
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنك االستثمار العربي

 (مصريةشركة مساهمة )ْ

 عليها المحدود الفحصالقوائم المالية وتقرير 
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 (مصريةاالستثمار العربي )شركة مساهمة  بنك

 القوائم المالية 

 2022  يونيو 30المالية المنتهية في  للفترة

 

 

 الصفحة المحتوياتجدول 

 2 المحدود الفحصتقرير 

 3 قائمة المركز المالي

 4 قائمة األرباح أو الخسائر

 5 قائمة الدخل الشامل

 6 قائمة التغير في حقوق الملكية

 8-7 قائمة التدفقات النقدية

 88-9 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
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 أو الخسائر رباح األ قائمة

 2022يونيو  30أشهر المالية المنتهية في  عن الستة 

  

 

  .المالية وائمقال من يتجزأ ال جزء( 36) إلى( 1) إيضاح من المرفقة اإليضاحات

 

الستة أشهر 

المنتهية في

الستة أشهر 

المنتهية في

الثالثة أشهر 

المنتهية في

الثالثة أشهر 

المنتهية في

30 يونيو 302021 يونيو 302022 يونيو 302021 يونيو 2022 إيضاح

ألف جنيه مصرىألف جنيه مصرىألف جنيه مصرىألف جنيه مصرى رقم

2,444,4282,064,8571,298,3961,010,124    (6)عائد القروض واإليرادات المشابهة

(739,398)(853,618)(1,552,043)(1,658,506)    (6)تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة

785,922512,814444,778270,726صافي الدخل من العائد 

 

135,83866,87581,79632,196    (7)إيرادات األتعاب والعموالت

(4,899)(11,814)(14,712)(18,186)    (7)مصروفات االتعاب و العموالت

117,65252,16369,98227,297صافي الدخل من االتعاب و العموالت

1,5761,4951,5761,495    (8)توزيعات األرباح

21,56715,4558,3121,026    (9)صافي دخل المتاجرة

48,31920,13529,1641,501  (18)أرباح إستثمارات مالية

(7,500)(118,307)(15,000)(125,855)  (12)خسائر ائتمانية متوقعة

(194,498)(228,667)(392,275)(441,095)  (10)مصروفات إدارية

23,12516,32019,9216,965  (11)ايرادات تشغيل أخرى

431,211211,107226,759107,012صافى األرباح قبل ضرائب الدخل

(120,122)(77,544)(225,375)(142,150)  (13) ضرائب الدخل

(13,110)149,215(14,268)289,061صافى ارباح )خسائر( الفترة

(0.007)0.18(0.007)0.35  (14)نصيب السهم من ارباح )خسائر( الفترة
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  اآلخرقائمة الدخل الشامل 

 2022 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستة عن

 

 

 

 

 
 

  .المالية وائمقال من يتجزأ ال جزء( 36) إلى( 1) إيضاح من المرفقة اإليضاحات
 
 
 
 

الستة أشهر 

المنتهية في

الستة أشهر 

المنتهية في

الثالثة أشهر 

المنتهية في

الثالثة أشهر 

المنتهية في

30 يونيو 302021 يونيو 302022 يونيو 302021 يونيو 2022 إيضاح

ألف جنيه مصرىألف جنيه مصرىألف جنيه مصرىألف جنيه مصرى رقم

(13,110)149,215(14,268)289,061صافى ارباح )خسائر( الفترة

بنود قد يتم إعادة تبويبها في األرباح أو الخسائر

(453)(83,392)(23,051)(95,486)(ب-30)التغير في القيمة العادلة عن ادوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

-(23,898)(ب-30)محول إلى قائمة األرباح أو الخسائر             (1,589)3,192

(4,324)(3,613)(4,324)19,631(ب-30)خسائر ائتمانية متوقعة

بنود قد  ال يتم إعادة تبويبها في األرباح أو الخسائر

627(2,376)2491,059(ب-30)التغير في القيمة العادلة عن أدوات حقوق ملكية من خالل الدخل الشامل االخر

189,557(40,584)58,245(14,068)
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 قائمة التغير في حقوق الملكية 

 2022 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستة عن

 

 

 

 
 

 .المالية وائمقال من يتجزأ ال جزء( 36) إلى( 1) إيضاح من المرفقة اإليضاحات

خسائرإجمالي احتياطى احتياطى احتياطى احتياطى احتياطى رأس

ــــان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مرحلةاإلحتياطياتالقيمة العادلةعام قانونىرأسمالى خاص المالالبيــ

1,892,972(375,642)1,987,45825125,83639,415117,79897,856281,156الرصيد فى 1 يناير 2021

-صافى خسائر الفترة     -     -     -      -      -      -      (14,268)(14,268)

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات 

المالية من خالل الدخل الشامل
-     -     -     -      -      (26,316)(26,316)        -         (26,316)

1,852,388(389,910)1,987,45825125,83639,415117,79871,540254,840الرصيد فى 30 يونيو 2021

4,874,371(368,731)5,000,00025129,10739,415117,79856,531243,102الرصيد فى 1 يناير 2022

ارباح بيع وثائق صناديق استثمار من خالل 

الدخل الشامل
-     -     -     -      -      002,8912,891

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

-صافى ارباح  الفترة     -     -     -      -      -      -      289,061289,061

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات 

المالية من خالل الدخل الشامل
-     -     -     -      -      (99,504)(99,504)        -         (99,504)

5,066,819(73,508)140,327(42,973)5,000,00025125,83639,415117,798الرصيد فى 30 يونيو 2022

االجمالى
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 قائمة التدفقات النقدية 
 2022 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستة عن

 

 
  .المالية وائمقال من يتجزأ ال جزء( 36) إلى( 1) يضاحإ من المرفقة اإليضاحات

الستة أشهر 

المنتهية في

الستة أشهر 

المنتهية في

30 يونيو 302021 يونيو 2022 إيضاح

ألف جنيه مصرىألف جنيه مصرى رقم

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

431,211211,107صافى )خسائر( ارباح الفترة  قبل الضرائب

تعديالت لتسوية صافى األرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

26,97727,800       (10)إهالك وإستهالك 

4,7633,367       (10)إهالك األصول الغير ملموسة

11,5312,078       (11)عبء مخصصات اخرى
(22,096)(17,534)       (18)أ)أرباح( بيع إستثمارات مالية

1,961(30,785)       (18)أرباح غير موزعة عن إستثمارات فى شركات شقيقة

6,662(418,856)       (18)فروق تقييم  إستثمارات مالية بالعمالت االجنبية

استهالك )خصم( عالوه  اصدار إستثمارات متاحة للبيع ومحتفظ بها حتى 

تاريخ اإلستحقاق
(18)       

(91,640)
(11,903)

(1,098)(5,826)       (28)المستخدم من المخصص بخالف مخصص القروض

(4,187)(494)       (11)ارباح أصول ألت ملكيتها

-(635)       (11)ارباح أصول ثابتة                

(2,941)(3,811)       (28)مخصصصات انتفى الغرض منها

(84)5,816       (28)فروق تقييم مخصصات بالعمالت االجنبية بخالف مخصص القروض

أرباح التشغيل قبل التغيرات فى األصول واإللتزامات الناتجة

 من أنشطة التشغيل
(89,282)210,666

صافى النقص )الزيادة( فى األصول 

5,736,5166,544,360       (16)أرصدة  لدى البنوك

-(56,219)إستثمارات مالية من خالل االرباح و الخسائر                

(839,005)(7,212,447)       (17)قروض وتسهيالت للعمالء 

(313,415)(202,975)       (21)أصول أخرى

تزامات صافى الزيادة )النقص ( فى ااألل

(823,637)2,496,312       (24)أرصدة مستحقة للبنوك

(1,828,500)3,819,156       (25)ودائع العمالء

141,43012,081       (27)إلتزامات أخرى

(196,578)(104,403)ضرائب دخل مسددة

4,528,0892,765,972صافى التدفقات النقدية الناتجة من  أنشطة التشغيل 

التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار

(6,895)(18,137)       (22)مدفوعات لشراء أصول ثابتة وإعداد وتجهيز الفروع

-653       (22)متحصالت من إستبعاد أصول ثابتة وإعداد وتجهيز الفروع                

(2,746)(6,073)       (20)مدفوعات لشراء أصول غير ملموسة

861,6711,758,450       (18)متحصالت من بيع أستثمارات مالية بخالف أصول مالية بغرض المتاجرة 

1,5761,495توزيعات أرباح محصلة

(4,113,492)(3,159,629)       (18)مدفوعات لشراء أستثمارات مالية بخالف أصول مالية بغرض المتاجرة

(2,363,188)(2,319,939)صافى التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة اإلستثمار
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 تابع -قائمة التدفقات النقدية  

 2022 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستة عن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 .المالية وائمقال من يتجزأ ال جزء( 36) إلى( 1) إيضاح من المرفقة اإليضاحات

الستة أشهر 

المنتهية في

الستة أشهر 

المنتهية في

30 يونيو 302021 يونيو 2022 إيضاح

ألف جنيه مصرىألف جنيه مصرى رقم

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

المسدد من زيادة رأس المال

(19,355)(4,021)       (26)قروض أخرى

(19,355)(4,021)صافى التدفقات النقدية الناتجة من )المستخدمة فى( أنشطة التمويل

2,204,129383,429صافى )النقص( الزيادة فى النقدية ومافى حكمها خالل الفترة

2,374,5053,503,794رصيد النقدية وما فى حكمها فى أول الفترة

4,578,6343,887,223       (32)رصيد النقدية وما فى حكمها فى آخر الفترة 

(21)       

وتتمثل النقدية وما فى حكمها فيما يلى:

1,374,673507,646       (15)نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى 

12,795,3304,137,586       (16)أرصدة لدى البنوك

6,850,79212,664,029       (18)أذون خزانة 

(347,690)(1,202,815)       (15)أرصدة لدى البنك المركزى فى إطار نسبة األحتياطى األلزامى

(4,021,586)(12,582,352)       (16)ودائع لدى البنوك

(9,052,762)(2,656,994)       (18)أذون خزانة استحقاق اكثر من ثالثة شهور

4,578,6343,887,223       (32)النقدية وما فى حكمها فى أخر الفترة 



 (مصرية)ْشركة مساهمة  بنك اإلستثمار العربي
 المالية للقوائم المتممة اإليضاحات

 2022 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة عن

9 

 

 نبذة عن البنك

خدمات المؤستتستتات )شتتركة مستتاامة اتحادية(  ستتابقا( -واالستتتامارللتنمية  العربي االتحاديلمصتتر  االعربي )يقدم بنك االستتتامار 

اروت(  عبد الخالقش 8بمدينة القاارة ) الرئيستتتيجمهورية مصتتتر العربية من خمل مركز   فيوالتجزئة المصتتترفية واالستتتتامار 

 .الميزانيةتاريخ  فيموظفا 1,035)  (( فرعا ويوظ  عدد 30وعدد )

 

 20/2/1974وأعمال بتاريخ  استتتاماربنك  ستتابقا( -واالستتتامارللتنمية  العربي االتحاديالمصتتر  العربي )بنك االستتتامار  تأستت 

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

 

بدالً من  العربي االستتتامارلبنك ليصتتبب بنك ا استتمفقد تم تعديل  2013 يونيو 3 فيووفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة 

 واالستامار.للتنمية  العربي االتحاديالمصر  

 

  14   طبقا لقرار مجل  االدارة المنعقد في ذلك التاريخبتاريخ  2022 يونيو  30المنتهية في  المالية للفترةتم اعتماد القوائم المالية 

 2022 أغسط 

 

 المطبقة السياسات المحاسبية أهم -2

 

 أسس إعداد القوائم المالية 2-1

ـخ  2-1-1 ـ  إدارته بتاري ـك المـركـزي المصري المعتمدة من مجل ـ ـعليمـات البن ـالية وفقا لت ـ ـم الم ـ  2008ديسمبر 16يتم إعـداد القوائ

لية" في ضتتتوء التعليمات ( "االدوات الما9وكذا وفقا لتعليمات إعداد القوائم المالية طبقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية )

حكام القوانين أل وقد تم إعـتتتتداد القوائـتتتتـتتتتم المـتتتتـتتتتالية للبنك وفقا. 2019فبراير  26الصادرة من البنك المركزي المصري بتاريخ 

 المحلية ذات الصلة.

 

قيا  القيمة العادلة لمستتتتتتامارات باستتتتتتاناء   ةستتتتتتمرارية ومبدأ التكلفة التاريخيتم إعداد القوائم المالية للبنك وفقاً لفرض االوقد  2-1-2

 المالية بالقيمة العادلة خمل الدخل الشامل و االستامارات المالية بالقيمة العادلة خمل األرباح والخسائر.   

 

 التقديرات واالفتراضات المحاسبية 2-2
 

المالية  فترةفصاح عنها خمل اليقوم البنك باستخدام تقديرات وافتراضات تؤار على مبالغ األصول وااللتزامات التي يتم اإل 

التوقعات  التالية. ويتم تقييم التقديرات واالفتراضات باستمرار على أسا  الخبرة التاريخية وغيراا من العوامل، بما في ذلك

 المتاحة.لألحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة في ظل الظرو  والمعلومات 
 

الخبرة السابقة لخسائر أصول ذات خصائص  علىتقبلية، تقوم اإلدارة باستخدام تقديرات بناء عند جدولة التدفقات النقدية المس  

مخاطر ائتمانية في وجود أدلة موضوعية تشير إلي االضمحمل مماالة لتلك الواردة في المحفظة ويتم مراجعة الطريقة 

المستقبلية بصورة منتظمة للحد من اية اختمفات بين واالفتراضات المستخدمة في تقدير كل من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية 

 الخسارة الفعلية بناء على الخبرةالخسارة المقدرة و



 (مصرية)ْشركة مساهمة  بنك اإلستثمار العربي
 المالية للقوائم المتممة اإليضاحات

 2022 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة عن
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 تابع -أهم السياسات المحاسبية المطبقة  -2

 

 ترجمة العمالت األجنبية 2-3

 

 عملة التعامل والعرض

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

 

 المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية

المالية على أسا  أسعار الصر  السارية  لفترةتُمسك حسابات البنك بالجنيه المصري وتابت المعاممت بالعممت األخرى خمل ا

 فترةال /فترةالى في نهاية في تاريخ تنفيذ المعاملة، ويتم إعادة تقييم أرصدة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعممت األخر

 المالية على أسا  أسعار الصر  السارية في ذلك التاريخ، 
 

 ويتم االعترا  في قائمة األرباح أو الخسائر الناتجة عن تسوية تلك المعاممت وبالفروق الناتجة عن التقييم ضمن البنود التالية:

 االلتزامات بغرض المتاجرة  لألصول مندخل المتاجرة  صافي/. 

  البنود. لباقيإيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى بالنسبة 

  شامل اآلخر بحقوق الملكية بالنسبة لمستامارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خمل الدخل بنود الدخل ال

 .الشامل اآلخر

  استتتتتتتتاماراتاالجنبية المصتتتتتتتنفة  المالية ذات الطبيعة النقدية بالعممت لألدواتالقيمة العادلة  فييتم تحليل التغيرات 

التكلفة المستتتتتتتهلكة  فيفروق تقييم نتجت عن التغيرات  ما بين)أدوات دين( العادلة من خمل الدخل الشتتتتتتامل  بالقيمة

، ويتم االعترا  لألداةوفروق نتجت عن تغيير أسعار الصر  السارية وفروق نتجت عن تغيير القيمة العادلة  لألداة

التكلفة المستهلكة ضمن عائد القروض وااليرادات  فيبفروق التقييم المتعلقة بالتغييرات الخسائر  أو االرباحقائمة  في

بند إيرادات )مصتتتروفات( تشتتتغيل أخرى ، ويتم االعترا   فيالمشتتتابهة وبالفروق المتعلقة بتغيير أستتتعار الصتتتر  

بالقيمة العادلة من خمل  استتتتتتتاماراتعادلة/القيمة ال احتياطيالقيمة العادلة ) فيضتتتتتتمن حقوق الملكية بفروق التغيير 

 (الدخل الشامل

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

عادلة من خمل االرباح والخستتتتتتتتائر ويتم االعترا  بفر بالقيمة ال ها  وق التقييم مال أدوات حقوق الملكية المحتفظ ب

القيمة  احتياطيضتتمن بالقيمة العادلة من خمل الدخل الشتتامل  استتتاماراتعن أدوات حقوق الملكية المصتتنفة  الناتجة

 حقوق الملكية. فيالعادلة 
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 الشركات الشقيقة 2-4

باشر أو غير مباشر نفوذا مؤارا عليها ولكن ال يصل إلى حد السيطرة، الشركات الشقيقة اي المنشآت التي يمتلك البنك بطريق م

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

ى يتم استخدام طريقة الشراء في المحاسبة عن عمليات اقتناء البنك للشركات ، ويتم قيا  تكلفة االقتناء بالقيمة العادلة أو المقابل الذ

البنك من أصول للشراء ،/أو أدوات حقوق ملكية مصدرة و/أو التزامات تكبداا البنك و/أو التزامات يبلغها نيابة عن الشركة قدمه 

المقتنا  ، وذلك في تاريخ التبادل مضافا إليها أية تكالي  تعزى مباشرة لعملية االقتناء ، ويتم قيا  صافى االصول بما في ذلك 

تنا  القابلة للتحديد وذلك بقيمتها العادلة في تاريخ االقتناء ، بغض النظر عن وجود أية حقوق لألقلية وتعتبر االلتزامات المحتملة المق

 الزيادة في تكلفة االقتناء عن القيمة العادلة لحصة البنك في ذلك الصافي شهرة.

 

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

 )مصروفات( تشغيل أخرى.
 

االستامارات المالية في شركات شقيقة طبقًا لطريقة حقوق الملكية والتي يتم بموجبها إابات االستامار في الشركة  المحق  قيا يتم 

يب البنك من التغير في حقوق الملكية للشركة المستامر الشقيقة عند االقتناء بالتكلفة، ام يتم زيادة أو تخفيض رصيد االستامار بنص

 فيها بعد تاريخ االقتناء، ام يخفض رصيد االستامار بقيمة توزيعات األرباح التي يتم الحصول عليها من الشركة المستامر فيها. 

 

قا  قيمة الخسارة على انها في حالة وجود أدلة موضوعية على حدوث خسائر اضمحمل في قيمة استامار في شركة شقيقة عندئذ ت

 أوالفرق بين القيمة الدفترية لمستامار والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخصومة بمعدل السوق الحالي للعائد 

فترية لألصل مباشرة صافي القيمة البيعية بالنسبة لمستامار المشابه ايهما أعلى وذلك لكل استامار على حدة. ويتم تخفيض القيمة الد

استامارات مالية وإذا أمكن في أية فترة الحقة ربط االنخفاض في  واالعترا  بقيمة الخسارة بقائمة الدخل ببند أرباح )خسائر(

خسارة اضمحمل القيمة والزيادة فيها بشكل موضوعي مع حدث يقع بعد اابات خسارة اضمحمل القيمة عندئذ يتم رد خسارة 

، ويجب أال ينشأ عن اذا االلغاء قيمة دفترية لألصل تتجاوز الخسائر أو االرباحة المعتر  بها من قبل الى قائمة اضمحمل القيم

 التكلفة في تاريخ استبعاد خسائر االضمحمل لو لم يكن قد تم االعترا  بخسائر االضمحمل اذ .
 

       

 إيرادات ومصروفات العائد 2-5
 

 معدل العائد الفعلي

والخسائر ضمن بند عائد القروض وااليرادات المشابهة أو "تكلفة الودائع والتكالي  المشابهة" أ  في قائمة االرباح يتم االعترا

 استاماراتبإيرادات ومصروفات العائد باستخدام طريقة العائد الفعلي لجميع االدوات المالية التي تحمل بعائد فيما عدا تلك المبوبة 

 رباح والخسائر.بالقيمة العادلة من خمل اال
 

وطريقة العائد الفعلي اي طريقة حساب التكلفة المستهلكة ألصل أو التزام مالي وتوزيع إيرادات العائد أو مصاري  العائد على 

 مدار عمر االداة المتعلقة بها ، ومعدل العائد الفعلي او المعدل الذى يستخدم لخصم 
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ا التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع سداداا أو تحصيلها خمل العمر المتوقع لألداة المالية ، أو فترة زمنية أقل إذا كان ذلك مناسب

وذلك للوصول بدقة إلى القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام المالي ، وعند حساب معدل العائد الفعلي ، يقوم البنك بتقدير التدفقات 

باألخذ في االعتبار جميع شروط عقد االداة المالية )مال خيارات السداد المبكر( ولكن ال يؤخذ في االعتبار خسائر االئتمان  النقدية

المستقبلية ، وتتضمن طريقة الحساب كافة االتعاب المدفوعة أو المقبوضة بين أطرا  العقد التي تعتبر جزءا من معدل العائد الفعلي 

 لمعاملة أية عموات أو خصومات.، كما تتضمن تكلفة ا
 

يتم إابات إيرادات الفوائد على القروض على أسا  االستحقاق باستاناء إيرادات الفوائد على القروض غير العاملة، والتي تتوق  

 عن االعترا  بها كإيراد عندما يكون استرداد الفائدة أو المبدأ موضع شك.
 

بقائمة ( الاالاة )المرحلة ئد على القروض أو المديونيات غير المنتظمة أو المضمحلةويتوق  البنك عن االعترا  بإيرادات العا

األرباح أو الخسائر ويتم قيداا في سجمت اامشية خارج القوائم المالية على أن يتم االعترا  بها ضمن اإليرادات وفقا لألسا  

 النقدي وذلك كما يلي: 
 

ل المتأخرات بالنستتتتبة للقروض االستتتتتهمكية والعقارية لشستتتتكان الشتتتتخصتتتتي عندما يتم تحصتتتتيلها وذلك بعد استتتتترداد كام -

 وللقروض الصغيرة لألنشطة االقتصادية.

