اإللزامي

 1,974,018 1,040,751 

   

 1,040,751 1,974,018 أرصدة بدون عائد

 1,974,018 1,040,751 
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 أرصدة لدى البنوك -15

 
 2021ديسمبر  31 2022مارس  31  

 ألف جنيه مصرى ألف جنيه مصرى  

   

  132,891  201,782 حسابات جارية

  18,624,257  19,811,928 ودائع

 18,757,148 20,013,710 الرصيد 

 (955) (1,107) خسائر ائتمانية متوقعه

  20,012,603 18,756,193 

  18,521,443  19,394,772 البنك المركزى

 24,575 376,216 بنوك محلية

 211,130  242,722 بنوك خارجية

 18,757,148 20,013,710 الرصيد 

 (955) (1,107) خسائر ائتمانية متوقعه

  20,012,603 18,756,193 

  132,891  201,782 أرصدة بدون عائد

  18,624,257  19,811,928 أرصدة ذات عائد ثابت

 18,757,148 20,013,710 الرصيد 

 (955) (1,107) متوقعهخسائر ائتمانية 

  20,012,603 18,756,193 

 18,757,148 20,013,710 أرصدة متداولة

 18,757,148 20,013,710 الرصيد 

 (955) (1,107) خسائر ائتمانية متوقعه

  20,012,603 18,756,193 
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 قروض وتسهيالت للعمالء -16
 2021ديسمبر  31 2022مارس  31  

 جنيه مصريألف  ألف جنيه مصري  

     أفراد

  479,868  94,569 حسابات جارية مدينة

 2,857,376 3,501,315 قروض شخصية

  22,707  341,323 بطاقات إئتمان

  434,968  463,947 قروض عقارية

 3,794,919 4,401,154 إجمالي

 
   االقتصاديةمؤسسات شامالً القروض الصغيرة لألنشطة 

  741,504  1,033,841 حسابات جارية مدينة

  5,228,814  6,632,104 قروض مباشرة

  1,539,361  1,581,214 قروض مشتركة

 7,509,679 9,247,159 إجمالي

 11,304,598 13,648,313 إجمالي القروض والتسهيالت للعمالء

   :يخصم

 (1,580,931)  (1,632,642) الخسائر االئتمانية المتوقعة

 (83,171)  85,379) العوائد المجنبة

 (73,185)  (75,367) عوائد دائنة

 9,567,311 11,854,925 اإلجمالي

   يوزع إلى:

 6,761,686 275,000 أرصدة متداولة 

 4,542,912 13,373,313 أرصدة غير متداولة

  13,648,313 11,304,598 

                                                                                                                                                 

 القيمة باأللف جنيه 2022مارس  31 الخسائر االئتمانية المتوقعه

 

 شركات افراد

حسابات جارية  االجمالى

 مدينة

بطاقات 

 ائتمان
 قروض عقارية قروض شخصية

حسابات جارية 

 مدينة

قروض 

 مباشرة

قروض 

 مشتركة

الفترةالرصيد اول   646 209 212,307 10,588 52,894 1,214,955 89,332 1,580,931 

الفترةخالل  الخسائر االئتمانيةا  (306) (65) 9,649 289 41,796 (61,051) 10,349 661 

الفترةمبالل تم اعدامها خالل   - - - - - (12,865) - (12,865) 

 63,591 5,114 58,002 470 - - - 5 فروق تقييم عمالت اجنبية

متحصالت من ديون سبق 

 اعدامها

- - - - - 324 - 324 

 1,632,642 104,795 1,199,365 95,160 10,877 221,956 144 345 الرصيد أخر الفترة

 

 الخسائر االئتمانية المتوقعه

 

 2021ديسمبر  31

 

 القيمة باأللف جنيه

 
 شركات افراد

حسابات جارية  االجمالى

 مدينة

بطاقات 

 ائتمان
 قروض عقارية قروض شخصية

حسابات جارية 

 مدينة

قروض 

 مباشرة

قروض 

 مشتركة

 881,414 120,303 456,144 95,830 27,269 146,910 2,032 32,926 الرصيد اول السنة

 1,028,680 (30,971) 1,088,455 (42,936) (16,681) 64,916 (1,823) (32,280) االخسائر االئتمانية خالل الفترة

 (340,473) - (338,981) - - (1,492) - - مبالل تم اعدامها خالل السنة

 8,318 - 6,345 - - 1,973 - - فروق تقييم عمالت اجنبية

متحصالت من ديون سبق 

 اعدامها

- - - - - 2,992 - 2,992 

   52,894   10,588   212,307   209   646  الرصيد أخر الفترة

1,214,955 

 

 89,332  
1,580,931 
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 استثمارات مالية -17

 
 2021ديسمبر  31 2022مارس  31  

 ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري  

     من خالل الدخل الشاملاستثمارات مالية بالقيمة العادلة 

   بالقيمة العادلة -أدوات دين 
  

 512,390 495,887 مدرجة فى السوق

 150,318 790,555 غير مدرجة فى السوق

 2,862,309 4,315,644 * أذون خزانة بالصافي

   بالقيمة العادلة -أدوات حقوق ملكية 

 502 596 مدرجة فى السوق

 67,186 69,889 غير مدرجة فى السوق

 30,006 22,841 وثائق صناديق استثمار

 (13,982) - خسائر ائتمانية متوقعه

 3,608,729 5,695,412 إجمالي االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

   

   استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة

   ادوات دين ـ بالتكلفة المستهلكة

 10,069,807 10,293,562 مدرجة في السوق

 10,069,807 10,293,562 الرصيد

 (19,528) (21,698) خسائر ائتمانية متوقعه

 10,050,279 10,271,864 إجمالي االستثمارات المالية بالتكلفة المستهلكة

 13,659,008 15,967,276 إجمالي استثمارات مالية 

   

 13,444,506 15,105,093 أدوات دين ذات عائد ثابت 

 150,318 790,555 أدوات دين ذات عائد متغير 

  15,895,648 13,594,824 
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 تابع  –استثمارات مالية  -17

 )ألف جنيه مصري(
 إستثمارات مالية إستثمارات مالية 

 اإلجمالى
 بالتكلفة المستهلكة من خالل الدخل الشامل 

    

 13,692,518 10,069,807 3,622,711 2022يناير  1الرصيد فى 

 2,571,326 409,819 2,161,507 إضافات

 (653,478) (514,037) (139,441) إستبعادات 

 342,813 286,385 56,428 فروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت األجنبية

 (5,345) - (5,345) التغير فى القيمة العادلة 

 41,140 41,588 (448) إستهالك )عالوة( خصم اإلصدار

 5,695,412 10,293,562 15,988,974 

 (21,698) (21,698) - خسائر ائتمانية متوقعه

 15,967,276 10,271,864 5,695,412 2022 مارس 31الرصيد فى 

    

 19,011,882 6,359,783 12,652,099 2021يناير  1الرصيد فى 

 8,369,060 4,854,685 3,514,375 إضافات

 (13,763,327) (1,204,886) (12,558,441)  إستبعادات

 (4,356) (2,141) (2,215) فروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت األجنبية

 7,465 - 7,465 أرباح التغير في القيمة العادلة 

 71,794 62,366 9,428 استهالك )عالوة( خصم اإلصدار

 3,622,711 10,069,807 13,692,518 

 (33,510) (19,528) (13,982) ائتمانية متوقعهخسائر 

 13,659,008 10,050,279 3,608,729 2021ديسمبر 31الرصيد فى 

  

 * أذون خزانة بالصافى  
 2021ديسمبر  31 2022مارس  31  

 ألف جنيه مصرى ألف جنيه مصرى  

   

 1,186,647 3,675 يوم 91أذون خزانة استحقاق 

 350 634,875 يوم 182أذون خزانة استحقاق 

 100 812,500 يوم 273أذون خزانة استحقاق 

 1,725,824 3,122,648 يوم 364أذون خزانة استحقاق 

  4,573,698 2,912,921 

 (50,612) (258,054) عوائد لم تستحق بعد

 2,862,309 4,315,644 إجمالي
 

 149,733) 2022مارس 31ألف جنية مصرى فى    155,103 المركزىرهن تأميني لدى البنك  ةبلغت قيمة اذون الخزانة المرهون*

 (.2021 ديسمبر 31ألف جنية مصرى فى 

 أرباح االستثمارات المالية 
 2021مارس  31 2022مارس  31 

 ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري 

   

 20.149 5,398 أرباح بيع استثمارات مالية

 (1,515) 13,757 شركات شقيقةأرباح غير موزعة عن االستثمارات في 

 19,155 18,634 
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 استثمارات في شركات شقيقة -18

   

 2022 مارس  31الرصيد في 
 

 البلد مقر
 الشركة

 أصول الشركة

التزامات 
 الشركة

)بدون حقوق 
 الملكية(

صافي 
 أرباح
 )خسائر(
 الشركة

مجمل 
 أرباح
 )خسائر(
 الشركة

نسبة 
 المساهمة

قيمة 
 المساهمة

 

ألف جنيه   
 مصرى

ألف جنيه 
 مصري

ألف جنيه 
 مصرى

ألف جنيه 
 مصرى

ألف جنيه  
 مصرى

        