بالنستتتبة للقروض الممنوحة للمؤستتتستتتات يُتبع االستتتا  النقدي أيضتتتا حيث يعلى العائد المحستتتوب الحقا وفقا لشتتتروط عقد  -

أدنى انتظام لمدة ستتتتنة وفى حالة استتتتتمرار العميل في  من أقستتتتاط الجدولة وبحد %25الجدولة على القرض لحين ستتتتداد 

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

 الجدولة. المهمش قبل الجدولة الذي ال يدرج باإليرادات إال بعد سداد كامل رصيد القرض في القوائم المالية قبل

 إيرادات االتعاب والعموالت 2-6

ضمن االيرادات عند تأدية الخدمة ويتم  -يتم قياسه بالتكلفة المستهلكة  –يتم االعترا  باألتعاب المستحقة عن خدمة قرض أو تسهيل

لمرحلة الاالاة(، حيث إيقا  االعترا  بإيرادات االتعاب والعموالت المتعلقة بالقروض أو المديونيات غير المنتظمة أو المضمحلة )ا

يتم قيداا في سجمت اامشية خارج القوائم المالية، ويتم االعترا  بها ضمن االيرادات وفقا لألسا  النقدي عندما يتم االعترا  

م لمعدل بإيرادات العائد بالنسبة لألتعاب التي تمال جزءا مكمم للعائد الفعلي لألصل المالي بصفة عامة يتم معالجتها باعتباراا تعدي

 العائد الفعلي.

 

ويتم تأجيل أتعاب االرتباط على القروض إذا كان اناك إحتمال مرجب بأنه سو  يتم سحب اذ  القروض وذلك على إعتبار أن 

ل أتعاب االرتباط التى يحصل عليها البنك تعتبر تعويضا عن التدخل المستمر إلقتناء االداة المالية، ام يتم االعترا  بها بتعديل معد

العائد الفعلى على القرض، وفى حالة إنتهاء فترة االرتباط دون إصدار البنك للقرض يتم االعترا  باألتعاب ضمن االيرادات عند 

 إنتهاء فترة سريان االرتباط.

 

لى ويتم االعترا  ويتم االعترا  باألتعاب المتعلقة بأدوات الدين التي يتم قياسها بقيمتها العادلة ضمن االيرادات عند االعترا  االو

 بأتعاب ترويج القروض المشتركة ضمن االيرادات عند استكمال عملية الترويج وذلك 



 (مصرية)ْشركة مساهمة  بنك اإلستثمار العربي
 المالية للقوائم المتممة اإليضاحات

 2022 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة عن

13 

 
 

 

 
 

 

 تابع –أهم السياسات المحاسبية المطبقة  -2
 

بشرط عدم احتفاظ البنك بأية جزء من القرض لنفسه أو كان البنك يحتفظ بجزء من القرض لنفسه ولكن بنف  معدل العائد الفعلي 

 ح للمشاركين االخرين.المتا
 

والخسائر باألتعاب والعموالت الناتجة عن التفاوض أو المشاركة فى التفاوض على معاملة لصالب أويتم االعترا  فى قائمة األرباح 

م طر  آخر ـ مال ترتيب شراء أسهم أو أدوات مالية أخرى أو إقتناء أو بيع المنشآت ـ وذلك عند استكمال المعاملة المعنية، ويت

االعترا  بأتعاب االستشارات االدارية والخدمات االخرى عادة على أسا  التوزيع الزمنى النسبي على مدار أداء الخدمة. ويتم 

التى يتم أداء  لفترةاالعترا  بأتعاب إدارة التخطيط المالي وخدمات الحفظ التي يتم تقديمها على فترات طويلة من الزمن على مدار ا

 الخدمة فيها.
 

 

 

 

 إيرادات توزيعات األرباح 2-7
 

يتم االعترا  فى قائمة االرباح أو الخسائر بتوزيعات االرباح على استامارات البنك في أدوات حقوق ملكية عند صدور الحق فى 

 تحصيلها.
 

 ضرائب الدخل 2-8

 االرباحعترا  بها بقائمة والضريبة المؤجلة، ويتم اال الحالية فترةالكل من ضريبة  فترةالتتضمن ضريبة الدخل على ربب أو خسارة 

يتم االعترا  بها مباشرة ضمن حقوق الملكية. ويتم االعترا   التيباستاناء ضريبة الدخل المتعلقة ببنود حقوق الملكية  الخسائر وأ

 اإلضافةب الماليبضريبة الدخل على أسا  صافي الربب الخاضع للضريبة باستخدام أسعار الضريبة السارية فى تاريخ اعداد المركز 

 إلى التسويات الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة.

 

ويتم االعترا  بالضرائب المؤجلة الناشئة عن فروق زمنية مؤقتة بين القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات طبقاً لألس  المحاسبية 

ً لألس  الضريبية، اذا ويتم تحديد قيمة الضريبة المؤجلة بناء على الطري قة المتوقعة لتحقق أو تسوية قيم األصول وقيمتها طبقا

وااللتزامات باستخدام أسعار الضريبة السارية فى تاريخ اعداد المركز المالى.  ويتم االعترا  باألصول الضريبية المؤجلة للبنك 

هذا األصل، ويتم عندما يكون اناك احتمال مرجب بإمكانية تحقيق أرباح تخضع للضريبة فى المستقبل يمكن من خملها االنتفاع ب

تخفيض قيمة األصول الضريبية المؤجلة بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه المنفعة الضريبية المتوقعة خمل السنوات التالية، على أنه 

 فى حالة ارتفاع المنفعة الضريبية المتوقعة يتم زيادة األصول الضريبية المؤجلة وذلك فى حدود ما سبق تخفيضه.

 

 وااللتزامات الماليةاألصول المالية  2-9

 

 االعتراف والقياس االولي

يقوم البنك باالعترا  االولي باألصول وااللتزامات المالية في التاريخ الذي يصبب فيه البنك طر  في الشروط التعاقدية لألداة 

 المالية. 

ً بالقيمة العادلة. وبالنسبة لتلك التي ال يتم ً بالقيمة العادلة من خمل األرباح  يتم قيا  األصل أو االلتزام المالي أوليا قياسها الحقا

 والخسائر فإنها تقا  بالقيمة العادلة مضافاً إليها تكلفة المعاملة التي ترتبط بشكل مباشر بعملية االقتناء أو اإلصدار.
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 تابع –األصول المالية وااللتزامات المالية   2-9
 

 التبويب

 

 األصول المالية 

عند االعترا  األولى يقوم البنك بتبويب األصول المالية إلى أصول مالية بالتكلفة المستهلكة، اصول مالية بالقيمة العادلة من خمل 

 الدخل الشامل أو بالقيمة العادلة من خمل األرباح أو الخسائر.
 

 األصول المالية بالتكلفة المستهلكة

لي بالتكلفة المستهلكة إذا تم استيفاء كم الشرطين التاليين ولم يكن قد تم تخصيصه بمعرفة ادارة البنك ويتم قيا  االصل الما

 عند االعترا  االولي بالقيمة العادلة من خمل األرباح أو الخسائر:
 

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

الهد  من نموذج األعمال او االحتفاظ باألصول المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية المتمالة في أصل مبلغ االستامار 

 والعوائد، البيع او حدث عرضي استانائي بالنسبة لهد  اذا النموذج وبالشروط الواردة في المعيار والمتمالة في:
 

 مانية لمصدر األداة المالية. وجود تداور في القدرة االئت 

  .أقل مبيعات من حيث الدورية والقيمة 

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

 

 األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

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

  .كمً من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع يتكاممن لتحقيق اد  النموذج 

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

 المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائراألصول 

  ،يحتفظ باألصتتل المالي ضتتمن نماذج أعمال أخري تتضتتمن المتاجرة، إدارة األصتتول المالية على أستتا  القيمة العادلة

 تعظيم التدفقات النقدية عن طريق البيع.

 قدية التعاقدية أو المحتفظ به لتحصتتيل التدفقات اد  نموذج األعمال لي  االحتفاظ باألصتتل المالي لتحصتتيل التدفقات الن

 النقدية التعاقدية والبيع.

 .تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حدث عرضي بالنسبة لهد  النموذج 
 

 خصائص نموذج األعمال فيما يلي: وتتمال

  .ايكلة مجموعة من األنشطة مصممة االستخراج مخرجات محددة 

  مخرجات(. –أنشطة  -)مدخمتيمال اطاراً كامل لنشاط محدد 

 .كن ان يتضمن نموذج األعمال الواحد نماذج أعمال فرعية 
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 مالية بالقيمة العادلة من خمل األرباح والخسائر. كاستاماراتاألصول المالية األخرى  باقيتم تبويب 
 

مالياً على أنه يُقا  بالقيمة  أصتتم –فيه  ال رجعةيخصتتص بشتتكل  األولي، أنيمكن للبنك عند االعترا   ذلك،باإلضتتافة إلى 

ستيفائهالعادلة من خمل االرباح أو الخسائر، بالرغم من  شروط التبويب كأصل  ا بالتكلفة المستهلكة أو بالقيمة العادلة  ماليل

ا  قد ينشأ في القي الذيالتضارب  -جواريبشكل  -يقلص من خمل قائمة الدخل الشامل اآلخر، إذا كان القيام بذلك يمنع أو 

 المحاسبي.
 

 تقييم نموذج االعمال

 :التالييتم تصني  وقيا  كل من أدوات الدين وأدوات حقوق الملكية على النحو 
 

 األداة المالية

 طرق القياس وفقاً لنماذج األعمال

 التكلفة المستهلكة
 القيمة العادلة

 من خالل األرباح أو الخسائر من خالل الدخل الشامل االخر

ق أدوات حقو

 الملكية

حدة عند االعترا  األولى   خيار لمرة وا

 وال يتم الرجوع فيه

 المعاملة العادية ألدوات حقوق الملكية

نموذج األعمال لألصول  أدوات الدين

المحتفظ بهتا لتحصتتتتتتتيتل 

 التدفقات النقدية التعاقدية

بهتا نموذج األعمتال لألصتتتتتتتول المحتفظ 

 التدفقات النقدية التعاقدية والبيع لتحصيل

نموذج األعمتتتال لألصتتتتتتتول المحتفظ بهتتتا 

 للمتاجرة

 

رقم  المصرى( بما يتوافق مع متطلبات المعيار Business Modelsيقوم البنك بإعداد وتوايق واعتماد نموذج / نماذج االعمال )

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

 ياستتتتتات المعتمدة المواقة وأادا  المحفظة وتطبيق اذ  الستتتتتياستتتتتات في الواقع العملي. وعلى وجه الخصتتتتتوص ما إذا كانت الستتتتت

استراتيجية اإلدارة تركز فقط على تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية لألصل واالحتفاظ بمعدل عائد معين، لمقابلة تواريخ استحقاق 

 ق االلتزامات التي تمول اذ  األصول أو توليد تدفقات نقدية من خمل بيع اذ  األصول.األصول المالية مع تواريخ استحقا

 .كيفية تقييم والتقرير عن أداء المحفظة الي اإلدارة العليا 

  المخاطر التي تؤار على أداء نموذج األعمال بما في ذلك طبيعة األصتتتتتول المالية المحتفظ بها ضتتتتتمن ذلك النموذج وطريقة إدارة

 لمخاطر.اذ  ا

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

  سباب اذ  العمليات، والتوقعات بشأن أنشطة البيع المستقبلية. ومع ذلك سابقة، وأ دورية وقيمة وتوقيت عمليات البيع في الفترات ال

خذ في االعتبار بشكل منعزل، ولكن كجزء من تقييم شامل لكيفية تحقيق اد  البنك من إدارة فان المعلومات عن انشطة البيع ال تؤ

 األصول المالية وكيفية توليد التدفقات النقدية.
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 تابع -تقييم نموذج االعمال 
 

المالية التي يحتفظ بها بغرض المتاجرة أو التي يتم ادارتها وتقييم أدائها على أسا  القيمة العادلة، يتم قياسها بالقيمة إن األصول 

العادلة من خمل األرباح أوالخسائر حيث انها ليست محتفظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية أو لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع 

 ً  .اصول مالية معا

 

وبما يعك   47رقم  المصرى( بما يتوافق مع متطلبات المعيار Business Modelsفيما يلي ملخص نماذج األعمال )و

 النقدية وفقاً لما يلى: وتدفقاتهااألصول المالية  إلدارةاستراتيجية البنك الموضوعة 

 

 الخصائص األساسية نموذج األعمال االصل المالي

االصول المالية 

بالتكلفة 

 هلكةالمست

 نموذج األعمال 

 لألصول المالية 

المحتفظ بها لتحصيل التدفقات 

 النقدية التعاقدية

  الهد  من نموذج األعمال او االحتفاظ باألصتتول المالية لتحصتتيل التدفقات

 النقدية التعاقدية المتمالة في اصل مبلغ االستامار والعوائد.

 وذج وبالشتتتتروط البيع او حدث عرضتتتتي استتتتتانائي بالنستتتتبة لهد  اذا النم

الواردة في المعيار المتمالة في وجود تداور في القدرة االئتمانية لمصتتتتتتتدر 

 االداة المالية.

 .أقل مبيعات من حيث الدورية والقيمة 

  يقوم البنك بعملية توايق واضتتتتتتتحة ومعتمدة لمبررات كل عملية بيع ومدي

 توافقها مع متطلبات المعيار.

 

االصول المالية 

ة بالقيمة العادل

من خمل الدخل 

 الشامل

 نموذج األعمال 

لألصول المالية المحتفظ بها 

لتحصيل التدفقات النقدية 

 التعاقدية والبيع

   كم من تحصتتتتتتتيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع يتكاممن لتحقيق اد

 النموذج.

  بالمقتارنة مع نموذج أعمتال لدورية والقيمتة(  مبيعتات مرتفعتة )من حيتث ا

 لتحصيل التدفقات النقدية النعاقدية المحتفظ به

 

االصول المالية 

بالقيمة العادلة 

من خمل 

االرباح 

 والخسائر

نماذج أعمال أخرى تتضمن 

إدارة األصول  –)المتاجرة 

المالية على أسا  القيمة 

تعظيم التدفقات  –العادلة 

 النقدية 

 عن طريق البيع(

 لي لتحصتتتتتتتيل التدفقات اد  نموذج األعمال لي  االحتفاظ باالصتتتتتتتل الما

 النقدية التعاقدية أو المحتفظ به لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع.

 .تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حدث عرضي بالنسبة لهد  النموذج 

  ادارة االصتتتتول المالية بمعرفة علي استتتتا  القيمة العادلة من خمل االرباح

 ا  المحاسبي.والخسائر تمفيا للتضارب في القي
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 تابع -تقييم نموذج االعمال 

 

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

بتعري  المبلغ األصلي لألداة المالية بانة القيمة العادلة لألصل المالي عند االعترا  االولي. ويعر   لغرض اذا التقييم يقوم البنك

العائد بأنه مقابل القيمة الزمنية للنقود والمخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي خمل فترة محددة من الزمن ومخاطر اإلقراض 

 السيولة والتكالي  اإلدارية( وكذلك اامش الربب.االساسية األخرى والتكالي  )مال خطر 

 

ولتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية لألصل تتمال في دفعات تقتصر فقط على أصل االداة المالية والعائد، فإن البنك يأخذ 

وط تعاقدية قد تغير توقيت أو مبلغ في اعتبار  الشروط التعاقدية لألداة. ويشمل ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي يتضمن شر

 التدفقات النقدية التعاقدية مما يجعلها ال تقابل ذلك الشرط. وإلجراء ذلك التقييم يأخذ البنك في اعتبار  ما يلي:

 االحداث المحتملة التي قد تغير من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية.  -

 لة(.خصائص الرافعة المالية )سعر العائد، اآلجال، نوع العم -

 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(. -
 

 

 االلتزامات المالية

 امات المالية إلى التزامات مالية بالتكلفة المستتتتتتتهلكة، والتزامات مالية بالقيمة العادلة عند اإلعترا  األولى يقوم البنك بتبويب االلتز

 من خمل األرباح والخسائر وذلك بناء علي اد  نموذج االعمال للبنك.

 عاقدية لألداة يتم االعترا  أوليا بكافة االلتزامات المالية بالقيمة العادلة في التاريخ الذي يصتتتتتتتبب فيه البنك طر  في الشتتتتتتتروط الت

 المالية.

 .يتم قيا  االلتزامات المالية المبوبة بالتكلفة المستهلكة الحقا علي اسا  التكلفة المستهلكة وباستخدام طريقة العائد الفعلي 

  في القيمة  والخستتتتتتتائر الحقاً بالقيمة العادلة ويتم االعترا  بالتغيرأيتم قيا  االلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خمل االرباح

العادلة المتعلق بالتغير في درجة التصتتتتتني  االئتماني للبنك في قائمة الدخل الشتتتتتامل اآلخر في حين يتم عرض المبلغ المتبقي من 

 التغير في القيمة العادلة في االرباح والخسائر.
 

 

 إعادة التبويب

  يقوم البنك بتغيير نموذج االعمال الخاص  –وفقط عندما  –ال يتم إعادة تبويب االصتتتتتتتول المالية بعد االعترا  االولي إال عندما

 بإدارة اذ  األصول.

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

 المالية بالتكلفة المستهلكة.
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 االستبعاد

 األصول المالية

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

ة يتم بموجبها تحويل المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية بشتتتتكل البنك بتحويل الحق في استتتتتمم التدفقات النقدية التعاقدية في معامل

 .الى طر  آخر جواري

  والخستتتتتتتائر بالفرق بين القيمة الدفترية لألصتتتتتتتل )أو القيمة الدفترية أعند استتتتتتتتبعاد أصتتتتتتتل مالي يتم االعترا  في قائمة األرباح

المستتتتلم )متضتتتمنا أي أصتتتل جديد تم الحصتتتول علية المخصتتتصتتتة للجزء من األصتتتل الذي تم استتتتبعاد ( ومجموع كم من المقابل 

القيمة العادلة  احتياطيمخصتتتتتتتوما منة أي التزام جديد تم تحمله( وأي أرباح أو خستتتتتتتائر مجمعة ستتتتتتتبق االعترا  بها ضتتتتتتتمن 

 المالية بالقيمة العادلة من خمل قائمة الدخل الشامل االخر.  لمستامارات

 بها في قائمة المركز المالي، ولكنة يحتفظ بكل أو  االعترا بها بتحويل أصتتتتتتول ستتتتتتبق عندما يدخل البنك في معاممت يقوم بموج

 بمعظم المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل المحول أو جزء منه. ففي اذ  األحوال، ال يتم استبعاد األصل المحول.  جواريبشكل 

 كل المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية األصتتتتتل  جواريشتتتتتكل بالنستتتتتبة للمعاممت التي ال يقوم فيها البنك باالحتفاظ وال بتحويل ب

ارتباطه المستتتمر باألصتتل المالي، ويتحدد االرتباط  ويحتفظ بالستتيطرة على األصتتل، يستتتمر البنك في االعترا  باألصتتل في حدود

 المستمر للبنك باألصل المالي بمدى تعرض البنك للتغيرات في قيمة األصل المحول.

 يحتفظ البنك بالتزام خدمة األصتتتتتتل المحول مقابل عمولة، عنداا يتم استتتتتتتبعاد األصتتتتتتل المحول إذا كان يفي  في بعض المعاممت

بشروط االستبعاد. ويتم االعترا  بأصل او التزام لعقد الخدمة إذا كانت عمولة الخدمة أكبر من القدر المناسب )أصل( او اقل من 

 ( لتأدية الخدمة.التزامالقدر المناسب )

 

 تزامات الماليةاالل

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

 

 التعديالت على األصول المالية وااللتزامات المالية

 األصول المالية 

 ألصتتتل المعدل مختلفة بشتتتكل جواري. وإذا كانت إذا تم تعديل شتتتروط أصتتتل مالي، يقوم البنك بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية ل

استتتتبعاد  ام يتمالتدفقات النقدية مختلفة جوارياً فان الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصتتتل المالي األصتتتلي تعتبر انتهت ومن 

من تعديل القيمة الدفترية األصتتتتتتتل المالي األصتتتتتتتلي ويتم االعترا  بأصتتتتتتتل مالي جديد بالقيمة العادلة واالعترا  بالقيمة الناتجة 

االجمالية كأرباح او خستتتتائر ضتتتتمن األرباح والخستتتتائر. اما إذا كان اذا التعديل قد حدث بستتتتبب صتتتتعوبات مالية للمقترض، فان 

 والخسائر.أوتعرض مع مجمع خسائر االضمحمل في حين يتم االعترا  بالخسائر في قائمة االرباح  تأجيلهااألرباح يتم 

 قات النقدية لألصتتتل المعدل المعتر  به بالتكلفة المستتتتهلكة ليستتتت مختلفة جوارياً، فان التعديل ال ينتج عنه استتتتبعاد إذا كانت التدف

 األصل المالي.
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 تابع - التعديالت على األصول المالية وااللتزامات المالية

 

 االلتزامات المالية

يقوم البنك بتعديل التزام مالي عندما يتم تعديل شروطه وتكون التدفقات النقدية لملتزام المعدل مختلفة جوارياً. في اذ  الحالة يتم 

ترية لملتزام المالي االعترا  بالتزام مالي جديد بناءاً على الشروط المعدلة بالقيمة العادلة. ويتم االعترا  بالفرق بين القيمة الدف

 القديم وااللتزام المالي الجديد بالشروط المعدلة ضمن األرباح والخسائر.

 

 المقاصة بين االصول المالية وااللتزامات المالية

عتر  يتم إجراء المقاصة بين األصول وااللتزامات المالية إذا كان اناك حق قانوني حال قابل للنفاذ إلجراء المقاصة بين المبالغ الم

 بها وكانت اناك النية إلجراء التسوية على أسا  صافي المبالغ، أو الستمم األصل وتسوية االلتزام في آن واحد.