1,434,24 2,465,205 القاهرة شركة زهراء المعادي

0 

259,365 369,45

5 

20.30% 291,63

9 
24,763) 192,215 47,974 القاهرة شركة الشرق األوسط الستصالح األراضي

) 

 24.47% - 

اإلدارة في مجتتال صتتتتتتتنتتاديق شتتتتتتتركتتة برايم لختتدمتتات 

 االستثمار

 502 %20.00 247 380 212 2,724 القاهرة

1,127,14 1,252,059 القاهرة شركة إنماء للتأجير التمويلي

1 

13,378 50,457 31.40% 70,688 

       362,82

9 
 

 31ألف جم فى   535,744سوق األوراق المالية مبلل تبلل القيمة السوقية لألستثمارات المالية فى شركات شقيقة المقيدة فى* 

 . 2021ديسمبر  31ألف جم فى  943,188مقابل  2022 مارس

 

 2021ديسمبر  31الرصيد في 
 

البلد 
 مقر
 الشركة

 أصول الشركة

التزامات 
 الشركة

)بدون حقوق 
 الملكية(

 صافي أرباح
 )خسائر(
 الشركة

 مجمل أرباح
 )خسائر(
 الشركة

نسبة 
 المساهمة

 قيمة المساهمة

ألف جنيه   
 مصرى

ألف جنيه 
 مصري

ألف جنيه 
 مصرى

ألف جنيه 
 مصرى

 ألف جنيه مصرى 

        

  278,656 %20.30  954,,293  211,018 938,992 2,309,385 القاهرة شركة زهراء المعادي
    -  %24.47  24,763- 192,215 47,974 القاهرة شركة الشرق األوسط الستصالح األراضي

شتتتتتتتركتتة برايم لختتدمتتات اإلدارة في مجتتال صتتتتتتتنتتاديق 

 االستثمار
  474  %20.00 269 239 176 2,546 القاهرة

  69,942  %31.40 17,121 11,004 1,157,373 1,379,917 القاهرة شركة إنماء للتأجير التمويلي

       349,072 

 

 أصول غير ملموسة -19

 
  2021ديسمبر  31 2022مارس  31  

 ألف جنيه مصرى ألف جنيه مصرى  

   التكلفة

 71,929 81,757 2022يناير  1في 

 9,828 4,117 اإلضافات

 81,757 85,874 2022مارس  31في 

   مجمع األستهالك

 (41,814) (49,561) 2022يناير  1في 

 (7,747) (2,239) تكلفة األستهالك

 (49,561) (51,800) 2022مارس  31في 

 32,196 34,074 2022 مارس 31صافي القيمة الدفترية في 
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 أصول أخرى -20
  2021ديسمبر  31 2022مارس  31  

 ألف جنيه مصرى ألف جنيه مصرى  

   

  556,959  816,672 اإليرادات المستحقة

  15,217  29,942 المصروفات المقدمة

  274,518  336,954 االضمحالل( األصول التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون )بعد خصم

  32,035  22,984 التأمينات والعهد

  760,535  760,536 دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة

  62,319  68,112 أخرى

 2,035,200 1,701,583 

 

 أصول ثابتة -21

 
  

 أراضي ومباني
تحسينات على 
 أماكن مست جرة

 اإلجمالي أخرى آالت ومعدات

 ألف جنيه مصرى ألف جنيه مصرى ألف جنيه مصرى ألف جنيه مصرى ألف جنيه مصرى  

      التكلفة 

 674,451 161,579 32,440 162,023 318,409 2022يناير  1الرصيد فى 

 13,152 10,017 2,014 1,121 - اإلضافات

 (136) (37) - (99) - االستبعادات

 687,467 171,559 34,454 163,045 318,409 2022مارس  31فى  التكلفة

      مجمع اإلهالك

 (339,442) (95,809) (18,286) (141,909) (83,438) 2022يناير  1الرصيد فى 

 119 20  - 99 - االستبعادات 

 (14,091) (6,469) (795) (3,110) (3,717) اإلهالك

 (353,414) (102,258) (19,081) (144,920) (87,155) 2022مارس  31  فى مجمع االهالك

 334,053 69,301 15,373 18,125 231,254 2022مارس  31 فىصافي القيمة الدفترية 

  335,009   65,770  14,154 20,114 234,971 2021ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية فى 

 
القانونية  اإلجراءات اتخاذالبنك وجارى حالياً  ألف جنيه يمثل أصول لم تسجل بعد بأسم 21,000تتضمن األصول الثابتة مبلل 

 الالزمة لتسجيل تلك العقارات بأسم البنك.