بين اإليرادات والمصروفات فقط إذا كان مسموحاً بذلك وفقا لمعايير المحاسبة المصرية المعدلة أو ناتج األرباح أو  المقاصةتجرى 

كنتيجة من نشاط المتاجرة او ناتج فروق ترجمة ارصدة االصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية الخسائر عن مجموعات متماالة 

 ناتج ارباح )خسائر( التعامل في العممت االجنبية. بالعممت االجنبية او
 

 قياس القيمة العادلة

  معاملة  في التزامستتيتم ستتداد  لنقل  الذيو ستتيتم الحصتتول عليه لبيع أصتتل أ الذياستتا  انها الستتعر  علىيحدد البنك القيمة العادلة

 في االلتزامتاريخ القيا  مع االخذ في االعتبار عند قيا  القيمة العادلة خصائص األصل أو  فيالسوق  فيمنظمة بين المشاركين 

حيث تشتمل اذ  تاريخ القيا   في االلتزامالسوق تلك الخصائص بعين االعتبار عند تسعير األصل و/أو  فيحال أخذ المشاركون 

 السوق. فيحالة األصل وموقعه والقيود على بيع األصل أو استخدامه لكيفية نظر المشاركين  علىالخصائص 

  وااللتزامات المالية باعتبار ان اذا المنهج يستتتخدم االستتعار والمعلومات  لألصتتوليستتتخدم البنك منهج الستتوق لتحديد القيمة العادلة

ن معاممت بالستتتوق تتضتتتمن أصتتتول أو التزامات أو مجموعة من األصتتتول وااللتزامات، وتكون األخرى ذات الصتتتلة الناجمة ع

مطابقة أو قابلة للمقارنة. وبالتالي قد يستتتتخدم البنك أستتتاليب التقييم المتفقة مع منهج الستتتوق مال مضتتتاعفات الستتتوق المشتتتتقة من 

من ضتتتمن النطاق استتتتخدام الحكم الشتتتخصتتتي مع األخذ في مجموعات قابلة للمقارنة. وعنداا يقتضتتتي اختيار المضتتتاع  الممئم 

 االعتبار العوامل الكمية والنوعية الخاصة بالقيا .

  مالي او التزام مالي، يستتتتتتخدم البنك منهج الدخل في  ألصتتتتتلمدخل الستتتتتوق في تحديد القيمة العادلة  علىعندما ال يمكن االعتماد

لمبالغ المستتتتتتتتقبلية مال التدفقات النقدية أو الدخل والمصتتتتتتتروفات إلى مبلغ حالي تحديد القيمة العادلة والذي بموجبه يتم تحويل ا

 )مخصوم( بحيث يعك  قيا  القيمة العادلة توقعات السوق الحالية حول المبالغ المستقبلية.

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

، التكلفة في تحديد القيمة العادلة بحيث يعك  المبلغ الذي يتم طلبه حالياً الستتتبدال االصتتل بحالته الراانة )تكلفة االستتتبدال الحالية(

ان بحيث تعك  القيمة العادلة التكلفة التي يتحملها المشتتتتتارك في الستتتتتوق كمشتتتتتترى من اقتناء أصتتتتتل بديل له منفعة مماالة حيث 

  المشارك في السوق كمشترى لن يدفع في األصل أكار من المبلغ الذي يستبدل به المنفعة لألصل.
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 تابع -قياس القيمة العادلة 

 المالية تتضمن: أساليب التقييم المستخدمة في تحديد القيمة العادلة لألداة
 

 .األسعار المعلنة لألصول أو االلتزامات المماالة في أسواق نشطة 

 .عقود مبادلة أسعار الفائدة باحتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بناءاً على منحنيات العوائد الملحوظة 

 م القيمة الحالية لقيمة التدفق النقدي المتوقع باستتتتتخدام ستتتتعر الصتتتتر  القيمة العادلة للعقود المستتتتتقبلية ألستتتتعار العممت باستتتتتخدا

 المستقبلي للعملة محل التعاقد.

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (مصرية)ْشركة مساهمة  بنك اإلستثمار العربي
 المالية للقوائم المتممة اإليضاحات

 2022 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة عن

21 

 

 

 تابع –أهم السياسات المحاسبية المطبقة  -2
 

 تابع –ات المالية األصول المالية وااللتزام 2-9
 

 الماليةاالصول  اضمحالل

يتم اابات خسائر االضمحمل عن الخسائر االئتمانية المتوقعة لألدوات المالية التالية والتي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من خمل 

 األرباح والخسائر واي:

 األصول المالية التي تمال أدوات دين.  (1

 المديونيات المستحقة. (2

 انات المالية.عقود الضم (3

 ارتباطات القروض وارتباطات ادوات الدين المشابهة.  (4
 

 ال يتم اابات خسائر اضمحمل في قيمة االستامارات في أدوات حقوق الملكية.
 

 ادوات الدين المتعلقة بمنتجات التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

  استتتتتا   علىالصتتتتتغر  الصتتتتتغيرة والمتناايةبمنتجات التجزئة المصتتتتترفية والمشتتتتتروعات يقوم البنك بتجميع ادوات الدين المتعلقة

 مجموعات ذات مخاطر ائتمانية متشابهة علي اسا  نوع المنتج المصرفي.

  يقوم البنك بتصتتني  ادوات الدين داخل مجموعة منتج التجزئة المصتترفية او المشتتروعات الصتتغيرة والمتنااية الصتتغر الي امث
 المعايير الكمية والنوعية التالية: علىمراحل 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

ال تتتتتتتتوجتتتتتتتد 

 متأخرات

تتتتدختتتل في نطتتتاق 

 المقبولةالمخاطر 

    

ادوات ماااليااة حااد  

زياااادة  بشاااااااااا نهاااا

جاااااوهااااارياااااة فاااااي 

 المخاطر االئتمان

 30خمل  تأخير  

يوم من تاريخ 

االقساط  استحقاق

 التعاقدية.

 التالية:واجه المقترض واحدا أو أكار من األحداث  ذاإ

تقدم المقترض بطلب لتحويل الستتتداد قصتتتير االجل الى  -

طويل االجل نتيجة تأايرات ستتتتتتتلبية متعلقة بالتدفقات 

 للمقترض.النقدية 

إلغاء البنك أحد التستتتتتهيمت المباشتتتتترة من جانب البنك  -

 للمقترض.بسبب ارتفاع المخاطر االئتمانية 

 لمهلة الممنوحة للسداد بناء على طلب المقترض.تمديد ا -

 شهرا السابقة. 12متأخرات سابقة متكررة خمل ال  -

تغيرات اقتصتتتادية مستتتتقبلية ستتتلبية تؤار على التدفقات  -

 النقدية المستقبلية للمقترض

  

ادوات مااااااالاااااايااااااة 

 مضمحلة

عنتتدمتتا يتتتأخر المقترض     

يومتتتا عن  90أكار من 

 سداد اقساطه التعاقدية

 يوجدال 
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 والمشروعات المتوسطة المتعلقة بالمؤسساتالدين  ادوات

 ت ذات مخاطر ائتمانية متشابهة يقوم البنك بتجميع ادوات الدين المتعلقة بالمؤسسات والمشروعات المتوسطة على اسا  مجموعا

 بما يتوافق تعليمات البنك المركزى (.ORRعلى اسا  وحدة العميل المقترض )

 :يقوم البنك بتصني  العممء داخل كل مجموعة الي امث مراحل بناء علي المعايير الكمية والنوعية التالية 
 

تصنيف االداة 

 المالية
 الثالثة المرحلة 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 مااااااالاااااايااااااة 

منخفضااااااة المخاطر 

 االئتمانية

جتتتتتتتتتد ال تتتتتتتتتتو

 متأخرات

تتتدختتل في نطتتاق 

 المقبولةالمخاطر 

    

ادوات ماااليااة حااد  

نهااااا زيااااادة  بشااااااااااا 

جاااااوهااااارياااااة فاااااي 

 المخاطر االئتمان

 60خمل  تتتأخير  

يتتوم متتن تتتتتاريتتخ 

استحقاق االقساط 

 التعاقدية.

إذا كتتتتان المقترض على قتتتتائمتتتتة 

المتابعة و/ أو األداة المالية واجهت 

 واحدا أو أكار من األحداث التالية:

عائد علي زي - ادة كبيرة بستتتتتتتعر ال

كنتيجتتة لزيتتادة  المتتالياالصتتتتتتتتل 

 االئتمانية.المخاطر 

تغييرات ستتتتتتتلبيتتتة جواريتتتة في  -

النشتتتتتتتتتاط والظرو  المتتاليتتة أو 

االقتصتتتتتتتتتاديتتة التي يعمتتل فيهتتا 

 المقترض.

 الجدولة.طلب إعادة  -

تغييرات سلبية جوارية في نتائج  -

التشتتتتتتتغيل الفعلية أو المتوقعة او 

 التدفقات النقدية 

تغييرات اقتصتتتتتتتتادية مستتتتتتتتقبلية  -

ستتتلبية تؤار على التدفقات النقدية 

 المستقبلية للمقترض.

العممات المبكرة لمشتتاكل التدفق  -

النقدي/الستتتتتتتيولة مال التأخير في 

 خدمة الدائنين/القروض التجارية.

  

ادوات مااااااالاااااايااااااة 

 مضمحلة

يتتتتتتتتتأختتتتر  عتتتتنتتتتدمتتتتا    

كار من  مقترض أ ل ا

يوما عن ستتتتتتتتداد  90

 اقساطه التعاقدية

من  أكارعندما يعجز المقترض عن تلبية واحد او 

المعايير التالية، مما يشير إلى أن المقترض يواجه 

 صعوبة مالية كبيرة. 

 وفاة أو عجز المقترض. -

 تعار المقترض مالياً.  -

الشتتتتتتتروع في جتتتدولتتتة نتيجتتتة تتتتداور القتتتدرة  -

 االئتمانية للمقترض.

 عدم االلتزام بالتعهدات المالية.  -

 أحدتفاء الستتتتتوق النشتتتتتط لألصتتتتتل المالي او اخ -

االدوات المالية للمقترض بستتتتتبب صتتتتتعوبات 

 مالية.

منب المقرضتتتين امتيازات تتعلق بصتتتعوبة مالية  -

 للمقترض ما كانت تمنب في الظرو  العادية.

احتمال أن يدخل المقترض في مرحلة اإلفم   -

 او اعادة الهيكلة نتيجة صعوبات مالية.

أصتتتتول المقترض المالية بخصتتتتم إذا تم شتتتتراء  -

 كبير يعك  خسائر االئتمان المتكبدة.
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 من المرحلة الثانية الى المرحلة االولى الترقي

المرحلة الاانية الي المرحلة االولي اال بعد استيفاء كافة العناصر الكمية والنوعية الخاصة من  الماليال يقوم البنك بنقل االصل 

اصبحت تساوي او تزيد عن كامل قيمة االقساط المستحقة  الماليبالمرحلة االولي وان اجمالي المتحصمت النقدية من االصل 

 ستمرار في استيفاء الشروط. والعوائد المستحقة ومضي اماة أشهر متصلة من اال المالي لألصل
 

 الترقي من المرحلة الثالثة الي المرحلة الثانية 

اال بعد استيفاء كافة الشروط  -بما في ذلك عمليات الجدولة  –ال يقوم البنك بنقل االصل المالي من المرحلة الاالاة الي المرحلة الاانية 

 التالية:

 ة بالمرحلة الاانية.استيفاء كافة العناصر الكمية والنوعية الخاص (1

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

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

 

 يةفترة االعتراف باألصل المالي ضمن الفئة االخيرة من المرحلة الثان

ال تزيد فترة االعترا  )تصني ( االصل المالي داخل الفئة االخيرة من المرحلة الاانية مدة تسعة أشهر من تاريخ تحويلها لتلك 

 المرحلة.

المالية  لألصوليتم تصني  االصول المالية التى انشأاا او اقتنااا البنك وتتضمن معدل مرتفع من خطر االئتمان عن معدالت البنك 

 لمخاطر عند االعترا  االولى بالمرحلة الاانية مباشرة.منخفضة ا
 

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

  يقوم البنك بتقييم محافظ ادوات الدين على أستتا  ربع ستتنوي على مستتتوى المحفظة لجميع االصتتول المالية لألفراد والمؤستتستتات

المالية للمؤسسات المصنفة ضمن  باألصولي فيما يتعلق اسا  دور وعلىوالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتنااية الصغر 

 ويتمكما يتم اذا التقييم على مستتتتتوى الطر  المقابل على أستتتتا  دوري،  بها،قائمة المتابعة بهد  مراقبة خطر االئتمان المتعلق 

 ارة المخاطر االئتمانية.مراجعة ومراقبة المعايير المستخدمة لتحديد الزيادة الجوارية في خطر االئتمان دوريا من قبل اد

  يقوم البنك في تاريخ القوائم المالية بتقدير مخصتتتص خستتتائر االضتتتمحمل لمدا  المالية بقيمة مستتتاوية للخستتتائر االئتمانية المتوقعة

ئر على مدى عمر األداة المالية فيما عدا الحاالت التالية والتي يتم تقدير مخصتتتص خستتتائر االضتتتمحمل فيها بقيمة مستتتاوية للخستتتا

 االئتمانية المتوقعة على مدى أاني عشر شهرا:

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

)ادوات أخرى لم تكن المخاطر االئتمانية في تاريخ التقرير قد زادت بشتتتكل جواري منذ االعترا  األولى  أدوات مالية -2

 الدين بالمرحلة االولي(.
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 تابع -قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 االئتمانية المتوقعة، والتي يتم قياسها كما يلي: يعتبر البنك الخسائر االئتمانية المتوقعة اي تقدير احتمالي مرجب للخسائر
 

  المحستتوب علي  العجز النقدي إلجمالي الحالية استتا  القيمة علىتقا  خستتائر االئتمان المتوقعة لألصتتول المالية بالمرحلة االولي

ااني عشر شهرا  كلية لمدةالاسا  معدالت احتماالت االخفاق التاريخية المعدلة بتوقعات متوسط سيناريواات مؤشرات االقتصاد 

مستتتقبلية مضتتروبة في القيمة عند االخفاق مع االخذ في االعتبار الترجيب بمعدالت االستتترداد المتوقعة عند حستتاب معدل الخستتارة 

ان وذلك لكل مجموعة من ادوات الدين ذات المخاطر االئتمانية المتشتتابهة. ونظرا ألن الخستتائر االئتمانية المتوقعة تأخذ في الحستتب

سداد بالكامل ولكن في وقت الحق بعد أن  الدفعات، فإنمبلغ وتوقيت  شأة تتوقع أن يتم ال شأ حتى إذا كانت المن الخسائر االئتمانية تن

المتوقعة على مدى أاني عشتتتر شتتتهرا جزء من  الخستتتائر االئتمانية وتعتبر .التعاقديةيصتتتبب الدين واجب الستتتداد بموجب الشتتتروط 

سداد ألداة مالية والمحتملة خمل أاني عشر  علىلمتوقعة الخسائر االئتمانية ا مدار حياة االصل والتي تنتج عن أحداث التعار في ال

 .شهرا بعد تاريخ القوائم المالية
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  المحستتوب علي  العجز النقدي إلجمالي الحالية استتا  القيمة علىتقا  خستتائر االئتمان المتوقعة لألصتتول المالية بالمرحلة الاانية

حياة االصتتتل  الكلية لمدةالقتصتتتاد استتتا  معدالت احتماالت االخفاق التاريخية المعدلة بتوقعات متوستتتط ستتتيناريواات مؤشتتترات ا

المالي مضتتتروبة في القيمة عند االخفاق مع االخذ في االعتبار الترجيب بمعدالت االستتتترداد المتوقعة عند حستتتاب معدل الخستتتارة 

 وذلك لكل مجموعة من ادوات الدين ذات المخاطر االئتمانية المتشابهة.

 لألصل والقيمة الحالية للتدفقات  المبلغ الدفتري إجمالي بين ائم المالية تقا  بالفرقاألصول المالية المضمحلة ائتمانيا في تاريخ القو

 النقدية المستقبلية المتوقعة.

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

 النحو التالي:  علىة والعينية او معدالت السداد التاريخية او المستقبلية المتوقعة وذلك سواء من الضمانات النقدي
 

 

الديون المصنفة ضمن المرحلة االولي يتم االعتداد فقط بقيمة الضمانات النقدية وما في حكمها المتمالة في النقدية  ألدواتبالنسبة  -

شهور او اقل( وبدون ان يحدث تغير  3مدي زمني قصير ) قدية بسهولة فيالتي يمكن تحويلها الي ن األخرىواالدوات المالية 

 مقابل الظرو  غير المتوقعة. %10االئتمان وذلك بعد خصم نسبة  أخطاري قيمتها نتيجة ف)خسارة( 

 

قا للقواعد الصادرة الضمانات طب بأنواعالديون المصنفة ضمن كم من المرحلة الاانية او الاالاة يتم االعتداد فقط  ألدواتبالنسبة  -

بشأن تحديد الجدارة االئتمانية للعممء وتكوين المخصصات في حين يتم  2005مايو  24عن البنك المركزي المصري في 

القوائم المالية للبنوك واس  االعترا  والقيا  الصادرة عن حساب قيمة تلك الضمانات طبقا لما وارد بقواعد اعداد وتصوير 

للضمانات النقدية وللقيمة الحالية للتدفقات  %20و  %10وذلك بعد خصم نسبة  2008ديسمبر  16ي في البنك المركزي المصر

 النقدية المستقبلية للضمانات العينية المعتد بها علي التوالي.
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 تابع –المالية  اضمحالل االصول
 

 تابع –قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 

الدين المحتفظ بها لدى البنوك التي تعمل خارج مصر، يتم تحديد معدالت احتماالت االخفاق علي اسا  التصني   ألدواتبالنسبة  -

لدولة المركز الرئيسي ومع مراعاة  االئتماني للمركز الرئيسي للبنك الذي يعمل خارج مصر وبما ال يزيد عن التصني  االئتماني

 .%45بشأن مخاطر الدول، ويحتسب معدل الخسارة بواقع  المركزيالتعليمات الصادرة عن البنك 

المحتفظ بها لدي البنــــوك التي تعمل داخل مصر، يتم حساب معدالت احتماالت االخفاق علي اسا  الدين  ألدواتبالنسبــــة  -

 الرئيسي،التصني  الدولية الخارجية وتعامل فروع البنوك المصرية بالخارج معاملة المركز  تصني  البنك من قبل مؤسسات

 .%45كما تعامل فروع البنوك االجنبية التي تعمل داخل مصر معاملة المركز الرئيسي لها، ويحتسب معدل الخسارة بواقع 

عدالت احتماالت االخفاق علي اسا  تصني  الجهة الدين التي تصدراا الجهات بخم  البنوك، يتم حساب م ألدواتبالنسبة  -

المالية من قبل مؤسسات التصني  الدولية الخارجية وبما ال يزيد عن التصني  االئتماني لدولة الجهة المصدرة  لألداةالمصدرة 

 .%45في حالة الجهات الخارجية، ويحتسب معدل الخسارة بواقع 

الية المعتر  بها بالمركز المالي من قيمة ذات االصول المالية عند تصوير يتم خصم مخصص االضمحمل الخاص باألصول الم -

قائمة المركز المالي، في حين يتم االعترا  بمخصص االضمحمل المتعلق بارتباطات القروض وعقود الضمانات المالية 

 وااللتزامات العرضية ضمن بند المخصصات األخرى بالتزامات المركز المالي.

اسا  الفرق بين الدفعات المتوقع سداداا  علىالضمانات المالية يقوم البنك بتقدير الخسارة االئتمانية المتوقعة  بالنسبة لعقود -

 لحامل الضمانة مخصوما منها اي مبالغ أخرى يتوقع البنك استرداداا.

 
 

 األصول المالية المعاد هيكلتها

حالى بستتبب الصتتعوبات المالية  ماليحمل أصتتل جديد محل أصتتل إذا تم إعادة التفاوض بشتتأن شتتروط أصتتل مالي او تعديلها او إ

 للمقترض فإنه يتم اجراء تقييم ما إذا كان ينبغي إستبعاد األصل المالي من الدفاتر وتقا  الخسائر االئتمانية المتوقعة كما يلي:

 النقدية المتوقعة الناتجة عن األصل المالى  كانت إعادة الهيكلة لن تؤدى الى إستبعاد األصل الحالي فإنه يتم استخدام التدفقات إذا

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

 

 ات إذا كانت إعادة الهيكلة ستتتتؤدي إلى إستتتتبعاد األصتتتل الحالي، فإن القيمة العادلة المتوقعة لألصتتتل الجديد يتم معالجتها كتدفق

ستبعاد نقدية نهائية من األصل المالى الحالي وذلك عند  ستخدام اذ  القيمة في حساب العجز النقدي من األصل المالى ا . ويتم ا

الحالي والتي تم خصتتمها من التاريخ المتوقع الستتتبعاد األصتتل حتى تاريخ القوائم المالية باستتتخدام معدل الفائدة الفعال األصتتلي 

 .الحالى الماليلألصل 
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 تابع -األصول المالية المعاد هيكلتها 
 

 عرض مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي

 :يلي يتم عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة فى قائمة المركز المالى كما
 

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

 .ارتباطات عن القروض وعقود الضمانات المالية: بصفة عامة، كمخصص 

 الخستتتائر  تحديدبنك لل مکني، وال األداةالمستتتتخدم من الحد المستتتموح به لتلك  ريعندما تتضتتتمن األداة المالية مل من المستتتتخدم وغ

يقوم البنك بعرض مخصتتص خستتارة مجتمعة للمستتتخدم وغير المستتتخدم  منفصتتل،االئتمانية المتوقعة للجزء غير المستتتخدم بشتتکل 

عرض أي زيادة في مخصص الخسارة على إجمالي  ويتمويتم عرض المبلغ المجمع كخصم من إجمالي القيمة الدفترية للمستخدم 

 جزء غير المستخدم. مبلغ المستخدم كمخصص لل

  أدوات الدين بالقيمة العادلة من خمل الدخل الشتتتتامل االخر ال يتم اابات مخصتتتتص اضتتتتمحمل فى قائمة المركز المالي وذلك الن

القيمة الدفترية لتلك االصول اي قيمتها العادلة. ومع ذلك، يتم االفصاح عن مخصص االضمحمل ويتم االعترا  به في احتياطي 

 ادلة.القيمة الع
 

 اعدام الديون

تلك الديون. وبصفه عامة عندما يقوم البنك بتحديد  السترداديتم اعدام الديون )إما جزئيا أو كليا( عندما ال يكون اناك احتمال واقعي 

يتم  ان المقترض ال يملك اصول او موارد او مصادر الدخل التي يمكن أن تولد تدفقات نقدية كافية لتسديد المديونيات التي سو 

المعدومة قد تظل خاضعة للمتابعة في ضوء االجراءات التي يقوم بها البنك السترداد المبالغ  ةياعدامها ومع ذلك، فإن االصول المال

حساب مخصص االضمحمل بالديون التي يتم اعدامها سواء كان مكونا لها مخصص ام ال، ويتم  علىالمستحقة. ويتم الخصم 

 متحصمت عن قروض سبق إعدامها. بأيل االضافة الي مخصص االضمحم

 البيع وإعادة الشراء واتفاقياتالشراء وإعادة البيع  اتفاقيات

إلعادة شرائها ضمن االصول مضافة على أرصدة أذون الخزانة وأوراق  اتفاقياتيتم عرض االدوات المالية المباعة بموجب 

الشراء وإعادة البيع( مخصوما من أرصدة أذون الخزانة وأوراق  تاتفاقياحكومية أخرى بالمركز المالي ويتم عرض االلتزام )

ويتم االعترا  بالفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء على أنه عائد يستحق على مدار مدة  المالي،حكومية أخرى بالمركز 

 .الفعليطريقة معدل العائد  باستخداماالتفاقيات 

 

 العقاريةاالستثمارات  2-10

ت العقارية فى األراضي والمباني المملوكة للبنك من أجل الحصول على عوائد إيجارية أو زيادة رأسمالية وبالتالي تتمال االستامارا

ال تشمل االصول العقارية التي يمار  البنك أعماله من خملها أو تلك التي آلت وفاء لديون ويتم المحاسبة عن االستامارات العقارية 

المملوكة للبنك من أجل  والمباني األراضيتتمال االستامارات العقارية فى قة بالنسبة لألصول الاابتة.بذات الطريقة المحاسبية المطب

يمار  البنك أعماله من خملها أو تلك  التياالصول العقارية  ال تشمل وبالتاليالحصول على عوائد إيجارية أو زيادة رأسمالية 

 الاابتة. لألصولارات العقارية بذات الطريقة المحاسبية المطبقة بالنسبة آلت وفاء لديون ويتم المحاسبة عن االستام التي
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 أدوات المشتقات المالية 2-11

حصـول يتم االعترا  بالمشتقات بالقيمة العادلة في تاريخ الدخول في عقد المشتقة، ويتم إعادة قياسها الحقاً بقيمتها العادلة.  ويتم ال  -

على القيمة العادلـة من األسعـار السوقية المعلنة في األسواق النشطة، أو المعاممت السوقية الحدياة، أو أساليب التقييم مال نماذج 

 التدفقات النقدية المخصومة ونماذج تسعير الخيارات، بحسب األحوال.
 