 

 أصول ضريبية مؤجلة -22

 ضرائب الدخل المؤجلة

 سواء أصول أو التزامات فيما يلي: فترةالتمثل الضرائب المؤجلة خالل  

 
 2021ديسمبر  31 2022مارس  31  

 ألف جنيه مصرى ألف جنيه مصرى  

   

 10,769 10,282 الفترةالرصيد في بداية 

 (487) 695) ) اإلضافات

 10,282 9,587 لفترةالرصيد في نهاية ا
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 أرصدة مستحقة للبنوك -23
 2021ديسمبر  31 2022مارس  31  

 ألف جنيه مصرى ألف جنيه مصرى  

   

  47,607  2,181,967 حسابات جارية

  1,008,687  2,481,631 ودائع

  4,663,598 1,056,294 

 - 4,198,988 بنوك محلية 

 294 056 1 464,610 بنوك خارجية

  4,663,597 1,056,294 

 47,607 2,181,967 أرصدة بدون عائد

 1,008,687 2,481,631 أرصدة ذات عائد ثابت

 1,056,294 4,663,598 أرصدة متداولة

 

 

 ودائع العمالء -24
 2021ديسمبر  31 2022 مارس 31  

 ألف جنيه مصرى ألف جنيه مصرى  

   

 13,755,541 14,518,820 ودائع تحت الطلب

 14,545,755 16,131,955 ودائع ألجل وباخطار

 7,881,255 8,614,056 شهادات ادخار وإيداع

 1,316,791 1,216,401 ودائع توفير

 1,230,430 1,321,214 ودائع أخرى

  41,802,446 38,729,772 

 مؤسساتودائع 
29,921,337 27,260,218 

 11,469,554 11,881,109 ودائع أفراد

  41,802,446 38,729,772 

 64,716 64,288 أرصدة بدون عائد

 22,888,871 24,284,989 أرصدة ذات عائد متغير 

 15,776,185 17,453,169 أرصدة ذات عائد ثابت

  41,802,446 38,729,772 

 19,325,037 11,608,076 أرصدة متداولة

 19,404,735 30,194,370 أرصدة غير متداولة

 41,802,446 38,729,772 

 

 

 قروض أخرى -25

 
 2021ديسمبر  31 2022 مارس 31 معدل الفائدة  

 ألف جنيه مصرى ألف جنيه مصرى )%(  

    

 3,6311 13,113 7 الصندوق االجتماعي للتنمية

قرض إسكان محدودي ومتوسطي 

 139,733 138,259 2.5 – 4.5 – 7 – 0.5 الدخل وفوق المتوسط

  151,372 153,364 
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 التزامات أخرى -26

 
 2021ديسمبر  31 2022مارس  31  

 ألف جنيه مصرى ألف جنيه مصرى  

   

 276,247 290,934 عوائد مستحقة

 21,957 25,944 إيرادات مقدمة

 56,886 113,758 مصروفات مستحقة

 97,822 81,087 دائنون

 15,677 268,670 أرصدة دائنة متنوعة

 780,393 468,589 

 

 مخصصات أخرى -27

 
 الرصيد 2022 مارس 31

 ةفترالأول 

 المكون خالل

 الفترة

 فروق تقييم

 أجنبية عمالت

 انتفي الغرض منه

 ةفترالخالل 

 المستخدم

 ةفترالخالل 

 الرصيد

 ةلفتراأخر 

ألف جنيه  
 مصرى

ألف جنيه 
 مصرى

ألف جنيه 
 مصرى

ألف جنيه  ألف جنيه مصرى
 مصرى

ألف جنيه 
 مصرى

       

 18,610 (219) - - 5,700 13,129 ضرائب

 8,266 - - 116 2,601 5,549 قضايا

 65,331 - - 1,160 8,053 56,118 التزامات عرضية

 3,923 (273) (1,500) - - 5,696 أخرى

 80,492 16,354 1,276 (1,500) (492) 96,130 

 

 
 الرصيد 2021ديسمبر  31

 السنةأول 

 المكون خالل

 السنة

 فروق تقييم

 عمالت أجنبية

 انتفي الغرض منه

 السنةخالل 

 المستخدم

 السنةخالل 

 الرصيد

 السنةأخر 

ألف جنيه  
 مصرى

ألف جنيه 
 مصرى

ألف جنيه 
 مصرى

ألف جنيه  ألف جنيه مصرى
 مصرى

ألف جنيه 
 مصري

       

  13,129  (365)  (3000) - 3000  13,494  ضرائب

  (328) (188)   358   187,830  قضايا

(182,123

) 

 5,549  

  56,118  - (32,377)  (2,793) 13,837  77,451  التزامات عرضية

  5,696  -  (9,419)  - 2,966  12,149  أخرى

  290,924  20,161  (2,981)  (45,124)  

(182,488 

 80,492  
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 رأس المال المدفوع -28

  
 )بالمليون(

 عدد األسهم
 اإلجمالي أسهم عادية

 ألف جنيه مصرى ألف جنيه مصرى   

    

 5,000,000 5,000,000 829 2022مارس  31الرصيد في 

  

 500تم زيادة رأس المال المصتتتتتدر للبنك من  7/7/2014قرار الجمعية الغير عادية للبنك والتي انعقدت بتاريخ  علي -

جنيهات الي مليار جنيه مصتترياً موزعة  10مليون ستتهم قيمة الستتهم االستتمية  50 علىمليون جنيه مصتترياً والموزعة 

من  2014مليون جنيه مصترياً عام  100م ستداد مبلل علي مائة مليون ستهم قيمة الستهم االستمية عشترة جنيهات وقد ت

جنيه مصتتتري يتم توزيعها علي المستتتاهمين  10حستتتاب احتياطيات البنك وذلك في صتتتورة أستتتهم مجانية قيمة الستتتهم 

 بنسبة مساهمة كل منهم.

 

مة الشتتتتتتريحة قي جنيهمليون  200مبلل  استتتتتتتدعاءتم  7/7/2015فى الغير عادية للبنك العامةقرار الجمعية  علىبناء  -

 رأس المال. فيالثانية من الزيادة 

 

وذلك بناء على قرار الجمعية غير  2016مليون جم خالل عام  200الزيادة والبالل قدرها  باقيعلى ان يتم ستتتتتتتداد  

 العادية المشار إليها.

 

 .مصري جنيهمليون  200الزيادة البالل قدرها  باقيقام المساهمين بسداد  30/11/2016وبتاريخ  

 

تاريخ  - عادية والتي انعقدت ب عامة ال ناء على قرار الجمعية ال مال بمبلل  25/7/2018ب ألف  40000تم زيادة رأس ال

 أسهم لكل مائة سهم. 4من االرباح الموزعة للمساهمين من خالل أسهم مجانية بواقع  مصري جنيه

 

يكون رأس مال المصتترف المصتترح به  2020ديستتمبر  1 في بناء على قرار الجمعية العمومية الغير عادية المؤرخة -

مليون ستتتهم  198,7مصتتتري موزعة على  جنيه 1,987,458,360بما قيمته خمستتتة مليار جنيه مصتتتري والمدفوع 

 بقيمة السهم األسمية عشرة جنيهات مصرية.

 

  تم الموافقة على نقل ملكية جميع 2021أغستتتتتتط   30في  المؤرخة بناء على قرار الجمعية العمومية الغير عادية -

صتتتتتفقة االستتتتتتحواذ كما تمت الموافقة علي   األستتتتتهم المملوكة اتحاد الجمهوريات العربية الي بنك االستتتتتتثمار القومي

 . واعتماد العقد الخاص باالكتتاب

 

عادية - ناء على قرار الجمعية العمومية الغير  قة على  تم الم2021أكتوبر  10في  المؤرخة ب مال يحدت واف د رأس ال

جنيه مصتتري  1.198.437.391 بمبلل جنيه مصتتري  ورأستتمال البنك المصتتدر مليار 10 المرخص به للبنك بمبلل

على  باإلجماعالموافقة كما تم  (.جنيه مصتتتري 6.03ستتتهم استتتمي نقدي قيمة كل ستتتهم ) 198.745.836مقستتتماً إلى 

وزيادة رأس المال  جنيه مصتتتري مليار  20ليصتتتبن  جنيه مصتتتري مليار  10زيادة رأس مال البنك المرخص به من 

 جنيه مصتتتتتتري موزعاً على عدد 5.000.000.003 ليصتتتتتتبن جنيه مصتتتتتتري 1.198.437.391المصتتتتتتدر من 

جنيه  3.801.562.612جنيه مصتتتتري(  بزيادة قدرها  6.03ستتتتهم استتتتمي نقدي قيمة الستتتتهم )  829.187.397

 -:كالتالي  لتصبن مصري 
 

 النسبة القيمة االسمية عدد األسهم اسم المساهم / الجنسية
 51% 2,551,048,598  423,059,469 القابضة ش.م.م المجموعة المالية هيرميس

صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول 
 الرقمي

207,382,092  1,250,514,014 
%25 

 24% 1,198,437,391  198,745,836 القوميبنك االستثمار 
10% 5,000,000,003 829,187,397 اإلجـــــمـــــالـــــي

0 
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 احتياطيات -29

 
 2021ديسمبر  31 2022 مارس  31  

 ألف جنيه مصرى ألف جنيه مصرى  

   