 

 أو ضمن االلتزامات إذا كانت قيمتها العادلة سالبة. تظهر جميع المشتقات ضمن األصول إذا كانت قيمتها العادلة موجبة، -
 

 

تعتمد طريقة االعترا  باألرباح والخسائر الناتجة عن تغيرات القيمة العادلة للمشتقات على ما إذا كانت المشتقة مخصصة كأداة  -

التغيرات في القيمة العادلة تغطية، وعلى طبيعة البند المغطى.  ويتم االعترا  في قائمة الدخل ضمن "صافي دخل المتاجرة" ب

صافي الدخل من األدوات المالية المبوبة عند نشأتها “للمشتقات غير المؤالة لمحاسبة التغطية، ويتم االعترا  في قائمة الدخل 

التي يتم بالقيمة العادلة من خمل األرباح والخسائر" وذلك باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات 

 إدارتها باالرتباط مع األصول وااللتزامات المالية المبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خمل األرباح والخسائر.
 

 

يتم االعترا  في قائمة الدخل بالتغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المخصصة المؤالة لتغطيات القيمة العادلة، وذلك مع أية تغيرات  -

أو االلتزام المغطى.  ويُؤخذ أار التغيرات الفعالة في القيمة العادلة لعقود مبادالت سعر  لخطر األصلعادلة المنسوبة في القيمة ال

ويُؤخذ أثر التغيرات الفعالة في القيمة العادلة لعقود العملة  العائد والبنود المغطاة المتعلقة بها وذلك إلى "صافي الدخل من العائد "

افي دخل المتاجرة ".  ويُؤخذ أثر عدم الفعالية فى كافة العقود والبنود الُمغطاة المتعلقة بها الواردة فى الفقرة السابقة المستقبلية إلى "ص

 إلى "صافي دخل المتاجرة".
 

النقدية.  يتم االعترا  في حقوق الملكية بالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المخصصة المؤالة لتغطيات التدفقات -

ويتم االعترا  على الفور باألرباح والخسائر المتعلقة بالجزء غير الفعال في قائمة الدخل ضمن بند "صافي دخل المتاجرة ".  ويتم 

ترحيل المبالغ التي تراكمت في حقوق الملكية إلى قائمة الدخل في نف  الفترات التي يكون للبند المغطى تأاير على األرباح أو 

وتؤخذ األرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء الفعال من مبادالت العملة والخيارات إلى "صافي دخل المتاجرة ".  وعندما الخسائر. 

تستحق أو تُباع أداة تغطية أو إذا لم تعد التغطية تفي بشروط محاسبة التغطية، تبقى األرباح أو الخسائر التي تراكمت في حقوق 

ق الملكية، ويتم االعترا  بها في قائمة الدخل عندما يتم االعترا  أخيراً بالمعاملة المتنبأ بها. أما الملكية في ذلك الوقت ضمن حقو

إذا لم يعد من المتوقع أن تحدث المعاملة المتنبأ بها، عنداا يتم ترحيل األرباح أو الخسائر التي تراكمت في حقوق الملكية على الفور 

 إلى قائمة الدخل.
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 الملموسةاالصول غير  2-12
 

 األلىبرامج الحاسب 

 تكبداا.والخسائر عند أكمصرو  فى قائمة االرباح  األلىيتم االعترا  بالمصروفات المرتبطة بتطوير أو صيانة برامج الحاسب 

ت سيطرة البنك ومن المتوقع أن يتولد عنها ويتم االعترا  كأصل غير ملمو  بالمصروفات المرتبطة مباشرة ببرامج محددة وتح

فريق تطوير البرامج  فيوتتضمن المصروفات المباشرة تكلفة العاملين  واتسن عدة تتجاوز تكلفتها ألكار من اقتصاديةمنافع 

 إلى نصيب مناسب من المصروفات العامة ذات العمقة. باإلضافة

عن  اآلليالتوسع أو أداء برامج الحاسب  فيتؤدى إلى الزيادة  التيات بالمصروف تلك البرامج ويتم االعترا  كتكلفة تطوير

 وتضا  إلى تكلفة البرامج االصلية. لها،المواصفات االصلية 

 سبععن  ال يزيدالمتوقع االستفادة منها فيما   السنواتالمعتر  بها كأصل على مدار  األلىتكلفة برامج الحاسب  استهمكويتم 

 سنوات.

 

 االخرىالملموسة االصول غير 

 التجارية،العممات  ال الحصر)على سبيل الماال  األلىوتتمال فى االصول غير الملموسة بخم  الشهرة وبرامج الحاسب 

 منافع عقود إيجارية(. التراخيص،

فع االقتصادية المتوقع بطريقة القسط الاابت أو على أسا  المنا استهمكهاويتم  اقتنائهاوتابت االصول غير الملموسة االخرى بتكلفة 

 استهمكها،فم يتم  محدد، إنتاجيلي  لها عمر  التي لألصولوالنسبة  لها،وذلك على مدار االعمار االنتاجية المقدرة  منها،تحقيقها 

ً  اختبارإال أنه يتم   الخسائر.أو ( على قائمة االرباح توتحمل قيمة االضمحمل )إن وجد االضمحمل فى قيمتها سنويا

 

 ةصول الثابتاال 2-13

وتظهر جميع االصول الاابتة بالتكلفة التاريخية ناقصا االامك  والمكاتب،والفروع  الرئيسيتتمال بصفة أساسية فى مقار المركز 

 بنود االصول الاابتة. باقتناءوتتضمن التكلفة التاريخية النفقات المرتبطة مباشرة  االضمحمل،وخسائر 

وذلك عندما  ممئماً،حسبما يكون  مستقم،أصم  باعتبارااالقائم أو  لألصلضمن القيمة الدفترية  ويتم االعترا  بالنفقات المحقة

ويتم  بها،إلى البنك وكان من الممكن تحديد اذ  التكلفة بدرجة مواوق  باألصلمستقبلية مرتبطة  اقتصاديةيكون محتمم تدفق منافع 

 يتم تحملها ضمن مصروفات التشغيل االخرى. التى لفترةاتحميل مصروفات الصيانة واالصمح فى 
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 تابع - الثابتةاالصول 
 

 الدخل.بند تحسينات العقارات المستأجرة سنوياً كمصرو  بقائمة  علىتتم معالجة المنصر  

ة القسط الاابت لتوزيع التكلفة بحيث تصل إلى القيمة طريق باستخدامالاابت  لألصلويتم حساب االامك  األراضي،إامك  ال يتم

 :كالتالي االنتاجية،التخريدية على مدار االعمال 

 

 مدة اإلهالك نوع األصل

 سنة 20 المباني واالنشاءات

 سنوات 10 أااث مكتبي وخزائن

 سنوات 8 عدد وآالت

 سنوات 5 وسائل نقل

 واتسن 5 الحاسب اآللي(نظم آلية متكاملة )أجهزة 

 سنوات 3 تجهيزات وتركيبات

 

ويتم  ضروريا،، وتعدل كلما كان ذلك ماليالاابتة فى تاريخ كل مركز  لألصولويتم مراجعة القيمة التخريدية واالعمار االنتاجية 

الدفترية الظرو  تشير إلى أن القيمة  فييتم إامكها بغرض تحديد االضمحمل عند وقوع أحداث أو تغيرات  التيصول مراجعة األ

على الفور إلى القيمة االستردادية إذا زادت القيمة الدفترية عن  لألصلويتم تخفيض القيمة الدفترية  لمسترداد،قابلة  ال تكونقد 

ح أيهما أعلى، ويتم تحديد أربا لألصلأو القيمة االستخدامية  لألصلالقيمة البيعية  صافيالقيمة االستردادية.وتمال القيمة االستردادية 

المتحصمت بالقيمة الدفترية ويتم إدراج االرباح )الخسائر( ضمن إيرادات  صافيوخسائر االستبعادات من االصول الاابتة بالمقارنة 

 والخسائر.أ)مصروفات( تشغيل أخرى فى قائمة االرباح 

 

 الماليةاالصول غير  اضمحالل 2-14

يتم  التياالصول  اضمحملسنويا، ويتم دراسة  اضمحملها راختبا -محدد إنتاجيلي  لها عمر  التياالصول  استهمك ال يتم

 تكون قابلة لمسترداد. كلما كان اناك أحداث أو تغيرات فى الظرو  تشير إلى ان القيمة الدفترية قد ال استهمكها

 

القيمة االستردادية، عن  لألصلتزيد به القيمة الدفترية  الذيويتم االعترا  بخسارة االضمحمل وتخفيض قيمة االصل بالمبلغ 

أيهما أعلى، ولغرض تقدير االضمحمل يتم  لألصل،االستخدامية  أو القيمة لألصلالقيمة البيعية  صافيدية اوتمال القيمة االسترد

لبحث ما إذا كان اناك رد  اضمحملويتم مراجعة االصول غير المالية التى وجد فيها  إلحاق االصل بأصغر وحدة توليد نقد ممكنة

 والخسائر وذلك فى تاريخ إعداد كل قوائم مالية.أضمحمل إلى قائمة االرباح لم

ويتم االعترا  بالمدفوعات تحت حساب االيجار التشغيلي ناقصا أية خصومات تم الحصول عليها من المؤجر ضمن المصروفات 

 فى قائمة االرباح أوالخسائر بطريقة القسط الاابت على مدار فترة العقد.
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 االستئجــار 2-15

ويتم االعترا  بالمدفوعات تحت حساب االيجار التشغيلي ناقصا أية خصومات تم الحصول عليها من المؤجر ضمن المصروفات 

 فى قائمة االرباح أوالخسائر بطريقة القسط الاابت على مدار فترة العقد.

 فى حكمها النقدية وما 2-16

اماة أشهر من تاريخ  استحقاقاتهاتتجاوز  ال التيفى حكمها االرصدة  قائمة التدفقات النقدية يتضمن بند النقدية وما ألغراض إعداد

واالرصدة لدى البنوك  اإللزامي االحتياطيخارج إطار نسب  المصري المركزيوتتضمن النقدية، واالرصدة لدى البنك  االقتناء،

 وأذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى.

 

 األخرىالمخصصات  2-17

  تلك خمب(يتم قيا  المخصصات المكونة لمقابلة االلتزامات التي يستحق سداداا بعد إاني عشر شهراً من تاريخ القوائم المالية 

سداد علي أسا  القيمة الحالية ألفضل تقدير للمدفوعات الواجب الوفاء بها ل (المكونة لمقابلة المخاطر االئتمانية أو لمزايا العاملين

االلتزامات الحالية في تاريخ القوائم المالية ، ولتقدير القيمة الحالية لتلك المخصصات يستخدم معدل خصم مناسب  يعك  القيمة 

الزمنية للنقود قبل تأاير الضريبة ، أما بالنسبة لملتزامات التي يستحق سداداا حتي ااني عشر شهراً من تاريخ القوائم المالية فيتم 

ً فيحسب بالقيمة الحالية ، ويتم رد قيا  اال لتزام بالقيمة المقدرة غير المخصومة ما لم يكن أار القيمة الزمنية للنقود جواريا

 تشغيل أخري .( مصروفات)المخصصات التي إنتفي الغرض منها كلياً أو جزئياً ضمن بند إيرادات 

 

 عقود الضمانات المالية 2-18

التي يصدراا البنك ضمانا لقروض أو حسابات جارية مدينة مقدم لعممئه من جهات أخرى عقود الضمانات المالية اي تلك العقود 

تتطلب من البنك أن يقوم بتسديدات معينة لتعويض المستفيد منها عن خسارة تحملها بسبب عدم وفاء مدين عندما يستحق السداد  واي

 والمؤسسات المالية وجهات أخرى نيابة عن عممء البنك. وفقا لشروط أداة الدين، ويتم تقديم تلك الضمانات المالية للبنوك

 

يتم قيا   لذلك،ويتم االعترا  االولى في القوائم المالية بالقيمة العادلة فى تاريخ منب الضمان التى قد تعك  أتعاب الضمان، الحقا 

عترا  بأتعاب الضمان فى قائمة الدخل التزام البنك بموجب الضمان على أسا  مبلغ القيا  االول ناقصا االستهمك المحسوب لم

ناتج عن الضمانة المالية  مالي التزامأو أفضل تقدير للمدفوعات المطلوبة لتسوية أى  الضمان،بطريقة القسط الاابت على مدار عمر 

لتاريخية، معززة بحكم فى تاريخ المركز المالي أيهما أعلى، ويتم تحديد تلك التقديرات وفقا للخبرة فى معاممت مشابهة والخسائر ا

 االدارة.

الخسائر بأية زيادة فى االلتزامات الناتجة عن الضمانة المالية ضمن بند إيرادات )مصروفات(  وأرباح أالويتم االعترا  فى قائمة 

 تشغيل أخرى.
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 االقتراض 2-19

القرض الحقا  ويقا  أوال بالقيمة العادلة ناقصا تكلفة الحصول على القرض. يتم االعترا  بالقروض التي يحصل عليها البنك

المتحصمت وبين القيمة التى سيتم الوفاء بها على مدار  صافيوالخسائر بالفرق بين أبالتكلفة المستهلكة، ويتم تحميل قائمة االرباح 

 فترة االقتراض باستخدام طريقة العائد الفعلي.

 

 رأس المال  2-20
 

 رأس المالتكلفة 

يتم عرض مصاري  االصدار التى ترتبط بصورة مباشرة بإصدار أسهم جديدة أو أسهم مقابل إقتناء كيان أو إصدار خيارات خصما 

 من حقوق الملكية وبصافى المتحصمت بعد الضرائب.
 

 االرباح  توزيعات

وتشمل تلك  التوزيعات،معية العامة للمساامين اذ  التى تقر فيها الج فترةالتابت توزيعات االرباح خصما على حقوق الملكية فى 

 والقانون. األساسيالتوزيعات حصة العاملين فى االرباح ومكافأة مجل  االدارة المقررة بالنظام 
 

 مزايا العاملين  صندوق 2-21

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

 املين قصيرة األجل:مزايا الع

عة تتمال مزايا العاملين قصيرة األجل في االجور والمرتبات واشتراكات التأمينات االجتماعية، واإلجازات الســـــــنوية المدفـــــــــو

نتقال والخدمات ( مزايا غير النقدية )مال الرعاية الطبية واإلسكان واالفترةالوالمكافأة )إذا استحقت خمل إانى عشر شهرا من نهاية 

المجانية او المدعومة للعاملين الحاليين( ويتم تحميل مزايا العاملين قصيرة االجل كمصروفات بقائمة األرباح / الخسائر عـــــن 

 التي تقدم فيها تلك الخدمة لموظفي البنك والتي يستحقون بموجبها تلك المزايا. فترةال
 

 :االجتماعيةالت مينات 

ش في حصة البنك في التأمينات االجتماعية لموظفيه والتي يقوم بسداداا للهيئة العامة للتأمينات االجتماعية طبقا تتمال مزايا المعا

االجتماعية عن  العامة للتأميناتوتعديمته حيث يقوم البنك بسداد حصته الى الهيئة  1975لسنة  79لقانون التأمين االجتماعي رقم 

 فترةالالمصروفات اإلدارية والعمومية وذلك عن  والمرتبات ببندلى قائمة الدخل ضمن االجور كل فترة ويتم تحميل تلك الحصة ع

وبالتالي فال  نظم محددةويتم المحاسبة عن التزامات البنك بسداد مزايا المعاش باعتباراا  خدماتهم.التي يقدم فيها لموظفي البنك 

المعاش لموظفيه بخال  حصته في التأمينات االجتماعية التي يستحق عليه  ينشأ عنها التزام إضافي على البنك فيما يتعلق بمزايا

 .سداداا عنهم للهيئة

والئحته  1975لسنة 54وخاضع ألحكام القانون  1979يناير26يوجد لدى البنك صندوق تأمين خاص للعاملين بالبنك تأس  في 

العاملين بالمركز الرئيسي  اذا الصندوق و تعديمته على جميع التنفيذية بغرض منب مزايا تأمينية وتعويضية لألعضاء وتسرى أحكام

 للبنك و فروعه.
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 تابع - الت مينات االجتماعية

 

أية  ها، وال يوجد على البنكويلتزم البنك بأن يؤدى إلى الصندوق االشتراكات الشهرية والسنوية طبقا لمئحة الصندوق وتعديمت 

التزامات إضافية تلي سداد االشتراكات.  ويتم االعترا  باالشتراكات ضمن المصروفات االدارية عند استحقاقها. ويتم االعترا  

ضمن األصول إلى الحد الذي تؤدي به الدفعة المقدمة إلي تخفيض الدفعات المستقبلية أو إلى استرداد  باالشتراكات المدفوعة مقدما

 نقدي.

 

 التقارير القطاعية  -3
 

قطاع النشاط او مجموعة من االصول والعمليات المرتبطة بتقديم منتجات أو خدمات تتسم بمخاطر ومنافع تختل  عن تلك المرتبطة 

لقطاع الجغرافي يرتبط بتقديم منتجات أو خدمات داخل بيئة اقتصادية واحدة تتسم بمخاطر ومنافع تخصها بقطاعات أنشطة أخرى، وا

 عن تلك المرتبطة بقطاعات جغرافية تعمل في بيئة اقتصادية مختلفة.
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 إدارة المخاطر المالية -4

طر او أسا  النشاط المالي، ويتم تحليل وتقييم يتعرض البنك نتيجة االنشطة التى يزاولها إلى مخاطر مالية متنوعة، وقبول المخا

وإدارة بعض المخاطر مجتمعة معا، ولذلك يهد  البنك إلى تحقيق التوزان الممئم بين الخطر والعائد وإلى تقليل االاار السلبية 

واالخطار التشغيلية االخرى المحتملة على االداء المالي للبنك، ويعد أام أنواع المخاطر خطر االئتمان وخطر السوق وخطر السيولة 

 ، ويتضمن خطر السوق خطر أسعار صر  العممت االجنبية وخطر سعر العائد.
 

 

وقد تم وضع سياسات إدارة المخاطر لتحديد المخاطر وتحليلها ولوضع حدود للخطر والرقابة عليه، ولمراقبة المخاطر وااللتزامات 

مات محداة أوال بأول ويقوم البنك بمراجعة دورية لسياسات ونظم إدارة المخاطر بالحدود من خمل اساليب يعتمد عليها ونظم معلو

 وتعديلها بحيث تعك  التغيرات فى االسواق والمنتجات والخدمات وأفضل التطبيقات الحدياة.
 

طر بتحديد وتقييم وتتم إدارة المخاطر عن طريق إدارة المخاطر فى ضوء السياسات المعتمدة من مجل  االدارة وتقوم إدارة المخا

وتغطية المخاطر المالية بالتعاون الوايق مع الوحدات التشغيلية المختلفة بالبنك ، ويوفر مجل  االدارة مبادئ مكتوبة إلدارة المخاطر 

ككل، باإلضافة إلى سياسات مكتوبة تغطى مناطق خطر محددة مال خطر االئتمان وخطر أسعار صر  العممت االجنبية ، وخطر 

أدوات المشتقات وغير المشتقات المالية، باإلضافة إلى ذلك فإن إدارة المخاطر تعد مسئولة عن المراجعة  واستخدامالعائد ،  أسعار

 الدورية إلدارة المخاطر وبيئة الرقابة بشكل مستقل.
 

 

 االئتمان:خطر  4-1

اء بتعهداته، ويعد خطر االئتمان أام االخطار يتعرض البنك لخطر االئتمان واو الخطر الناتج عن قيام أحد االطرا  بعدم الوف

 التيأنشطة االقراض  فيبالنسبة للبنك ، لذلك تقوم االدارة بحرص بإدارة التعرض لذلك الخطر ويتمال خطر االئتمان بصفة أساسية 

ين ، كما يوجد خطر يترتب عليها أن تشتمل أصول البنك على أدوات الد التيينشأ عنها القروض والتسهيمت وأنشطة االستامار 

خطر  يالقروض ، وتتركز عمليات االدارة والرقابة عل ارتباطاتاالدوات المالية خارج المركز المالي مال  فياالئتمان أيضا 

إدارة المخاطر الذى يرفع تقارير  إلى مجل  االدارة واالدارة العليا ورؤساء وحدات  فياالئتمان لدى فريق إدارة خطر االئتمان 

 بصفة دورية.النشاط 
 

 قياس خطر االئتمان
 

 القروض والتسهيالت للبنوك والعمالء )متضمناً االرتباطات وعقود الضمانات المالية(

  :يليمكونات كما  امثلقيا  خطر االئتمان المتعلق بالقروض والتسهيمت للبنوك والعممء، ينظر البنك في  

 لشخفاقي يستنتج منه البنك الرصيد المعرض المركز الحالي والتطور المستقبلي الُمرجب له الذ (Exposure of default). 

 خطر اإلخفاق االفتراضي (Loss Given default). 

 االخفاق )التأخر( من قبل العميل أو الغير فى الوفاء بالتزاماته التعاقدية. احتماالت 

تمان التي تعك  الخستتتتتتارة المتوقعة عن طريق نموذج وتنطوي أعمال اإلدارة اليومية لنشتتتتتتاط البنك على تلك المقايي  لخطر االئ

المصرفية ويمكن أن تتعارض المقايي   ( المطلوبة من لجنة بازل للرقابةThe Expected Loss Modelالخسارة المتوقعة )

الية )نموذج التشتتتتتغيلية مع عبء االضتتتتتمحمل وفقا للمعايير الستتتتتابقة التي تعتمد على الخستتتتتائر التي تحققت في تاريخ القوائم الم

يقوم البنك بتقييم احتمال التأخر على مستوى كل عميل باستخدام أساليب .الخسائر المحققة( ولي  الخسائر المتوقعة كما سيأتي بعد

تقييم داخلية لتصتتتتتتتني  الجدارة مفصتتتتتتتلة لمختل  فئات العممء، وقد تم تطوير تلك األستتتتتتتاليب للتقييم داخلياً وتراعى التحليمت 

  لحكم الشخصي لمسئولي االئتمان للوصول إلى تصني  الجدارة الممئم.اإلحصائية ا
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مدى  التاليويعك  ايكل الجدارة المستخدم بالبنك كما او مبين فى الجدول  للجدارة،فئات  أربعوقد تم تقسيم عممء البنك إلى 

مما يعنى بصفة اساسية أن المراكز االئتمانية تنتقل بين فئات الجدارة تبعا للتغير فى تقييم  الجدارة،فئة من فئات  التأخر لكل احتمال

ويقوم البنك دوريا بتقييم أداء أساليب تصني   ضروريا،التأخر، ويتم مراجعة وتطوير أساليب التقييم كلما كان ذلك  احتمالمدى 

 بحاالت التأخر. الجدارة ومدى قدرتها على التنبؤ

 

 فئات التصنيف الداخلى للبنك

 مدلول التصنيف  التصنيف 

 ديون جيدة              1

 المتابعة العادية           2

 المتابعة الخاصة           3

 ديون غير منتظمة          4

 للقرض،بالنسبة  الماال،سبيل  على يعتمد المركز المعرض لشخفاق على المبالغ التي يتوقع البنك أن تكون قائمة عند وقوع التأخر 

ً علييدرج البنك كافة المبالغ المسحوبة ف لمرتباطات،يكون اذا المركز او القيمة االسمية وبالنسبة  المبالغ األخرى  إلى باإلضافة ا

   التي يتوقع أن تكون قد ُسحبت حتى تاريخ التأخر إن حدث.

 

قعات البنك لمدى الخسارة عند المطالبة بالدين إن حدث التأخر ويتم التعبير عن ذلك تمال الخسارة االفتراضية أو الخسارة الحادة تو

بنسبة الخسارة للدين وبالتأكيد يختل  ذلك بحسب نوع المدين، وأولوية المطالبة، ومدي توافر الضمانات أو وسائل تغطية االئتمان 

 األخرى.

 

مخاطر االئتمانية امرا معقدا يتطلب استخدام النماذج االحصائية يعتبر تقدير التعرض لمخاطر االئتمان ألغراض إدارة ال

وااللكترونية، حيث يتغير مستوي التعرض للمخاطر االئتمانية مع التغيرات في ظرو  السوق والنواحي االقتصادية األخرى بدرجة 

ية التدفقات النقدية المتوقعة وايضا معقدة وسريعة، كما يتغير التعرض للمخاطر االئتمانية مع التغيرات في مستوي وقيمة وزمن

بمرور الزمن. وبالتالي فإن تقييم مخاطر االئتمان لمحفظة األصول يتطلب المزيد من التقديرات حول احتماالت حدوث اإلخفاق 

لوفاء ومعدالت الخسارة المرتبطة بها. ويقوم البنك بقيا  خسائر مخاطر االئتمان باستخدام معدالت احتماالت اإلخفاق )عدم ا

 Exposure( على اسا  الرصيد الدفتري لألداة المالية في تاريخ اإلخفاق )Probability of Defaultبااللتزامات التعاقدية( )

at Default( ومعدل الخسارة عند اإلخفاق ،)Loss given default .) 
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 الئتمانتصنيف مخاطر ا

يقوم البنك بتقييم احتمال اإلخفاق على مستوي كل عميل/ مجموعة مرتبطة / منتج ائتماني، باستخدام أساليب لتصني  العممء 

للتصني  طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري بشأن تحديد الجدارة االئتمانية  األدنىبمختل  الفئات مع االخذ في االعتبار الحد 

. وبالتالي يقوم البنك باستخدام مجموعة من النماذج وأساليب التقييم المصممة 2005المخصصات الصادرة خمل عام للعممء وتكوين 

ً لفئات الجهات المقابلة والعممء وطبيعة القروض المختلفة في ظل المعلومات المتاحة التي يتم تجميعها في تاريخ تطبيق  داخليا

، مستوى الدخل القابل لشنفاق والضمانات للعممء األفراد، و اإليرادات و نوع الصناعة النموذج المستخدم ) مال: مستوي الدخل

والمؤشرات المالية وغير المالية األخرى للمؤسسات(، ويستكمل البنك اذ  المؤشرات بمجموعة من البيانات الخارجية مال تقارير 

ني عن المقترضين وتقارير مؤسسات التصني  االئتماني المحلية االستعمم من البنك المركزي المصري وشركات االستعمم االئتما

 مسئوليللخبراء من  المنهجيوالخارجية األخرى. وباإلضافة إلى ذلك، فإن النماذج التي يستخدمها البنك تسمب بممارسة التقدير 

عتبار أمورا ومؤشرات اخري قد ال يكون مخاطر االئتمان في التصني  االئتماني الداخلي النهائي، وبالتالي يتيب ذلك األخذ في اال

 تم االخذ بها كجزء من مدخمت البيانات األخرى في نماذج واساليب التقييم المصممة داخليا او من خمل المصادر الخارجية.

 

ن الفرق في يعني أ واذايتم معايرة الدرجات االئتمانية بحيث تزيد مخاطر اإلخفاق بشكل متزايد عند كل درجة أعلى من المخاطر، 

. وفيما يلي اعتبارات -B وB  الدرجة تصني أقل من الفرق في معدالت اإلخفاق بين  -Aو Aبين الدرجة تصني   معدالت اإلخفاق

 إضافية لكل نوع من المحافظ االئتمانية التي يحتفظ بها البنك:

 

 األفراد ومنتجات التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

اريخ االعترا  األولى، يتم مراقبة سلوك السداد للمقترض على أسا  دوري الحتساب مقيا  لنمط السداد، كما ان أي معلومات بعد ت

أخرى معروفة عن المقترض يحدداا البنك قد تؤار على جدارة االئتمان مال معدالت البطالة وسوابق عدم السداد حيث يتم أدراجها 

 على ذلك يتم تحديد معدالت إخفاق لكل مقيا  لنمط السداد. لقيا  نمط السداد ام يتم بناء

 

   المؤسسات والشركات )الكبيرة والمتوسطة(

المتشابهة، ويتم إدراج أي معلومات أو تقييمات  االئتمانيةيتم تحديد التصني  على مستوى المقترض / المجموعات ذات المخاطر 

أيضا تحديث المعلومات حول الجدارة  مستمر ودوري. وباإلضافة إلى ذلك، يتم محداة أو جديدة لمئتمان في نظام االئتمان بشكل

االئتمانية للمقترض/ المجموعات ذات المخاطر االئتمانية المتشابهة على فترات دورية من مصادر اخري مال القوائم المالية والبيانات 

 المالية وغير المالية األخرى المنشورة. 

 

 

 

 



 (مصرية)ْشركة مساهمة  بنك اإلستثمار العربي
 المالية للقوائم المتممة اإليضاحات

 2022 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة عن

37 

 

 تابع –ية إدارة المخاطر المال -4
 

 تابع - االئتمان خطر 4-1
 

 تابع -تصنيف مخاطر االئتمان 

 أدوات الدين واذون الخزانة والسندات الحكومية 

إلدارة خطر االئتمان بالنسبة ألدوات  المركزييقوم البنك باستخدام التصنيفات الخارجية من المؤسسات الواردة بتعليمات البنك 

صد وتحديث اذ  التصنيفات المنشورة باستمرار وبصفة دورية. ويتم تحديد معدالت اإلخفاق الدين بمحفظة االستامار، ويتم ر

 تنشراا وكاالت التصني  المذكورة.المرتبطة بكل تصني  على أسا  المعدالت المحققة على مدى االاني عشر شهرا السابقة كما 

 صفراً.لة المحلية تساوي وتعتبر معدل الخسارة ألدوات الدين الحكومية والبنك المركزي بالعم

 

 البيانات المستقبلية المستخدم في نموذج الخسائر المتوقعة
 

ئر يتم استخدام البيانات المستقبلية في تحديد ما إذا كان اناك زيادة جوارية في المخاطر االئتمانية لألدوات المالية، وكذا تقدير الخسا

حديد المتغيرات االقتصادية الرئيسية التي تؤار على المخاطر االئتمانية والخسائر وتقوم إدارة البنك بت”. ECL“االئتمانية المتوقعة 

 االئتمانية المتوقعة لكل محفظة ائتمانية عن طريق اجراء تحليمت للبيانات التاريخية. وتختل  المتغيرات االقتصادية والتأاير المتعلق

 Exposure  المعرض للخسارة عند االخفاق والمبالغ” Probability of Default “PDبها على كم من احتماالت اإلخفاق

at Default “EAD ” و الخسارة عند االخفاقLoss Given Default “LGD ” األصل المالي. ويقوم البنك باالستعانة  باختم

 بآراء الخبراء فيما يتعلق بتلك االفتراضات والتقديرات ان لزم االمر. 
 

” Probability of Default “PDتغيرات االقتصادية على كم من معدالت احتماالت ال اخفاقومن أجل تحديد أار تلك الم

” Loss Given Default “LGDالخسارة عند االخفاق  ومعدل” Exposure at Default “EAD  والتعرض عند اإلخفاق

هم األاار التاريخية الناتجة عن تلك وذلك من أجل تف” Regression Analysis“تحليمت انحدار  بأجراءتقوم إدارة البنك 

عند اإلخفاق و الخسارة   EAD المتغيرات على معدالت اإلخفاق والمدخمت المستخدمة في حساب كم من التعرض عند اإلخفاق

 .LGDعند التعار 

 

لتصورات متعلقة بكل باإلضافة للتصورات االقتصادية األساسية، تقوم ادارة البنك بعمل سيناريواات محتملة أخرى باإلضافة 

 سيناريو على حدة.

 

المتعلقة بكم من التصور األساسي والتصورات االخرى حيث يتم  ”Lifetime PD“يتم استخدام احتماالت االخفاق مدى العمر 

الى مؤشرات مساندة ومؤشرات نوعية. وبناءا  باإلضافةايجاد حاصل الضرب لكل تصور مع االحتماالت المخصصة لكل منهم 

نتائج تلك الدراسة يتم تقدير ما إذا كان ذلك األصل المالي يقع في المستوى األول أو الااني أو الاالث والذي يتم على أساسه  على

أو مدى  ”month ECL-12“شهرا  12سو  يتم احتسابها على أسا   ”ECL“تحديد ما إذا كانت الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 . ”Lifetime ECL“عمر االداة المالية 
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تخضع التوقعات واحتماالت الحدوث لدرجة عالية من عدم التأكد كما او معرو  بالنسبة ألي من التوقعات االقتصادية، لذا فإن 

أفضل تقدير لتلك التوقعات المحتملة وعمل دراسة  بإجراءوقعها. ويقوم البنك النتائج الفعلية قد تختل  بشكل كبير عن تلك التي تم ت

بالنسبة للمحافظ االئتمانية المختلفة وذلك من أجل الوصول لتصورات ممئمة لكافة  متشابهةتحليلية للعوامل الغير مرتبطة والغير 

 التصورات المحتملة. 

 

 ئر المتوقعةالبيانات المستقبلية المستخدمة في نموذج الخسا
 

 االفتراضات االقتصادية المتغيرة

 فيما يلي” ECL“تتمال أام االفتراضات التي تؤار على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 (.CPIمؤشر أسعار االستهمك ) (   أ

 (  معدل البطالة.ب

 الناتج اإلجمالي المحلي. (  ج

 أجمالي االدخارالقومى/االستامار د(   

 دخل الحقيقي المتاحال    ( 
 

 المتشابهةتصنيف األدوات المتعلقة بالخسائر المقاسة على أساس المجموعات 

، يتم تصني  المجموعات على أسا  خصائص المخاطر االئتمانية المتشابهة، ”ECL“بالنسبة لمخصصات خسائر االئتمان المتوقعة 

م بهذا تصني ، يتم االخذ في االعتبار أن تكون اناك معلومات كافية بحيث يكون التعرض للمخاطر داخل البنك متجانسا. وعند القيا

تمكن البنك من تصني  البنك بمصداقية إحصائية. وعند عدم توافر المعلومات الكافية، يأخذ البنك في االعتبار البيانات المرجعية 

 الداخلية/ الخارجية التكميلية.
 

 قروض المؤسسات

 "S&Pخفاق "استخدام نموذج احتمالية اإلتم 
 

 "ORRو "" S&Pتم عمل موائمة بين "
 

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

ج مع التصني  االئتماني لعممء البنك ألخر عامين حتى تتناسب نسب اخفاق النموذتم تحديث النموذج بنسب التغير في انخفاض 

 عممء البنك.
 

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

يتضمن الجدول التالي تحليل للحد األقصى المعرض لمخاطر االئتمان لألدوات المالية والذي تم االعترا  بشأنها بمخصص خسائر 

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

 األصول المالية. األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان على اذ  والحديمال الجدول التالي إجمالي القيمة الدفترية لألصول المالية 

 
 

ألف جنيه مصرى

األفراد

درجة االئتمان

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

مدى الحياةمدى الحياة12 شهر

متابعة عادية

331,9595,040923337,922حسابات جارية 

3,264,295104,86664,2613,433,422قروض شخصية

20,18694321221,341بطاقة ائتمان

475,0821,0486,528482,658قروض عقارية

متابعة خاصة

-قروض شخصية         151,36515,203166,568

1,1991601821,541بطاقة ائتمان

-قروض عقارية         1,0363211,357

إخفاق

-قروض شخصيه         -          237,593237,593

2,9286344724,034بطاقات ائتمان 

-قروض عقاريه          -          1,2461,246

4,095,649265,092326,9414,687,682أجمالي القيمة الدفترية

(259,410)(216,589)(21,674)(21,147)خسائر إتمانية متوقعة

4,074,502243,418110,3524,428,272صافي القيمة الدفترية

1,856,690183,378115,9962,156,064الضمانات

ألف جنيه مصرى

األفراد

درجة االئتمان

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

مدى الحياةمدى الحياة12 شهر

متابعة عادية

476,7582,629481479,868حسابات جارية 

2,547,16430,01522,5872,599,766قروض شخصية

17,123868717,296بطاقة ائتمان

423,6121,2022,398427,212قروض عقارية

متابعة خاصة

-قروض شخصية         98,70616,101114,807

2,281118442,443بطاقة ائتمان

-قروض عقارية         2,3987423,140

إخفاق

-185قروض شخصيه          142,618142,803

2,4511673502,968بطاقات ائتمان 

-قروض عقاريه          -          4,6164,616

3,469,574135,321190,0243,794,919أجمالي القيمة الدفترية

(223,752)(166,422)(13,998)(43,332)خسائر إتمانية متوقعة

3,426,242121,32323,6023,571,167صافي القيمة الدفترية

1,367,59586,57226,6611,480,828الضمانات

30 يونيو 2022

ترتيب خسائر االئتمان المتوقعة

االجمالى

االجمالى

ترتيب خسائر االئتمان المتوقعة

31 ديسمبر 2021
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 تابع -األدوات المالية الخاضعة لالضمحالل في القيمة  –الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 

 

ألف جنيه مصرى

المؤسسات

درجة االئتمان

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

مدى الحياةمدى الحياة12 شهر

متابعة عادية

3,168,462205,7165953,374,773حسابات جارية مدينة

6,853,696659,653196,0657,709,414قروض مباشرة

1,115,700315,510114,2021,545,412قروض مشتركه  

متابعة خاصة

-حسابات جارية مدينة         5-          5

-قروض مباشرة         24,7054,66729,372

-قروض مشتركه          -          -          -          

إخفاق

-حسابات جارية مدينة         -          6,0556,055

-قروض مباشرة          -          1,349,1361,349,136

-قروض مشتركه            -          -          -          

-قروض عقاريه           

11,137,8581,205,5891,670,72014,014,167أجمالي القيمة الدفترية

(1,510,770)(889,064)(320,925)(300,781)خسائر إتمانية متوقعة

10,837,077884,664781,65612,503,397صافي القيمة الدفترية

4,310,93812,920179,8374,503,695الضمانات

ألف جنيه مصرى

المؤسسات

درجة االئتمان

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

مدى الحياةمدى الحياة12 شهر

متابعة عادية

538,02978,9632,338619,330حسابات جارية مدينة

2,866,235649,275217,3023,732,812قروض مباشرة

1,259,121187,23493,0061,539,361قروض مشتركه  

متابعة خاصة

-حسابات جارية مدينة         118,484-          118,484

-قروض مباشرة         150,13733150,170

-قروض مشتركه          -          -          -          

إخفاق

-حسابات جارية مدينة         -          3,6903,690

-قروض مباشرة          -          1,345,8321,345,832

-قروض مشتركه            -          -          -          

-قروض عقاريه          -          -          -          

4,663,3851,184,0931,662,2017,509,679أجمالي القيمة الدفترية

(1,357,179)(942,664)(286,484)(128,031)خسائر إتمانية متوقعة

4,535,354897,609719,5376,152,500صافي القيمة الدفترية

3,977,601116,739535,9384,630,278الضمانات

االجمالى

ترتيب خسائر االئتمان المتوقعة

31 ديسمبر 2021

30 يونيو 2022

االجمالى

ترتيب خسائر االئتمان المتوقعة
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 تابع -األدوات المالية الخاضعة لالضمحالل في القيمة  –الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 

 

 

 

 

ألف جنيه مصرىأرصدة لدى البنوك

درجة االئتمان

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

مدى الحياةمدى الحياة12 شهر

12,795,33012,795,330متابعة عادية

-12,795,330اجمالى القيمة الدفترية          -          12,795,330

-(1,343)خسائر إتمانية متوقعة          -          (1,343)

-12,793,987صافي القيمة الدفترية          -          12,793,987

ألف جنيه مصرىاستثمارات مالية

درجة االئتمان

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

مدى الحياةمدى الحياة12 شهر

18,498,92918,498,929متابعة عادية

-18,377,996اجمالى القيمة الدفترية          -          18,377,996

-(39,437)خسائر إتمانية متوقعة          -          (39,437)

-18,338,559صافي القيمة الدفترية          -          18,338,559

ألف جنيه مصرىاألصول األخرى

درجة االئتمان

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

مدى الحياةمدى الحياة12 شهر

1,906,8991,906,899متابعة عادية

-1,906,899اجمالى القيمة الدفترية          -          1,906,899

-(1,171)خسائر إتمانية متوقعة          -          (1,171)

-1,905,728صافي القيمة الدفترية          -          1,905,728

ترتيب خسائر االئتمان المتوقعة

اإلجمالي

30 يونيو 2022

30 يونيو 2022

30 يونيو 2022

ترتيب خسائر االئتمان المتوقعة

اإلجمالي

ترتيب خسائر االئتمان المتوقعة

اإلجمالي
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 الضمانات االئتمانية

يستخدم البنك مجموعة من السياسات والممارسات للحد من مخاطر االئتمان. وأكاراا تطبيقا او قبول الضمانات ألدوات الدين 

 القروض. ولدى البنك سياسات داخلية بشأن فئات الضمانات التي يمكن قبولها للحد من أو تخفيض مخاطر االئتمان. وارتباطات

يقوم البنك بإعداد تقييم للضمانات التي تم الحصول عليها عند إنشاء القروض وتتم مراجعة اذا التقييم بشكل دوري. وتتمال أنواع 

 الضمانات الرئيسية للقروض فيما يلي:

ألف جنيه مصرىأرصدة لدى البنوك

درجة االئتمان

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

مدى الحياةمدى الحياة12 شهر

18,757,1480018,757,148متابعة عادية

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

-(955)خسائر إتمانية متوقعة          -          (955)

-18,756,193صافي القيمة الدفترية          -          18,756,193

ألف جنيه مصرىاستثمارات مالية

درجة االئتمان

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

مدى الحياةمدى الحياة12 شهر

13,594,8240013,594,824متابعة عادية

-13,594,824اجمالى القيمة الدفترية          -          13,594,824

-(33,510)خسائر إتمانية متوقعة          -          (33,510)

-13,561,314صافي القيمة الدفترية          -          13,561,314

ألف جنيه مصرىاألصول األخرى

درجة االئتمان

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

مدى الحياةمدى الحياة12 شهر

1,701,583001,701,583متابعة عادية

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

-0خسائر إتمانية متوقعة          -          0

-1,701,583صافي القيمة الدفترية          -          1,701,583

ترتيب خسائر االئتمان المتوقعة

اإلجمالي

31 ديسمبر 2021

31 ديسمبر 2021

31 ديسمبر 2021

ترتيب خسائر االئتمان المتوقعة

اإلجمالي

ترتيب خسائر االئتمان المتوقعة

اإلجمالي
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 تابع - الضمانات االئتمانية
 

 النقدية وما في حكمها 

 الراون العقارية 

  التي أبرمت مع البنك كجزء من اتفاقيات مقاصة رئيسيةاتفاقية الهامش للمشتقات 

 الراون التجارية 

 الملكيةوق ران األدوات المالية مال أدوات الديون وأدوات حق 
 

تعتمد الضمانات المحتفظ بها كضمان لألصول المالية بخم  القروض والتسهيمت على طبيعة األداة حيث أن سندات الدين 

والسندات الحكومية واألذون المؤالة األخرى غير مضمونة عموما، باستاناء األوراق المالية المدعومة باألصول واألدوات المماالة 

 ألدوات المالية، كما أن المشتقات غالباً ما تكون مضمونة.المضمونة بمحافظ ا

في جودة تلك  رياناك تغ کنيالمالية ولم  فترةالتتعلق بالحصول على الضمانات خمل  مايلم تتغير سياسات البنك بشكل جواري ف

 المالية السابقة. فترةالضمانات التي يحتفظ بها البنك بالمقارنة مع ال

الضمانات المحتفظ بها لألصول المالية التي تعتبر منخفضة القيمة االئتمانية، حيث يصبب من المرجب أن يراقب البنك عن كاب 

 البنك سو  يحتفظ بضمانات للتخفي  من الخسائر االئتمانية المحتملة.
 