  39,415  39,415 احتياطي قانوني

خالل الدخل احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المالية من 

 الشامل األخر
47,996 56,531 

  251  251 احتياطي خاص

 29,107 25,836 احتياطي رأسمالي

  117,798  117,798 احتياطي عام

 231,296 243,102 

 وتتمثل حركة االحتياطيات فيما يلي:

  

 احتياطي قانوني    -أ

 2021ديسمبر  31 2022 مارس 31 

 مصرىألف جنيه  ألف جنيه مصرى  

   

 39,415 39,415 فترةالرصيد في أول ال

 39,415 39,415 المدهالرصيد في أخر

 

 مالية من خالل الدخل الشامل األخرال لالستثماراتاحتياطي القيمة العادلة  -ب

 2021ديسمبر  31 2022مارس  31 

 ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري  

   

  97,856  56,531 فترةالرصيد في أول ال

 7,466 (9,470) التغير في القيمة العادلة

 بالقيمة مالية استثماراتاحتياطي استثمارات مالية محولة من 

 بالتكلفة مالية استثماراتالى  الشامل الدخل خالل من العادلة

 (4,632) (675) المستهلكة

والخسائر نتيجة أصافي األرباح المحولة الى قائمة األرباح 

 (44,159) (21,634) االستبعاد

 - 23,244 خسائر إئتمانية متوقعة

 56,531 47,996 فترةالرصيد في أخر ال

 

 احتياطي خاص -ج

 2021ديسمبر  31 2022مارس  31 

 ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري  

   

 251 251 فترةالرصيد في أول ال

 251 251 فترةالرصيد في أخر ال

 

  صة باالستثمارات المالية الناتجة عن تطبيق تعليمات يتمثل االحتياطي الخاص في قيمة فروق تقييم العملة الخا

 . 2008البنك المركزى لسنة 
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 تابع –احتياطيات  -29

 

 احتياطي رأسمالي  -د

 2021ديسمبر  31 2022مارس  31 

 ألف جنيه مصرى ألف جنيه مصرى  

   

 25,836 29,107 فترةالرصيد في أول ال

 3,271 (3,271) محول من األرباح المحتجزة

 29,107 25,836 فترةالرصيد في أخر ال

 

 احتياطي عام -هـ

 2021ديسمبر  31 2022مارس  31 

 ألف جنيه مصرى ألف جنيه مصرى  

   

 117,798 117,798 فترةالرصيد في أول ال

 -  محول من األرباح المحتجزة

 117,798 117,798 فترةالالرصيد في أخر 

 

 

 متراكمةال خسائرال -30

 

 2021ديسمبر  31 2022مارس  31 

 ألف جنيه مصرى ألف جنيه مصرى  

   
 (375,642) (368,731) فترةالرصيد في أول ال

على  48تأثير تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم 
 92,242 - الشركات الشقيقة

 (283,400) (368,731) إجمالى رصيد اول المدة بعد التعديل
ارباح بيع ادوات حقوق ملكية من خالل الدخل 

 الشامل
2,892 - 

 (3,271) - المحول إلى االحتياطى الرأسمالي
  3,271 االحتياطى الرأسمالي منالمحول 
 (871,081) 139,846 فترةخسائر الأرباح/صافي 

تخفيض رأس المال بقيمة العجز فى الخسائر 
 789,021 - 2020المتوقعه فى عام االئتمانية 

 (368,731) 222,722)) فترةالرصيد في أخر ال

 

 

 فى حكمها النقدية وما -31

 

استتتتحقاقها  تواريخ ال تتجاوز التيألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية  تتضتتتمن النقدية ومافى حكمها االرصتتتدة التالية  

 الثالثة أشهر من تاريخ االقتناء:

 

 2021 ديسمبر 31 2022مارس  31 

 ألف جنيه مصري ألف جنيه مصري  

   

 143,325 189,501 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

 131,936 201,782 أرصدة لدى البنوك

 2,099,244 3,675 يوم 91أذون خزانة استحقاق 

 394,958 2,374,505 
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 وارتباطاتالتزامات عرضية  -32
 

 أ ـ ارتباطات رأسمالية 

 االستثمارات المالية 

كما  2022 مارس 31في  بلغت قيمة االرتباطات المتعلقة باالستتتثمارات المالية ولم يطلب ستتدادها حتى تاريخ المركز 

 :يلي
 قيمة المساهمة 

 القيمة باأللف

 المبلغ المسدد

 القيمة باأللف

 المتبقي

 القيمة باأللف

 دوالر دوالر دوالر 

 480 586 1,066 واالستيرادالبنك األفريقي للتصدير 

 

 ب ـ إرتباطات عن قروض وضمانات وتسهيالت  

 هيالت فيما يلى:عن قروض وتس بارتباطاتالبنك الخاصة  ارتباطاتتمثل  

 