 األدوات المالية )القروض( التي تم اعدامها

حصيل الجبري للمبالغ التعاقدية غير المسددة لألصول المعدومة. ويسعى يقوم البنك باستبعاد األصول المالية التي ما زالت تحت الت

 البنك السترداد بعض المبالغ المستحقة قانونيا بالكامل والتي تم إعدامها جزئيا أو كليا بسبب عدم وجود احتمال لمسترداد الكامل.
 

 

 التعديالت على شروط القروض وإعادة جدولتها

بتعديل شروط القروض المقدمة للعممء بسبب إعادة التفاوض التجاري أو القروض المتعارة بغرض يقوم البنك في بعض األحيان 

تعظيم فرص االسترداد. وتشمل أنشطة إعادة الهيكلة اذ  ترتيبات تمديد مدة السداد، وفترات السماح، واإلعفاء من السداد او بعض 

إلى أن السداد سيستمر -في تقدير اإلدارة -إلى مؤشرات أو معايير تشير او كل العوائد. وتستند سياسات وممارسات إعادة الهيكلة 

 على األرجب. وتظل اذ  السياسات قيد المراجعة المستمرة.
 

 الحد من وتجنب المخاطر: سياسات

تنظيم ويقوم ب والدول.يقوم البنك بإدارة والحد والتحكم فى تركز خطر االئتمان على مستوى المدين والمجموعات والصناعات 

يقبله وذلك بوضع حدود لمقدار الخطر التي سيتم قبوله على مستوى كل مقترض، أو مجموعة  الذيمستويات خطر االئتمان 

مقترضين، وعلى مستوى االنشطة االقتصادية والقطاعات الجغرافية، ويتم مراقبة تلك المخاطر بصفة مستمرة وتكون خاضعة 

دعت الحاجة إلى ذلك ويتم اعتماد الحدود للخطر االئتماني على مستوى المقترض/  للمراجعة السنوية أو بصورة متكررة إذا

 المجموعة والمنتج والقطاع والدولة من قبل مجل  االدارة بصفة ربع سنوية.

وحد  الماليمقترض بما فى ذلك البنوك وذلك بحدود فرعية تشمل المبالغ داخل وخارج المركز  أليويتم تقسيم حدود االئتمان 

يتم أيضا لمخاطر اليومي المتعلق ببنود المتاجرة مال عقود الصر  األجنبي اآلجلة ويتم مقارنة المبالغ الفعلية مع الحدود يومياً. ا

لقدرة المقترضين والمقترضين المحتملين على مقابلة سداد  الدوريإدارة مخاطر التعرض لخطر االئتمان عن طريق التحليل 

 دود االقراض كلما كان ذلك مناسبا.وكذلك بتعديل ح التزاماتهم
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 بعض وسائل الحد من الخطر: يليوفيما 
 

 الضمانات

 المقدمة،ومن اذ  الوسائل الحصول على ضمانات مقابل االموال  االئتمان،يضع البنك العديد من السياسات والضوابط للحد من خطر 

 ومن االنواع الرئيسية لضمانات القروض والتسهيمت: المقبولة،البنك بوضع قواعد استرشادية لفئات محددة من الضمانات  ويقوم

 الران العقاري. -

 ران اصول النشاط مال اآلالت والبضائع. -

 ران أدوات مالية مال أدوات الدين وحقوق الملكية. -

 
 

ً ما يكون التمويل على المدى األطول واإل ً ولتخفيض خسارة االئتمان وغالبا الحد األدنى،  إلىقراض للشركات واألفراد مضمونا

يسعي البنك للحصول على ضمانات إضافية من األطرا  المعنية بمجرد ظهور مؤشرات االضمحمل الحد القروض أو التسهيمت. 

ة األداة وعادةً ما تكون أدوات الدين يتم تحديد الضمانات المتخذة ضمانا ألصول أخرى بخال  القروض والتسهيمت بحسب طبيع

واألدوات  (Asset Backed Securities) بأصولوأذون الخزانة بدون ضمان فيما عدا مجموعات األدوات المالية المغطاة 

 .المايلة التي تكون مضمونة بمحفظة من األدوات المالية

 

 المشتقات

مستوى كل  علىلمفتوحة للمشتقات أي الفرق بين عقود البيع والشراء يحتفظ البنك بإجراءات رقابية حصيفة علي صافي المراكز ا

من القيمة والمدة. ويكون المبلغ المعرض لخطر االئتمان في أي وقت من األوقات محدد بالقيمة العادلة لألداة التي تحقق منفعة 

قدية / االفتراضية المستخدمة للتعبير عن حجم يمال جزءاً ضئيمً من القيمة التعا الذيلصالب البنك أي أصل ذو قيمة عادلة موجبة 

األدوات القائمة. ويتم إدارة اذا الخطر االئتماني كجزء من حد اإلقراض الكلي الممنوح للعميل وذلك مع الخطر المتوقع نتيجة 

عدا المبالغ التي يطلبها للتغيرات في السوق.  وال يتم عادة الحصول علي ضمانات في مقابل الخطر االئتماني علي تلك األدوات فيما 

 .البنك كإيداعات اامشية من األطرا  األخرى
 

وينشأ خطر التسوية في المواق  التي يكون فيها السداد عن طريق النقدية أو أدوات حقوق ملكية أو أوراق مالية أخرى أو مقابل 

د تسوية يومية لكل من األطرا  األخرى توقع الحصول على نقدية أو أدوات حقوق ملكية أو أوراق مالية أخرى ويتم وضع حدو

 .لتغطية مخاطر التسوية المجمعة الناتجة عن تعاممت البنك في أي يوم
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 تابع – المشتقات
 

 

    Master Netting Arrangements   ترتيبات المقاصة الرئيسية

من مخاطر االئتمان عن طريق الدخول في اتفاقيات تصفية رئيسية مع األطرا  التي تمال حجم اام من المعاممت يقوم البنك بالحد 

فية الرئيسية أن يتم اجراء مقاصة بين األصول وااللتزامات الظاارة بالمركز المالي وذلك       ينتج بصفة عامة عن اتفاقيات التص

الي، إال أنه يتم تخفيض خطر االئتمان الُمصاحب للعقود التي في صالب البنك عن طريق الن التسوية عادة ما تتم على أسا  إجم

اتفاقيات التصفية الرئيسية وذلك ألنه إذا ما حدث تعار، يتم إنهاء وتسوية جميع المبالغ مع الطر  اآلخر بإجراء المقاصة. ومن 

الخاضعة االتفاقيات التصفية الرئيسية وذلك خمل  أدوات المشتقاتالممكن أن يتغير مقدار تعرض البنك للخطر االئتماني الناتج عن 

 .فترة قصيرة نظراً ألنه يتأار بكل معاملة تخضع لتلك االتفاقيات

 

 المتعلقة باالئتمان االرتباطات

عقود الضمانات  يتمال الغرض الرئيسي من االرتباطات المتعلقة باالئتمان فى التأكد من إتاحة االموال للعميل عند الطلب، وتحمل

المالية ذات خطر االئتمان المتعلق بالقروض وتكون االعتمادات المستندية والتجارية التى يصدراا البنك بالنيابة عن العميل لمنب 

طر  االث حق السحب من البنك فى حدود مبالغ معينة وبموجب أحكام وشروط محددة غالبا مضمونة بموجب البضائع التى يتم 

 ي تحمل درجة مخاطر أقل من القرض المباشر.شحنها وبالتال
 

وتمال ارتباطات منب االئتمان الجزء غير المستخدم من المصرح به لمنب القروض، أو الضمانات، أو االعتمادات المستندية، 

عن ارتباطات  ويتعرض البنك لخسارة محتملة بمبلغ يساوى إجمالي االرتباطات غير المستخدمة وذلك بالنسبة لخطر االئتمان الناتج

منب االئتمان، إال أن مبلغ الخسارة المرجب حدواها فى الواقع تقل عن االرتباطات غير المستخدمة وذلك نظرا ألن أغلب االرتباطات 

 المتعلقة بمنب االئتمان تمال التزامات محتملة لعممء يتمتعون بمواصفات ائتمانية محددة ، ويراقب البنك المدة حتى تاريخ االستحقاق

الخاصة بارتباطات االئتمان حيث أن االرتباطات طويلة االجل عادة ما تحمل درجة أعلى من خطر االئتمان بالمقارنة باالرتباطات 

 قصيرة االجل.

 

 سياسة قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 

لمستهلكة وارتباطات القروض ث مراحل لتصني  األصول المالية التي يتم قياسها بالتكلفة امتتطلب سياسات البنك تحديد ا

والضمانات المالية وكذا أدوات الدين بالقيمة العادلة من خمل الدخل الشامل االخر طبقا للتغيرات في جودة االئتمان منذ االعترا  

 :التاليالنحو  علىفي القيمة المتعلقة بهذ  األدوات وذلك ) الخسائر االئتمانية المتوقعة (ام قيا  ومناألولي 

 

تصني  األصل المالي غير المضمحل عند االعترا  األولي في المرحلة األولى ويتم مراقبة مخاطر االئتمان بشكل مستمر من  يتم

 .قبل إدارة مخاطر االئتمان بالبنك
 

اعتبار  في حالة وجود زيادة جوارية في خطر االئتمان منذ االعترا  األولي؛ يتم نقل األصل المالي إلى المرحلة الاانية وال يتم

 األصل المالي مضمحل في اذ  المرحلة )خسارة االئتمان المتوقعة على مدي الحياة في ظل عدم اضمحمل قيمة االئتمان(.
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 تابع -سياسة قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 

ة األصل المالي فيتم نقله الى المرحلة الاالاة، ويستند البنك إلى المؤشرات التالية لتحديد في حالة وجود مؤشرات عن اضمحمل قيم

 ما إذا كانت اناك أدلة موضوعية تشير

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

 ة التي يعمل فيها المقترضتغييرات سلبية جوارية في النشاط والظرو  المالية أو االقتصادي 

 طلب الجدولة نتيجة صعوبات تواجد المقترض.  

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

 تغييرات اقتصادية مستقبلية سلبية تؤار على التدفقات النقدية المستقبلية للمقترض.  

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

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

 

 نموذج قياس المخاطر البنكية العام

، ويتم تصني  المصري المركزيات البنك تقوم االدارة بتصنيفات فى شكل مجموعة فرعية أكار تفصيم بحيث تتفق مع متطلب

االصول المعرضة لخطر االئتمان وفقا لقواعد وشروط تفصيلية تعتمد بشكل كبير على المعلومات المتعلقة بالعميل ونشاطه ووضعه 

 للسداد. انتظامهومدى  المالي
 

ا  نسب محددة من قِبل البنك المركزي ، على أسوفقا لتعليمات الجدارة االئتمانيةويقوم البنك بحساب المخصصات المطلوبة 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة المحتسبةوفقاً لقواعد البنك المركزي المصري عن المخصصات المطلوبة المصري وفي حالة زيادة 

 لقابلة للتوزيعاألغراض إعداد القوائم المالية ، يتم تجنيب احتياطي المخاطر البنكية العام ضمن حقوق الملكية خصماً على األرباح 

بمقدار تلك الزيادة  ويتم تعديل ذلك االحتياطي بصفة دورية بالزيادة والنقص بحيث يعادل دائماً مبلغ الزيادة بين المخصصين ويُعد 

 اذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. 

ونسب المخصصات  المصري المركزي بيان فئات الجدارة للمؤسسات وفقا ألس  التقييم الداخلي مقارنة بأس  تقييم البنك يليوفيما 

 .المطلوبة الضمحمل االصول المعرضة لخطر االئتمان
 

 
 

 الداخليمدلول التصنيف  نسبة المخصص المطلوب مدلول التصنيف المصري المركزيتصنيف البنك 

 ديون جيدة صفر مخاطر منخفضة  1

 ديون جيدة %1 مخاطر معتدلة  2

 ديون جيدة %1 مخاطر مرضية  3

 ديون جيدة %2 اسبةمخاطر من  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 مشكوك فى تحصيلها  9

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

 

 
 

 
وذلك بدون االخذ فى االعتبار أية  2021ديسمبر  31 و 2022  يونيو  30يمال الجدول السابق أقصى حد يمكن التعرض له فى

القيمة الدفترية التى تم عرضها فى الميزانية وكما او مبين  صافيتعتمد المبالغ المدرجة على  الميزانية،لبنود ضمانات بالنسبة 

 في% 24.98الحد االقصى المعرض لخطر االئتمان ناتج عن القروض والتسهيمت للعممء مقابل  % من36.05السابق بالجدول 

 .2021ديسمبر  31% في 30.04% مقابل 35.42 وات دينأد فيبينما تمال االستامارات  ،2021ديسمبر  31

31 ديسمبر 302021 يونيو 2022

ألف جنيه مصرىألف جنيه مصرى

1,374,6731,040,751نقدية و ارصدة لدى البك المركزي في إطار نسبة االحتياطي االلزامي

6,638,6472,862,309أذون الخزانه و أوراق حكومية أخرى 

12,795,33018,757,148أرصدة لدى البنوك

قروض وتسهيالت للعمالء

قروض ألفراد

3,837,5832,857,376قروض شخصية

26,91622,707بطاقات ائتمان

337,922479,868حسابات جارية مدينة

485,261434,968قروض عقارية

قروض للمؤسسات

3,380,833741,504حسابات جارية مدينة

9,087,9225,228,814قروض مباشرة

1,545,4121,539,361قروض مشتركة

استثمارات مالية

11,739,34910,732,515أدوات دين

631,310556,959أصول أخرى – إيرادات مستحقة

51,881,15845,254,280

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

ارتباطات عن قروض والتزامات أخرى غير قابلة لإللغاء متعلقة 

باالئتمان

31 ديسمبر 302021 يونيو 2022

ألف جنيه مصريألف جنيه مصري

510,460247,165األوراق المقبولة عن تسهيالت الموردين

1,102,922111,636اعتمادات مستندية

1,926,3511,839,631خطابات ضمان

3,539,7332,198,432
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عن كل من محفظة القروض  وتاق االدارة فى قدرتها على االستمرار فى السيطرة واالبقاء على الحد االدنى لخطر االئتمان الناتج

 ى:والتسهيمت وأدوات الدين بناء على مايل

 .2021ديسمبر  31% فى 87من محفظة القروض والتسهيمت مصنفة فى أعلى درجتين من درجات التقييم الداخلى مقابل  91% -

 2021.ديسمبر  31% فى  %71 % من محفظة القروض والتسهيمت اليوجد عليها متأخرات أو مؤشرات اضمحمل مقابل82 -

ديستتتمبر  31% فى 97مال أدوات دين على الحكومة المصتتترية فى مقابل % من االستتتتامارات فى أدوات دين وأذون خزانة ت 96 -

2120. 

 

 

 قروض وتسهيالت

 :2022 يونيو 30فى موق  أرصدة القروض والتسهيمت  يليفيما 

 

  

 

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

31 ديسمبر 302021 يونيو 2022

ألف جنيه مصرىألف جنيه مصرى

15,233,5078,132,959المرحلة االولي

1,470,6811,319,414المرحلة الثانية

1,997,6611,852,225المرحلة الثالثة

18,701,84911,304,598اإلجمالى

يخصم منه

(1,580,931)(1,770,180)الخسائر االئتمانية المتوقعة

(83,171)(85,845)فوائد مجنبة

(73,185)(67,913)عوائد دائنة

16,777,9119,567,311الصافى



 (مصرية)ْشركة مساهمة  بنك اإلستثمار العربي
 المالية للقوائم المتممة اإليضاحات

 2022 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة عن

49 

 

 عتاب –إدارة المخاطر المالية  -4
 

 تابع –خطر االئتمان  4-1
 

 القروض والتسهيالت وفقاً لفترات الت خير 

 
 

 قروض وتسهيالت تم إعادة هيكلتها 

 احتماالتر تشير إلى أن اناك وتعتمد سياسات تطبيق إعادة الهيكلة على مؤشرات أو معايي السداد،وتعديل وتأجيل  الجبرية،وتنفيذ برامج االدارة  السداد،نشطة إعادة الهيكلة تمديد ترتيبات أتتضمن 

خاصة قروض تمويل  االجل،. وتخضع تلك السياسات للمراجعة المستمرة. ومن المعتاد تطبيق إعادة الهيكلة على القروض طويلة لشدارة الشخصيالسداد وذلك بناء على الحكم  الستمرارعالية 

 .2021ديسمبر 31 فيأل  جم   260,314 أل  جم مقابل 21,936   بشأنهتم إعادة التفاوض  التيوقد بلغت القروض  العممء،

ألف جنيه مصرى

التقييم
حسابات جارية 

مدينة
قروض عقاريةقروض شخصيةبطاقات ائتمان

حسابات جارية 

مدينة
قروض مشتركةقروض مباشرة

337,92218,4323,143,254476,4183,379,7386,804,0081,232,48115,392,253منتظم / ال توجد متأخرات
ً -متأخرات حتى 30 يوما    2,910290,1686,241257,29119,996576,606

-متأخرات أكثر من 30 إلى 60 يوماً      89774,922747-     223,407-     299,973

-متأخرات أكثر من 60 إلى 90 يوماً      64391,646610-     228,216-     321,115

-محل اضمحالل    4,034237,5931,2451,0951,575,000292,9352,111,902

337,92226,9163,837,583485,2613,380,8339,087,9221,545,41218,701,849اإلجمالي

قروض مشتركةمؤسساتقروض مباشرةمؤسساتحسابات جارية مدينةمؤسساتقروض عقاريةأفرادقروض شخصيةأفرادبطاقات ائتمانأفرادحسابات جارية مدينةأفراد

ألف جنيه مصرى

قروض مشتركةقروض مباشرةحسابات جارية مدينةقروض عقاريةقروض شخصيةبطاقات ائتمانحسابات جارية مدينةالتقييم

479,86817,2962,354,894419,713740,4162,829,6921,146,8067,988,685منتظم / ال توجد متأخرات
ً -متأخرات حتى 30 يوما    -    244,8747,499-     356,535129,380738,288

-متأخرات أكثر من 30 إلى 60 يوماً      1,76294,2502,982-     376,140-     475,134

-متأخرات أكثر من 60 إلى 90 يوماً      68120,556157-     55,735-     77,129

-محل اضمحالل    2,968142,8024,6171,0881,610,712263,1752,025,362

479,86822,7072,857,376434,968741,5045,228,8141,539,36111,304,598اإلجمالي

30 يونيو 2022

إجمالي القروض مؤسساتأفراد

والتسهيالت 

للعمالء

إجمالي القروض مؤسساتأفراد

والتسهيالت 

للعمالء

31 ديسمبر 2021
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 الديون المعدومة  

المختصة بالبنك، فان القروض التي تقرر إعدامها من القروض غير المنتظمة والديون المشكوك  اللجانمجل   اتبموجب قرار

امها خصماً على مخصصات االضمحمل المقابلة لها، وذلك بعد استنفاد كافة عمليات التحصيل في تحصيلها حيث يتم إعد

 المحتملة.

  

 أدوات دين وأذون الخزانة

بناء على تقييم  ،2022 يونيو 30 فيتحليل أدوات الدين وأذون الخزانة االخرى وفقـا لوكـاالت التقييـم  التالييمال الجدول 

 :يعادله وما زستاندرد أند بور

  
 

 

 القطاعات الجغرافية

يونيو  30فى الجغرافيحسب القطاع  الدفترية، موزعةتحليل بأام حدود خطر االئتمان للبنك بالقيمة  التاليويمال الجدول 

 ام توزيع المخاطر على القطاعات الجغرافية وفقا للمناطق المرتبطة بعممء البنك. الجدول،عند إعداد اذا  ،2022

31 ديسمبر 302021 يونيو 2022

ألف جنيه مصرىألف جنيه مصرى

قروض وتسهيالت للعمالء

14,394318,916قروض مباشرة 

14,394318,916

30 يونيو 2022
أذون خزانة وأوراق 

حكومية أخرى
اإلجماليأدوات الدين

B6,638,64711,739,34918,377,996

31 ديسمبر 2021
أذون خزانة وأوراق 

حكومية أخرى
اإلجماليأدوات الدين

B2,862,30910,732,51513,594,824

ألف جنيه مصرى

القاهرة الكبرى
االسكندرية / القناة / 

البحراالحمر/ سيناء
اإلجماليالوجه القبلى

-1,374,673نقدية وارصدة لدى البنك المركزي          -          1,374,673

-12,795,330أرصدة لدى البنوك          -          12,795,330

قروض وتسهيالت للعمالء

قروض ألفراد

276,36459,4742,084337,922حسابات جارية مدينة

3,211,976613,10712,5003,837,583قروض شخصية

22,2104,25944726,916بطاقات ائتمان

452,78918,01614,456485,261قروض عقارية

قروض للمؤسسات

2,943,633434,7422,4583,380,833حسابات جارية مدينة

7,245,7871,810,21431,9219,087,922قروض مباشرة

-1,545,412قروض مشتركة          -          1,545,412

استثمارات مالية

-18,377,996أدوات دين          -          18,377,996

-1,905,728أصول أخرى          -          1,905,728

3050,151,8982,939,81263,86653,155,576 يونيو 2022

3144,826,4891,521,98649,47446,397,949 ديسمبر 2021

30 يونيو 2022

جمهورية مصر العربية
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 قطاعات النشاط

  البنك:يزاوله عممء  الذيموزعة حسب النشاط  الدفترية،تحليل بأام حدود خطر االئتمان للبنك بالقيمة  التالييمال الجدول 

    

ألف جنيه مصرى

قطاعات النشاط

اإلجماليأفرادأنشطة أخرىقطاع حكوميشركات عقاريةمؤسسات ماليةنشاط صناعينشاط تجاري

-نقدية وارصدة لدى البنك المركزي      -      1,374,673-       -       -       -       1,374,673

-أرصدة لدى البنوك      -      12,795,330-       -       -       -       12,795,330

-قوض وتسهيالت للعمالء       

قروض ألفراد

337,922337,922حسابات جارية مدينة

3,837,5833,837,583قروض شخصية

26,91626,916بطاقة ائتمان

485,261485,261قروض عقارية

قروض للمؤسسات

1,555497,068201,4582,007,01580673,6573,380,833حسابات جارية مدينة

68,2594,351,7771,505,988913,80114,3042,233,7939,087,922قروض مباشرة

-قروض مشتركة      -      -      628,659310,903605,8501,545,412

استثمارات مالية

-أدوات دين      -      -      -       18,377,996-       -       18,377,996

-أصول أخرى      -      -      -       -       1,905,728-       1,905,728

3069,8144,848,84515,877,4493,549,47518,703,2835,419,0284,687,68253,155,576 يونيو 2022

3158,3343,108,64420,177,1301,363,12813,981,9793,913,8153,794,91946,397,949 ديسمبر 2021
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 السوق،أسعار  فيعن التغير  الناتجةتقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية  فيتمال يتعرض البنك لخطر السوق الم

كل منها معرض للتحركات  إنحيث  الملكية،وينتج خطر السوق عن المراكز المفتوحة لمعدل العائد والعملة ومنتجات حقوق 

مال معدالت العائد ومعدالت اسعار  لألسعارمعدالت السوق أو مستوى الحساسية ل فيالسوق والتغيرات  فيالعامة والخاصة 

 ويفصل البنك مدى تعرضه لخطر السوق إلى محافظ للمتاجرة أو لغير غرض المتاجرة. الملكية،الصر  واسعار ادوات حقوق 

 
 

لبنك ويتم متابعتها عن وتتركز إدارة مخاطر السوق الناتجة عن أنشطة المتاجرة أو لغير المتاجرة في إدارة مخاطر السوق با

طريق فريقين منفصلين ويتم رفع التقارير الدورية عن مخاطر السوق إلى مجل  اإلدارة ورؤساء وحدات النشاط بصفة 

 دورية.

 

وتتضمن محافظ المتاجرة تلك المراكز الناتجة عن تعامل البنك مباشرة مع العممء أو مع السوق، أما المحافظ لغير المتاجرة 

ة أساسية من إدارة سعر العائد لألصول وااللتزامات المتعلقة بمعاممت التجزئة، وتتضمن اذ  المحافظ مخاطر فتنشأ بصف

العممت األجنبية وأدوات حقوق الملكية الناتجة عن االستامارات بالتكلفة المستهلكة وبالقيمة العادلة من خمل الدخل الشامل 

 اآلخر.
 

لفوائد المدينة بالدائنة لتجنب خطر تغيرات أسعار الفائدة كذلك يعتمد على أسعار الفائدة ويستخدم البنك أسلوب ربط أسعار ا

شهور إال في حاالت محدودة يتم تحديد أسعار الفائدة لمدة أطول من ذلك مع  3المتغيرة والتي ال تزيد في حداا االقصى عن 

 الموال.ربط محفظة الموارد بمحفظة االستخدامات لتحقق عائد يغطى تكلفة ا

 

يتم القيا  والتحوط لمخاطر سعر الصر  بالمتابعه اليوميه السعار العممت االجنبيه وعمليات شراء او بيع وبما يتناسب مع 

 وحدود وق  الخسائر اليوميه بما يتناسب مع المخاطر المقبوله للبنك. اسعار السوق مع اعتماد حدود لمراكز العممت االجنبيه 
 

 

 

باستخدام االسلوب المعيارى لقيا  الفجو  التى تؤار على ارباح البنك او على القيمه   تحركات اسعار العائديتم قيا  مخاطر 

  االقتصاديه للبنك
 

 

يتم قيا  مخاطر تقلبات اسعار االوراق الماليه تقوم ادار  مخاطر السوق بمتابعه تبويب وبيع وشراء االستامارات الماليه 

يومى لها مع المتابعه الدقيقه لها وعمل على وضع الحدود المزمه لها وذلك بالتعاون مع قطاع  بغرض المتاجر  وعمل تقييم

الخزانه مع القيام بقيا  القيمه المعرضه للخطر لتلك االدوات فى حاله احتفاظها بغرض المتاجر  للوقو  على مدى الخسائر 

 المحتمله.
 

 

صول والخصوم داخل وخارج الميزانيه بالتوافق مع اادا  البنك فى يتم قيا  مخاطر السيوله عن طريق ادار  كافه اال

ادارتهاوذلك من خمل لجنه االلكو التى تقوم بتحديد المصادر التى تنشا عنها مخاطر السيوله مع ادار  مخاطر السوق وعمل 

 السيناريواات المحتمله لضغط السيوله وادارتها فى حاله االزمات.
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ترجع اسباب مخاطر السوق الى مخاطر اسعار العائد ومخاطر اسعار الصر  التى تنشأ بسبب انشطه البنك اليوميه ويدير 

البنك المخاطر التى يتعرض لها فى السوق من خمل اطار عمل شامل يعك  القبول المحدود لتلك المخاطر وتعرض كافه 

 :ر على لجنه المخاطر ولجنه االصول وااللتزامات بالبنك ويتم قيا  مخاطر السوق كالتالىالتقاري

 

للمراكز المحتفظ بها لي  لغرض المتاجر  واى المخاطر التى تنشأ عن التحركات غير مواتيه فى  قيا  مخاطر اسعار العائد

ار سلبا على ربحيه البنك وعلى القيمه االقتصاديه لحقوق اسعار العائد السائد  فى السوق خمل فتر  زمنيه معينه والتى قد تؤ

ولذا يقوم البنك باحتساب المتطلبات النوعيه والكميه بشان مخاطر  الملكيه لديه وبالتالى على مركز البنك وعلى ربحيه البنك

 اسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير غرض المتاجر  مع اجراء اختبارات التحمل عليها.

 
 
 

 طبقا لنوع الخطر قيمة المعرضة للخطر لغير أغراض المتاجرةال

  

 

 

 

ألف جنيه مصرى

أقلأعلىمتوسطأقلأعلىمتوسط

199,927204,505197,14972,648210,31860,119خطر سعر العائد

31 ديسمبر 302021 يونيو 2022
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 األجنبيةخطر تقلبات سعر صرف العمالت 

 فيدارة بوضع حدود للعممت االجنبية وذلك بالقيمة االجمالية لكل من المراكز وقد قام مجل  اال النقدية،اسعار صر  العممت االجنبية على الميزانية والتدفقات  فييتعرض البنك لخطر التقلبات 

 فترةنهاية ال فيمدى تعرض البنك لخطر تقلبات سعر صر  العممت االجنبية  التالييتم مراقبتها لحظياً ويلخص الجدول  التينهاية اليوم وكذلك خمل اليوم 

 لها:الية موزعة بالعممت المكونة الم لألدواتفترية القيمة الد التاليويتضمن الجدول  المالية، 

 

ألف جنيه مصرى

30 يونيو 2022

االجماليعمالت اخرىجنيه استرلينىيورودوالر أمريكيجنيه مصري

األصول المالية

1,318,99740,95912,5654671,6851,374,673نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

11,902,628580,881152,433138,31919,72612,793,987أرصدة لدى البنوك

-15,685,800975,032117,079قروض وتسهيالت لعمالء             -             16,777,911

استثمارات مالية

-6,136,2681,846,279108,268استثمارات مالية من خالل الدخل الشامل             -             8,090,815

-8,286,5962,101,712استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة             -             -             10,388,308

-56,219إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر            -             -             -             56,219

-379,857استثمارات مالية في شركات تابعة وشقيقة            -             -             -             379,857

568,65160,3112,2527818631,310أصول مالية أخرى

44,335,0175,605,175392,596138,86421,42950,493,081إجمالي األصول المالية في 30 يونيو 2022

-االلتزامات المالية             -            -             -             -             

-3,350,000192,583أرصدة مستحقة للبنوك             -             10,0233,552,606

36,470,9265,520,667409,650138,5829,10342,548,928ودائع لعمالء

600,5369,4393626610,019التزامات مالية أخرى

40,421,4625,722,690409,686138,58419,13146,711,553إجمالي االلتزامات المالية في 30 يونيو 2022

2802,2983,781,528(17,090)(117,515)303,913,555 يونيو 2022

9,9353,674,639(208)(620)(59,517)313,725,049 ديسمبر 2021
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 العائدخطر سعر 

لنقدية ألداة مالية بسبب التغيرات فى سعر عائد االداة ، دفقات ايتعرض البنك ألاار التقلبات فى مستويات أسعار العائد السائدة فى السوق واو خطر التدفقات النقدية لسعر العائد المتمال فى تذبذب الت

د نتيجة لتلك التغيرات ولكن قد تنخفض االرباح فى حالة حدوث وخطر القيمة العادلة لسعر العائد واو خطر تقلبات قيمة االداة المالية نتيجة للتغير فى اسعار العائد فى السوق، وقد يزيد اامش العائ

 اسطة إدارة االموال بالبنك.ويقوم مجل  إدارة البنك بوضع حدود لمستوى االختم  فى إعادة تسعير العائد الذى يمكن أن يحتفظ به البنك ، ويتم مراقبة ذلك يوميا بوتحركات غير متوقعة ، 
 

 :أقربإعـادة التسعيـر أو تـواريخ االستحقاق ايهما  سعر تواريخموزعـة علـى اسـا  الماليـة  لألدواتيتضمن القيمة الدفتريـة  الذيمدى تعرض البنك لخطر تقلبات سعر العائد  التاليويلخص الجدول 

 
أل  جنيه مصري. 67,913   بمبلغفوائد غير مكتسبة  ،جنيه مصري   لأ 85,845 مجنبة بمبلغ  عوائد،  مصري جنيه أل  1,770,180 لغببم متوقعة ائتمانية خسائر في تمالي   

ألف جنيه مصرى

حتى شهر واحد30 يونيو 2022
أكثر من شهر  

حتى ثالثة اشهر

أكثر من ثالثة 

أشهر حتى سنه

أكثر من سنة حتى 

خمس سنوات

أكثر من خمس 

سنوات
اإلجماليبدون عائد

األصول المالية

-نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي       -       -        -        -        1,374,6731,374,673

-8,980,2083,600,801أرصدة لدى البنوك        -        -        212,97812,793,987

16,777,911(1,923,938)*3,747,6344,729,4852,019,5204,041,6274,163,583قروض وتسهيالت لعمالء 

استثمارات مالية

36,7244,027,0792,591,057680,650634,372120,9338,090,815استثمارات مالية من خالل الدخل الشامل

-549,940304,6433,886,7365,446,915200,074استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة        10,388,308

-56,219إستثمارات مالية من خالل االرباح والخسائر       -        -        -        -        56,219

-استثمارات في شركات شقيقة       -       -        -        -        379,857379,857

-أصول مالية أخرى       -       -        -        -        1,905,7281,905,728

13,370,72512,662,0088,497,31310,169,1924,998,0292,070,23151,767,498إجمالي األصول المالية

االلتزامات المالية

-3,538,649أرصدة مستحقة للبنوك       -        -        -        13,9573,552,606

8,503,6248,502,5864,961,87619,347,82746,2701,186,74542,548,928ودائع لعمالء

-قروض أخرى       -       -        12,594136,749-        149,343

-التزامات مالية أخرى       -       -        -        -        610,019610,019

12,042,2738,502,5864,961,87619,360,421183,0191,810,72146,860,896إجمالي االلتزمات المالية

4,815,010259,5104,906,602(9,191,229)301,328,4524,159,4223,535,437 يونيو 2022

3,411,3934,906,9894,819,262(11,818,050)8,213,800(2,549,200)312,654,330 ديسمبر 2021
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 تحليل حساسية سعر العائد 

 تؤار تغيرات أسعار الفائدة على حقوق الملكية بالطرق التالية: 

 

األرباح المحتجزة: الزيادة أو النقص في صافي الدخل من العائد والقيمة العادلة للمشتقات المالية والمدرجة ضمن األرباح  

 والخسائر.

يمة العادلة: الزيادة أو النقص في القيمة العادلة لألصول المالية بالقيمة العادلة من خمل الدخل الشامل المعتر  احتياطي الق 

 .بها مباشرة ضمن قائمة الدخل الشامل
 

 خطر السيولة     4-3

ستحقاق واستبدال المبالغ خطر السيولة او خطر تعرض البنك لصعوبات فى الوفاء بتعهداته المرتبطة بالتزاماته المالية عند اال 

 التى يتم سحبها، ويمكن أن ينتج عن ذلك االخفاق في الوفاء بااللتزامات الخاصة بالسداد للمودعين والوفاء بارتباطات االقراض.

 

 إدارة مخاطر السيولة 
 

 :يليما تتضمن عمليات الرقابة لخطر السيولة المطبقة بمعرفة إدارة االصول وااللتزامات بالبنك 

 

عن طريق مراقبة التدفقات النقدية المستتتتتتتتقبلية للتأكد من إمكانية الوفاء بكافة المتطلبات  اليومييتم إدارة التمويل  -

ويتواجد البنك فى استتتواق المال العالمية  للعممء،أو عند إقراضتتتها  استتتتحقاقهاويتضتتتمن ذلك إحمل االموال عند 

 لتأكيد تحقيق ذلك الهد .

غير متوقعة  اضطراباتالتسويق التى من الممكن تسييلها بسهولة لمقابلة اية  عاليةصول االحتفاظ بمحفظة من اال -

 فى التدفقات النقدية.

 .المصري المركزيمراقبة نسب السيولة بالمقارنة بالمتطلبات الداخلية للبنك ومتطلبات البنك  -

 القروض.إدارة التركيز وبيان استحقاقات  -

 
 

دارة واى الفترات الرئيسية إل التالير يتم قيا  وتوقع التدفقات النقدية لليوم واالسبوع والشهر ألغراض الرقابة وإعداد التقاري

السيولة وتتمال نقطة البداية لتلك التوقعات فى تحليل االستحقاقات التعاقدية لملتزامات المالية وتواريخ التحصيمت المتوقعة 

 المالية. لألصول

 

بة عدم التطابق بين االصول متوسطة االجل، ومستوى ونوع الجزء غير المستخدم من وتقوم إدارة االصول ايضا بمراق

تسهيمت الحسابات الجارية المدينة واار االلتزامات العرضية مال خطابات الضمان  استخدامالقروض، ومدى  ارتباطات

 واالعتمادات المستندية.
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 تابع - إدارة مخاطر السيولة
 

 التالي:الجدول  فيتتمال نسبة تغطية السيولة 

 
 

 منهج التمويل

يتم مراجعة مصادر السيولة عن طريق فريق منفصل بإدارة االصول والخصوم بالبنك بهد  توفير تنوع واسع في العممت 

 والمناطق الجغرافية، والمصادر، والمنتجات واآلجال.
 

ول المتاحة لمقابلة جميع االلتزامات ولتغطية االرتباطات المتعلقة بالقروض كل من النقدية واالرصدة لدى البنك تتضمن االص

المركزي واالرصدة لدى البنوك وأذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى والقروض والتسهيمت للبنوك والعممء ويتم مد أجل 

ل سنة وذلك خمل النشاط العادي للبنك، باإلضافة إلى ذلك اناك ران نسبة من القروض للعممء التى تستحق السداد خم

لبعض أدوات الدين وأذون الخزانة واالوراق الحكومية االخرى لضمان االلتزامات وللبنك القدرة على مقابل صافى التدفقات 

 النقدية غير المتوقعة عن طريق بيع أوراق مالية وإيجاد مصادر تمويل أخرى.

 التالي:لتمويل المستقر فى الجدول تتمال نسبة ا

  
 

 

31 ديسمبر 302021 يونيو 2022

ألف جنيه مصرىألف جنيه مصرى

18,877,48412,071,343إجمالي قيمة األصول السائلة عالية الجودة )1(

15,039,02513,721,301إجمالي التدفقات النقدية الخارجة

إجمالي التدفقات النقدية الداخلة الُمعتد بها فى إطار الحد الموضوع  

القيمة األقل من : إجمالي التدفقات النقدية الداخلة,75% من 

إجمالي التدفقات النقدية الخارجة

10,086,2164,145,603

4,952,8099,575,698صافي التدفقات النقدية الخارجة )2(

126%381.15%نسبة تغطية السيولة )1/2(

31 ديسمبر 302021 يونيو 2022

ألف جنيه مصرىألف جنيه مصرى

26,404,51325,238,995االلتزامات وحقوق الملكية ذات معامل ترجيحي %100

ودائع األفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة جدا

 )التى ليس لها تاريخ استحقاق والودائع ذات فترة استحقاق متبقية أقل من سنة(
4,038,7963,972,049

6,566,2166,023,710االلتزامات ذات معامل ترجيحى %50

37,009,52535,234,754إجمالى التمويل المستقر المتاح )أ( 

886,348662,339األصول ذات معامل ترجيحي %5

310,256198,541األصول ذات معامل ترجيحى%10

131,2410األصول ذات معامل ترجيحى%15

1,300,4201,000,592األصول ذات معامل ترجيحى %50

00األصول ذات معامل ترجيحى %65

10,873,6226,498,909األصول ذات معامل ترجيحى %85

3,289,5303,175,675األصول ذات معامل ترجيحى %100

623,220537,164التزامات عرضية أوارتباطات

17,414,63712,073,220إجمالي التمويل المستقر المطلوب )ب(

%291.84%212.52نسبة صافى التمويل المستقر )أ/ب( 
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 تابع –خطر السيولة    4-3
 

 تغطية مخاطر التدفقات النقدية

يتم مراقبة جودة نموذج القيمة المعرضة للخطر بصورة مستمرة من خمل اختبارات تعزيزية لنتائج القيمة المعرضة للخطر 

 نتائج تلك االختبارات إلى اإلدارة العليا للبنك ومجل  اإلدارة. لمحفظة المتاجرة. يتم رفع

 

  المشتقات التي يتم تسويتها بالصافي 

 تتضمن مشتقات البنك التي يتم تسويتها بالصافي ما يلي:

 مشتقات الصر  األجنبي: خيارات العملة داخل وخارج المقصورة، وعقود عملة مستقبلية. ـ 

د مبادلة العائد، واتفاقيات العائد اآلجلة، وخيارات ستتتتعر العائد داخل وخارج المقصتتتتورة، وعقود مشتتتتتقات معدل العائد: عقو -

 العائد المستقبلية وعقود العائد األخرى.

 

 مشتقات يتم تسويتها باإلجمالي 

 تتضمن مشتقات البنك التي يتم تسويتها باإلجمالي ما يلي:

 د تبادل عممت.مشتقات الصر  األجنبي: عقود عملة آجلة، وعقو ـ 

ً  ـ   مشتقات معدل العائد: عقود مبادلة عائد وعممت معا
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 تابع -تغطية مخاطر التدفقات النقدية 

 
ة واالرصدة لدى البنك المركزي واالرصدة لدى البنوك وأذون الخزانة وأوراق حكومية تتضمن االصول المتاحة لمقابلة جميع االلتزامات ولتغطية االرتباطات المتعلقة بالقروض كل من النقدي

للبنك ، باالضافة إلى ذلك اناك ران لبعض  أخرى والقروض والتسهيمت للبنوك والعممء ويتم مد أجل نسبة من القروض للعممء التى تستحق السداد خمل سنة وذلك خمل النشاط العادى

أوراق مالية وإيجاد مصادر تمويل ذون الخزانة واالوراق الحكومية االخرى لضمان االلتزامات وللبنك القدرة على مقابل صافى التدفقات النقدية غير المتوقعة عن طريق بيع أدوات الدين وأ

 أخرى.

 .ة*االصول المبينة بالجدول تمال التدفقات النقدية المخصومة وفقاً لتاريخ االستحقاق التعاقدي

ألف جنيه مصرى

حتى شهرالبيان / تاريخ االستحقاق
أكثر من شهر 

وحتى 3 شهور

اكثرمن 3 شهور 

وحتى سنة

اكثرمن سنة 

وحتى 5سنوات
أكثر من5 سنوات

بدون اجل 

استحقاق
االجمالى

-3,538,649المستحق للبنوك       -       -       -       13,9573,552,606

655,9393,396,2708,464,26412,468,33246,27017,517,85342,548,928ودائع العمالء

-قروض أخرى      -      -       12,594136,749-       149,343

-التزامات اخري      -      -       -       -       610,019610,019

4,194,5883,396,2708,464,26412,480,926183,01918,141,82946,860,896إجمالي االلتزامات المالية وفقا لتاريخ االستحقاق التعاقدى

13,370,72512,662,0088,497,31310,169,1924,998,0292,070,23151,767,498اجمالى االصول المالية وفقا لتاريخ االستحقاق التعاقدى*

ألف جنيه مصرى

حتى شهرالبيان / تاريخ االستحقاق
أكثر من شهر 

وحتى 3 شهور

اكثرمن 3 شهور 

وحتى سنة

اكثرمن سنة 

وحتى 5سنوات
أكثر من5 سنوات

بدون اجل 

استحقاق
االجمالى

-1,008,690المستحق للبنوك       -       -       -       47,6041,056,294

2,436,6305,730,7708,388,97021,818,360290,32664,71638,729,772ودائع العمالء

-التزامات اخري      -      -       -       -       468,589468,589

3,445,3205,730,7708,388,97021,818,360290,326580,90940,254,655إجمالي االلتزامات المالية وفقا لتاريخ االستحقاق التعاقدى

6,099,6503,181,57016,602,77010,000,3103,701,7195,487,89945,073,918اجمالى االصول المالية وفقا لتاريخ االستحقاق التعاقدى*

30 يونيو 2022

31 ديسمبر 2021
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 تابع –رة المخاطر المالية إدا -4

  وااللتزامات المالية لألصولالقيمة العادلة  4-4
 

 أدوات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة 4-4-1 
  
تمال القيمة العادلة لشيداعات والودائع لليلة واحدة ذات العائد المتغير القيمة الحالية لها ويتم تقدير القيمة العادلة المتوقعة  

لتي تحمل عائد متغير بناء على التدفقات النقدية المخصتتومة باستتتخدام ستتعر العائد الستتائد في األستتواق المالية للديون ذات للودائع ا

 خطر ائتماني وتاريخ استحقاق مشابه. 