 2021ديسمبر  31 2022مارس  31 

 ألف جنيه مصرى ألف جنيه مصرى  

   

 1,475,265 1,439,864 خطابات ضمان

 12,910 779,825 )استيراد وتصدير( االعتمادات المستندية

 246,364 283,553 االوراق المقبولة عن تسهيالت موردين

 2,503,242 1,734,539 

 

 معامالت مع أطراف ذوى العالقة -33
 

 المالية فيما يلى: فترةالعالقة فى نهاية ال ذويوتتمثل المعامالت وارصدة االطراف 

 

 عالقة ذويالقروض والتسهيالت ألطراف  -أ 

 
 ايرادات الفوائد شركات شقيقة 

 2022مارس  31

 ألف جنيه مصري

 2021ديسمبر  31

 ألف جنيه مصرى
 2022 مارس 31

 ألف جنيه مصري

 2021ديسمبر  31

 ألف جنيه مصرى

قاااروض وتسااااااااااهاااياااالت 

 للعمــــــالء 

    

القروض القتتائمتتة فى آخر 

 المده
55,072 22,395 426 274 

 
 ودائع وحسابات جارية وارصدة أخرى من أطراف ذوى عالقة -ب 

 

 تكلفة الودائع الودائع 

 2022مارس  31 

 ألف جنيه مصري

 2021ديسمبر  31

 ألف جنيه مصرى
 2022 مارس 31

 ألف جنيه مصري

 2021ديسمبر  31

 ألف جنيه مصرى

     المستحق للمساهمين

الودائع والحستتتتتابات الجارية في 

 المدهآخر 
377,804 151,779 13,859 171,724 

     المستحق للعمالء

الودائع والحستتتتتتتتابتتات الجتتاريتتة 

 1,232 219 176,181 22,198  المدهوأخرى في آخر 

 172,956 14,078 327,960 400,002 األجمالى

 

االكبر   و المرتبات بلغ المتوسط الشهري الجمالي الدخل السنوى الصافى الذي يتقاضاه العشرون أصحاب المكافأت  - ج(
مقابل مبلغ  2022مارس   31المالية المنتهية فى الفترة  جنية مصري عن      2,209,473مبلغ   مجتمعين  فى البنك

 .2021ديسمبر  31جنية مصرى عن السنة المالية المالية المنتهية فى  2,209,473
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  صناديق االستثمار -34

 

 : والئحتة التنفيذية 1992لسنة  95أحد االنشطة المصرفية المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم  هى 

 

 )ذو العائد اليومى التراكمى بالجنيه المصرى( النقدي العربيبنك االستثمار  استثمارصندوق   -1

ـذا  وتقوم بادارة الصندوق شركة إى إف جى هيرم  ألدارة  صناديق االستثمار  وقد بلل عدد وثائق استثمار ه

ألف وثيقة منها  500خصص للبنك  مصريجنيه  119.591.610وثيـتتتقة قـتتتيمتها  11.959.161 الصنـتتتدوق

 ( لمباشرة نشاط الصندوق.مصريمليون جنيه 5)قيمتهـا االسميـة 

 

كما بلل عدد وثائق الصـتتتتتـتتتتتندوق  مصري 12.43  نحو 2022 مارس 31وقد بلغت القيمة االستردادية للوثيقة فى  

  ة.وثيق 30,911,337القــائمة فى ذات التاريخ 

 

وطبقا لعقد إدارة الصندوق وكذلك نشرة االكتتاب يحصل بنك االستثمار العربى على أتعاب وعموالت مقابل إشرافه  

ألـتتتتتتف جنيـتتتتتته  503العمـتتتتتتوالت  أجمالييؤديها له وقد بلل  التيعلى الصندوق وكذلك الخدمات االدارية االخرى 

ادرجت ضمن بند ايرادات االتعاب والعموالت/اتعاب 2022  مارس  31 فيعـتتتتتن المركز المالي المنتهي  مصري

 .و الخسائراألرباح اأخرى بقائمه 

 

 الثانى )هالل(  العربيبنك االستثمار  استثمارصندوق     -2

 صناديق االستثمار  وقد بلل عدد وثائق استثمار هذا الصنـتتتتتتدوق ألدارهوتقوم بادارة الصندوق شركة القاهرة  

ألف وثيقة منها )قيمتها االسمية  50خصص للبنك  مصريجنيه  26.954.900وثيقـتتتتتتتة قيمتهـتتتتتتتا 26.954

  ( لمباشرة نشاط الصندوق.مصريمليون جنيه 5

 

كما بلل عدد وثائق  مصتتتتتتريجنيه  215.74نحو  2022 مارس 31وقد بلغت القيمة االستتتتتتتردادية للوثيقة فى 

 وثيقة. 51,089الصندوق القائمة فى ذات التاريخ 

 

وطبقا لعقد إدارة الصتتتتندوق وكذلك نشتتتترة االكتتاب يحصتتتتل بنك االستتتتتثمار العربى على أتعاب وعموالت مقابل  

ألف جنيه  13العموالت  أجماليإشتتتترافه على الصتتتتندوق وكذلك الخدمات االدارية االخرى التى يؤديها له وقد بلل 

ادرجت ضتتتمن بند ايرادات االتعاب والعموالت/اتعاب 2021ديستتتمبر  31عن المركز المالي المنتهى فى مصتتتري

 .خسائراألرباح او الأخرى بقائمه 

 

 الثالث ألدوات الدخل الثابت )سندي( العربيبنك االستثمار  استثمارصندوق  -3

(  وقد بلل عدد وثائق استثمار هذا الصندوق واالستثمار)إتـتتتتش سي لألوراق المالية  تقوم بادارة الصندوق شركـتتتتة 

 5ألف وثيقة منهـا )قيمتهـا االسميـة  500خصص للبنك  مصريجنيه  52.066.720وثيقة قيمتها  5.206.672

 مليون جنيه مصرى( لمباشرة نشاط الصندوق.

 

كما بلل عدد وثائق الصتتتتتندوق  مصتتتتتري 13.51 نحو0222 مارس 31وقد بلغت القيمة االستتتتتتردادية للوثيقة فى  

 وثيقة.555,514القائمة فى ذات التاريخ 

 

على أتعاب وعموالت مقابل  العربيوطبقا لعقد إدارة الصتتتتندوق وكذلك نشتتتترة االكتتاب يحصتتتتل بنك االستتتتتثمار  

جنيـتتتتته  االف 8العموالت  إجماليوقد بلل  له يؤديها  التيإشرافه على الصندوق وكذلك الخدمات االدارية االخرى 

أدرجت ضتتمن بند ايرادات االتعاب والعموالت /    2022 مارس 31 فيعـتتتتتتتتن المركز المالي المنتهى   مصتتري

 األرباح او الخسائر.اتعاب أخرى بقائمة 
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 الضريبيالموقف  -35

 

 ضريبة كسب العمل  

 .2014تم الفحص وإنهاء الخالفات باعادة الفحص وسداد فروق الضريبة حتى  -

 

 2022-2015 السنة -

 فحصها بعد ويقوم البنك بسداد الضريبة المستحقة من العاملين وسدادها شهرياً في الموعد القانوني. يتم لم

 

 ضريبة الدمغة 

 .2018تم الفحص وإنهاء الخالفات وسداد الضريبة حتى  

 يتم السداد دورياً ولم يتم الفحص بعد.  2021و حتى  2019أما بالنسبة لعام  

  

 ضريبة أرباح شركات األموال 

 2004 -1980من  السنة 

 عن هذه السنوات. والسدادتم الفحص والمحاسبة والربط النهائي  

 

 2005/2006/2007السنوات  

  2006  2005السنواتهذا ولقد تم الفحص عن  2005لسنة  91ضوء أحكام القانون  في باقراراتهتقدم البنك 

 بالكامل.وتم سداد المستحقات  2007

 

 2010حتى  2008السنوات  

الخالف باللجنة الداخلية وتم تكوين  وحسمالطعن عليها  وتمالسنوات  هذهمع سداد الضريبة عن  باقراراتهتقدم البنك  

 عليها.مخصص بالقيمة المتفق 

 

 2014حتى  2011السنوات من  

 بالكامل.تم فحص الضريبة عن تلك الفترات وأسفر الفحص عن فروق ضريبية وتم سدادها  

 

 2017 – 2015من  السنة 

الفحص  أستتتفرالمواعيد المقررة وقد  في اإلقراراتتم فحص الضتتتريبة عن تلك الفترات علما بأن البنك يقوم بتقديم  

عن ضتتريبة عن الوعاء المستتتقل وجارى حستتم الخالف مع مصتتلحة الضتترائب وتم تكوين مخصتتص بالقيمة محل 

 الخالف.

 

 2020 - 2019 – 2018سنة  

 العرض.بعملية  انتظارتم تقديم االقرار لمصلحة الضرائب وفى  

 

 الضريبة العقارية 

تم الطعن على التقديرات المرستتتتتلة الى البنك عن جميع الفروع ولقد بادر البنك بستتتتتداد جميع المطالبات وذلك تجنباً  

 مقابل تأخير ولحين البت في الطعون المقدمة. الحتساب

 