 

 قروض وتسهيالت للبنوك 

متوقعة للقروض والتسهيمت القيمة تتمال القروض والتسهيمت للبنوك في قروض غير الودائع لدى البنوك. وتمال القيمة العادلة ال

العائد الحالي في السوق لتحديد  باستخدام معدلالمخصومة للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع تحصيلها ويتم خصم التدفقات النقدية 

ويتواجد البنك في  للعممء،عند استتتتتحقاقها أو عند إقراضتتتتها  األموال إحملالقيمة العادلة للوفاء بكافة المتطلبات، ويتضتتتتمن ذلك 

 أسواق المال العالمية لتأكيد تحقيق ذلك الهد .

 

 قروض وتسهيالت للعمالء

يتم إابات القروض والتستتتتهيمت بالصتتتتافي بعد خصتتتتم مخصتتتتص خستتتتائر االضتتتتمحمل، وتمال القيمة العادلة المتوقعة للقروض 

لها، ويتم خصتتتم التدفقات النقدية باستتتتخدام معدل العائد والتستتتهيمت القيمة المخصتتتومة للتدفقات النقدية المستتتتقبلية المتوقع تحصتتتي

 الحالي في السوق لتحديد القيمة العادلة.

 

 استثمارات في أوراق مالية 

تقيم األصول المدرجة من خمل الدخل الشامل اآلخر أو من خمل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة ويتم تحديد القيمة العادلة بناًء 

وق، وإذا لم تتوفر اذ  البيانات يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام أسعار األسواق المالية لألوراق المالية المتداولة أسعار الس على

 مشابهة. ومعدالتذات خصائص ائتمان وتاريخ استحقاق 

 

 أدوات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة 4-4-2

 استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة

امارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق والمقيدة بالسوق ويتم قياسها بالتكلفة المستهلكة وذلك بالنسبة للسندات، تتضمن االست

 وفيما يتعلق بصناديق االستامار يتم التقييم بالقيمة االستردادية )القيمة العادلة(.
 

 القيمة الدفترية لهذ  االصولتعتقد اإلدارة ان القيمة العادلة ال تختل  اختمفا جواريا عن 
  

 أرصدة لدى البنوك 

للودائع تمال القيمة العادلة لشيداعات والودائع لليلة واحدة ذات العائد المتغير القيمة الحالية لها، ويتم تقدير القيمة العادلة المتوقعة 

السائد في األسواق المالية للديون ذات خطر  التي تحمل عائد متغير بناء على التدفقات النقدية المخصومة باستخدام سعر العائد

 ائتماني وتاريخ استحقاق مشابه.
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 قروض وتسهيالت للبنوك

نوك في قروض غير الودائع لدى البنوك. وتمال القيمة العادلة المتوقعة للقروض والتسهيمت القيمة تتمال القروض والتسهيمت للب

المخصومة للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع تحصيلها.  ويتم خصم التدفقات النقدية باستخدام معدل العائد الحالي في السوق لتحديد 

 ت بالصافي بعد خصم مخصص خسائر االضمحمل.القيمة العادلة. ويتم عرض القروض والتسهيم
 ج

 استثمارات في أوراق مالية

تتضمن االستامارات في أوراق مالية فقط األصول المالية التي لها تاريخ استحقاق محدد او قابل للتحديد ويهد  نموذج االعمال 

القيمة العادلة لتلك االصول المالية لألصول المالية  لمحتفاظ بها من اجل الحصول على أصل االستامار والعائد منه فقط. ويتم تحديد

المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بناء على أسعار السوق أو األسعار التي تم الحصول عليها من السماسرة.  وإذا لم تتوفر اذ  

ولة ذات خصائص ائتمان وتاريخ استحقاق البيانات، يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام أسعار األسواق المالية لألوراق المالية المتدا

 ومعدالت مشابهة.
 

 المستحق لبنوك أخرى وللعمالء

تمال القيمة العادلة المقدرة للودائع ذات تاريخ استحقاق غير محدد، التي تتضمن ودائع ال تحمل عائد، المبلغ الذي سيتم سداد  عند 

 الطلب.

ئد اابت والقروض األخرى غير المتداولة في سوق نشطة بناء على التدفقات النقدية يتم تحديد القيمة العادلة للودائع التي تحمل عا

 المخصومة باستخدام سعر العائد على الديون الجديدة ذات تاريخ استحقاق مشابه.

 

 مصدرة أدوات دين  

يتم  نشطة،يوجد لها أسواق  الي يتم حساب إجمالي القيمة العادلة بناء على أسعار األسواق المالية السارية وبالنسبة لألوراق الت

 االستحقاق.المعدل الحالي الذي يناسب المدة المتبقية حتى تاريخ  علىنموذج التدفقات النقدية المخصومة بناء  استخدام

، يتم يتم حساب إجمالي القيمة العادلة بناء على أسعار األسواق المالية السارية. وبالنسبة لألوراق التي وال يوجد لها أسواق نشطة

 اول مرة استخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة بناء على المعدل الحالي الذي يناسب المدة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق.
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 إدارة رأس المال 4-5

 :يليإلى حقوق الملكية الظاارة بالميزانية فيما  ةباإلضافيشمل عناصر أخرى  الذيادا  البنك عند إدارة رأ  المال، أتتمال  
 

 جمهورية مصر العربية. فيااللتزام بالمتطلبات القانونية لرأ  المال  -

 تتعامل مع البنك. التيتوليد عائد للمساامين واالطرا  االخرى  فيحماية قدرة البنك على االستمرارية وتمكينه من االستمرار  -

 قوية تدعم النمو فى النشاط.الحفاظ على قاعدة رأسمالية  -
 

من خمل  البنك،يوميا بواسطة إدارة  المصري المركزيرأ  المال وفقا لمتطلبات البنك  واستخداماتيتم مراجعة كفاية رأ  المال 

على  ريالمص المركزينماذج تعتمد على إرشادات لجنة بازل للرقابة المصرفية ويتم تقديم البيانات المطلوبة وإيداعها لدى البنك 

 .سنويأسا  ربع 

 أن يقوم البنك بما يلى: المصري المركزيويطلب البنك 

 حد أدنى لرأ  المال المصدر والمدفوع. مصريجنيه  ملياراالحتفاظ بمبلغ  -

االحتفاظ بنسبة بين عناصر رأ  المال وبين عناصر االصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر تعادل أو تزيد عن  -

10%. 
 

فيما يتعلق بمعيار كفاية رأ  المال وفقاً لمقررات بازل  المصرفيتحديث موق  الجهاز  في المصري المركزيوفقاً لمتطلبات البنك 

2. 
 

 ويتكون بسط معيار كفاية رأس المال من الشريحتين التاليتين:

 :االتي اإلستبعادات وتتضمنولى بعد ألالشريحة ا

دنى لمعيار كفاية رأ  المال " الباب أل يعتد بها والمذكورة ضتتمن "التعليمات الرقابية بشتتأن الحد ابعض البنود التي ستتيتم خصتتمها / ال

 الااني الخاص بالقاعدة الرأسمالية سيتم معالجتها الحقاً كما ورد بالتعليمات.

 

 ( رأ  المال األساسي المستمر بعد اإلستبعاداتCET1-Common Equity.) 

 يرأ  المال األساسي اإلضاف 

 

وتوجد بعض البنود التي سيتم خصمها / ال يعتد بها والمذكورة ضمن "التعليمات الرقابية بشأن الحد األدنى لمعيار كفاية رأ  المال " 

 الباب الااني الخاص بالقاعدة الرأسمالية، تخصم اذ  البنود من رأ  المال األساسي المستمر إذا كان الرصيد سالباً، بينما ال يعتد بها

 كانت موجبه.إذا 

 

 الشريحة الاانية بعد اإلستبعادات

يعتد به من المخصتتتصتتتات  وكذلك ماوالودائع المستتتاندة في حدود النستتتبة المقررة  الخاص والقروض االحتياطيمن  %45وتتضتتتمن 

 (.Stage 1)األولى العرضية المدرجة في المرحلة  وااللتزامات االئتمانية والتسهيمتالمطلوبة مقابل أدوات الدين والقروض 

 ويشمل نموذج معيار كفاية رأ  المال على بعض الممحظات والنقاط الهامة كما يلي:

 

 االحتياطيات: تشمل االحتياطي القانوني والعام والنظامي والتدعيمي والرأسمالي فقط -1
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 من االحتياطي مً حيث يتضمن ك ،2019يناير  26وفقاً للتعليمات الرقابية الصادرة للبنوك في  يتم تكوين "احتياطي المخاطر العام" -2

للتطبيق  المحقةالفترات  فيمع مراعاة انه  ،(9)مخاطر معيار  واحتياطي ائتمان -المخاطر البنكية العام  واحتياطي ائتمان، -الخاص 

المخاطر البنكية عند حساب  باحتياطي االعتدادعيار كفاية رأ  المال "واو عدم دنى لمألايلتزم البنك بما جاء ضمن تعليمات الحد 

 المعيار".

 

  سالبة.المتراكم سواء كانت موجبة أو  اآلخربقيم بنود الدخل الشامل  االعتداديتم  -3

 

عد تقرير الفحص المحدود من األرباح / )الخستتائر(المرحلية: يتم الستتماح بإدراج صتتافي األرباح المرحلية ضتتمن القاعدة الرأستتمالية ب -4

 مراقب الحسابات للقوائم المالية للبنك بشكل ربع سنوي، أما الخسائر المرحلية فيتم طرحها بدون أي شروط.

 
ويتم الرجوع الى التعليمات التفستتتيرية لقواعد إعداد وتصتتتوير القوائم المالية الصتتتادرة عن البنك  باالئتمانال يتضتتتمن الجزء الخاص  -5

 .(9)بند  7صفحة  2009ابريل في  المركزي

 

من إجمالي األصتتتول وااللتزامات العرضتتتية المرجحة لمخاطر االئتمان، بشتتترط أن تكون المخصتتتصتتتات  %1.25يجب أال يزيد عن  -6

المطلوبة مقابل أدوات الدين والقروض والتستتتتتتتهيمت االئتمانية وااللتزامات العرضتتتتتتتية المدرجة في المرحلة الاانية والاالاة كافية 

 اجهة االلتزامات المكون من أجلها المخصص.لمو

 

 " قيمة التجاوز عن الحدود المقررة للتوظيفات لدى الدول مرجحة بأوزان المخاطر " -7

 

الخاص بالتوظيفات لدى الدول في الخارج، مع األخذ في االعتبار أن يتم تعديل قيمة  720يجب ادراج اذ  القيمة وفقاً للنموذج رقم  -8

 المدرجة بالبيان سال  اإلشارة اليه وفقاً للقيمة المحسوبة. القاعدة الرأسمالية

 

او  أستتهم (الماليةقبل استتتبعاد المستتاامات في الشتتركات  1.1* يقصتتد برأ  المال األستتاستتي المستتتمر بعد التعديمت الرقابية " او بند 

 . 1.3.1.1في بند  استامار( المتمالةصناديق 

بل التعديمت الرقابية يقصتتتتتد به رأ  المال المدفوع واالحتياطيات واألرباح المحتجزة * يقصتتتتتد برأ  المال األستتتتتاستتتتتي المستتتتتتمر ق

 واحتياطي المخاطر العام وبنود الدخل الشامل اآلخر المتراكم بعد خصم الشهرة وأسهم الخزينة. 

من قيمتها في  %20ان يستهلك من الشريحة األولى بعد اإلستبعادات وعلى  %50: بشرط أال يزيد عن القروض )الودائع( المساندة* 

 كل سنة من السنوات الخم  األخيرة من أجلها.
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 تابع –إدارة المخاطر المالية  -4

 تابع - إدارة رأس المال 6- 4

 

 المقررات:وفقاً لهذ   2022يونيو  30 فيمكونات القاعدة الرأسمالية  التالييلخص الجدول 

  

31 ديسمبر 302021 يونيو 2022

ألف جنيه مصرىألف جنيه مصرى

رأس المال

5,000,0005,000,000رأس المال المصدر والمدفوع

117,798117,798االحتياطي العام

39,41539,415االحتياطي القانوني

25,83629,107االحتياطي الرأسمالي

(368,731)(222,722))الخسائر( األرباح المحتجزة

56,520(42,973)إجمالي رصيد بنود الدخل الشامل األخر المتراكم بالميزانية

(106,350)(107,766)إجمالي اإلستبعادات من رأس المال األساسي المستمر

4,809,5884,767,759الشريحة األولى بعد اإلستبعادات

الشريحة الثانية )رأس المال المساند(

مخصص خسائر االضمحالل للقروض والتسهيالت وأدوات 

الدين وااللتزامات العرضية المنتظمة
250,990173,068

113113من احتياطي فروق ترجمة العمالت االجنبية 45% 

 من الزيادة فى القيمة العادلة عن القيمة الدفترية 45%

لالستثمارات المالية فى الشركات التابعة والشقيقة
48,283212,800

299,386385,981الشريحة الثانية بعد اإلستبعادات

5,108,9745,153,740إجمالي القاعدة الرأسمالية بعد اإلستبعادات

إجمالي األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان 

المخاطر االئتمان / السوق / التشغيل
21,760,34215,345,547

القاعدة الرأسمالية / إجمالي األصول وااللتزامات العرضية 

المرجحة بأوزان مخاطر االئتمان، السوق، التشغيل )%(
%23.48%33.58
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 تابع –إدارة المخاطر المالية  -4
 

 الرافعة الماليةنسبة  4-7

 المالية،يوليو قرار بالموافقة على التعليمات الرقابية الخاصة بالرافعة  7بتاريخ  جلستهفى  المصري المركزيأصدر مجل  إدارة البنك 

 ( على أسا  ربع سنوي وذلك على النحو التالي:%3البنوك بالحد االدنى المقرر للنسبة ) التزاممع 

 

 .2017وحتى عام  2015ن نهاية سبتمبر م اعتبارا استرشاديةكنسبة  -

 .2018من عام  اعتباراكنسبة رقابية ملزمة  -

 

بهد  الحفاظ على  تمهيدا للنظر فى االعتداد بها ضمن الدعامة االولى من مقررات بازل )الحد االدنى لمعيار كفاية رأ  المال( وذلك

 .اذا الشأن فيالدولية الممارسات الرقابية  ألفضلومواكبة  المصرفيالجهاز  وسممةقوة 

 

البنك  وأصولمعيار كفاية رأ  المال )بعد االستبعادات(  فيالرافعة المالية العمقة بين الشريحة االولى لرأ  المال المستخدمة  وتعك 

 ة بأوزان مخاطر.حالميزانية( غير مرج وخارج)داخل 

 

 مكونات النسبة

 

 مكونات البسط -أ
 

بسط معيار كفاية رأ  المال المطبق حاليا وفقا  في( المستخدمة اإلستبعاداتولي لرأ  المال )بعد يتكون بسط النسبة من الشريحة اال

 .المصري المركزيلتعليمات البنك 

 

 مكونات المقام  -ب

 

ل مجموع الميزانية وفقا للقوائم المالية و او ما يطلق علية تعرضات البنك و تشم وخارج البنك داخليتكون مقام النسبة من كافة أصول 

 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

 التعرضات خارج الميزانية )المرجحة بمعاممت التحويل(. -4
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 تابع –المالية  إدارة المخاطر -4
 

 نسبة الرافعة المالية 4-7

 

 تابع -مكونات المقام  -ب

 

 :2022يونيو  30 فيويلخص الجدول التالي نسبة الرافعة المالية 

 

 

 

 

 

 

31 ديسمبر 302021 يونيو 2022

ألف جنيه مصرىألف جنيه مصرى

4,809,5884,767,759الشريحة االولى من راس المال بعد االستبعادات

12,514,6131,040,751نقدية وارصدة لدى البنك المركزي

1,655,39118,756,193ارصدة لدى البنوك

56,2190استثمارات مالية من خالل االرباح و الخسائر

7,954,0683,608,729استثمارات مالية من خالل الدخل الشامل

10,408,11410,050,279استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة

379,857349,072استثمارات مالية في شركات تابعة وشقيقة

18,701,84911,304,598قروض وتسهيالت العمالء

326,154367,205اصول ثابتة

1,950,9771,711,865اصول اخرى

(1,539,277)(1,732,168)ما تم خصمه من التعرضات

52,215,07445,649,415أجمالي التعرضات داخل الميزانية

4021,345اعتمادات تصدير

128,88736,696اعتمادات استيراد

763,998721,115خطابات ضمان

1,6961,696خطابات ضمان بناء على طلب بنوك خارجية

510,460238,075كمبياالت مقبولة الدفع

197,70781,712ارتباطات رأسمالية

قابل لإللغاء بدون شروط فى اى وقت بواسطة البنك وبدون اخطار مسبق او 

التى تتضمن نصوص اللغاء الذاتى بسبب تدهور الجدارة االتمانية للمقترض
600,959601,455

2,204,1091,682,094أجمالي التعرضات خارج الميزانية

54,419,18347,331,509أجمالي التعرضات داخل وخارج الميزانية

%10.07%8.84نسبة الرافعة المالية
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 التحليل القطاعي -5

 تحليل القطاعات الجغرافية 

  

ألف جنيه مصرى30 يونيو 2022

إجمالىاألسكندرية والدلتاالقاهرة الكبرى

اإليرادات والمصروفات وفقاً للقطاعات الجغرافية

2,638,827(1,090,384)3,729,211إيرادات القطاعات الجغرافية

(2,207,616)(263,681)(1,943,935)مصروفات القطاعات الجغرافية

431,211(1,354,065)1,785,276نتيجة أعمال القطاع

-(142,150)الضريبة             (142,150)

289,061(1,354,065)1,643,126صافي أرباح الفترة

األصول وااللتزامات وفقاً للقطاعات الجغرافية

45,635,4566,132,04251,767,498أصول القطاعات الجغرافية

-370,234أصول غير مصنفة             370,234

46,005,6906,132,04252,137,732أجمالي األصول

39,385,9077,594,44146,980,348التزامات القطاعات الجغرافية

-90,565التزامات غير مصنفة             90,565

39,476,4727,594,44147,070,913أجمالي االلتزامات

ألف جنيه مصرى

 إجمالى األسكندرية والدلتا القاهرة الكبرى30 يونيو 2021

اإليرادات والمصروفات وفقاً للقطاعات الجغرافية

2,014,433170,7042,185,137إيرادات القطاعات الجغرافية

(1,974,030)(309,553)(1,664,477)مصروفات القطاعات الجغرافية

211,107(138,849)349,956نتيجة أعمال القطاع

-الضريبة             -            (225,375)

(14,268)108,610(580,290)صافي خسائر الفترة

األصول وااللتزامات وفقاً للقطاعات الجغرافية

20,936,67924,137,24245,073,921أصول القطاعات الجغرافية

-377,484أصول غير مصنفة             377,484

21,314,16324,137,24245,451,405أجمالى األصول

19,708,91220,787,63040,496,542إلتزامات القطاعات الجغرافية

-80,492إلتزامات غير مصنفة             80,492

19,789,40420,787,63040,577,034أجمالى اإللتزامات

جغرافية قطاعات ال تحليل ال

جغرافية قطاعات ال تحليل ال



 (مصرية)ْشركة مساهمة  بنك اإلستثمار العربي
 المالية للقوائم المتممة اإليضاحات

 2022 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة عن

68 

 

 صافى الدخل من العائد -6
 

 

 

 صافى الدخل من االتعاب والعموالت -7

  

 

 أرباح توزيعات -8

 

الستة أشهر المنتهية فيالستة أشهر المنتهية في

30 يونيو 302021 يونيو 2022صافى الدخل من العائد

ألف جنيه مصرىألف جنيه مصرى

عائد القروض واإليرادات المشابهه

793,361565,409قروض وتسهيالت للعمالء

135,915648,492أذون خزانة

834,389295,350ودائع وحسابات جارية

680,763555,606استثمارات في أدوات دين بالتكلفة المستهلكة ومن خالل الدخل الشامل

2,444,4282,064,857

تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة من

ودائع وحسابات جارية

(40,595)(108,218)للبنوك

(1,511,448)(1,550,288)للعمالء

(1,658,506)(1,552,043)

785,922512,814الصافي

الستة أشهر المنتهية فيالستة أشهر المنتهية في

30 يونيو 302021 يونيو 2022

ألف جنيه مصرىألف جنيه مصرى

إيرادات األتعاب والعموالت

100,96245,689األتعاب والعموالت المرتبطة باالئتمان

34,87621,186أتعاب أخرى

135,83866,875

مصروفات االتعاب والعموالت

(7,706)(509)أتعاب حفظ وسمسرة

(7,006)(17,677)مصروفات أتعاب أخرى

(18,186)(14,712)

117,65252,163الصافي

الستة أشهر المنتهية فيالستة أشهر المنتهية في

  30 يونيو 302021 يونيو 2022توزيعات األرباح 

ألف جنيه مصرىألف جنيه مصرى

1,5761,495أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر
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   المتاجرةصافى دخل  -9

 

 

 مصروفات إدارية -10

 

 

 تشغيل أخرى ايرادات -11

 

 

الستة أشهر المنتهية فيالستة أشهر المنتهية في

    30 يونيو 302021 يونيو 2022صافى دخل المتاجرة 

ألف جنيه مصرىألف جنيه مصرى

18,25413,462أرباح بيع استثمارات من خالل األرباح و الخسائر

-4,851عائد  استثمارات من خالل األرباح و الخسائر               

175فروق تقييم أستثمارات مالية من خالل االرباح و الخسائر

1,993(1,713))خسائر( أرباح التعامل في العمالت األجنبية

21,56715,455

الستة أشهر المنتهية فيالستة أشهر المنتهية في

      30 يونيو 302021 يونيو 2022مصروفات إدارية 

ألف جنيه مصرىألف جنيه مصرى

تكلفة العاملين

(235,566)(239,437)أجور ومرتبات

(8,131)(10,001)تأمينات اجتماعية

(13,546)(14,823)نظم االشتراكات المحددة

(257,243)(264,261)إجمالي تكلفة العاملين

(103,865)(145,094)مصروفات إدارية أخرى

(27,800)(26,977)مصروف اهالك

(3,367)(4,763)مصروف استهالك

(441,095)(392,275)

الستة أشهر المنتهية فيالستة أشهر المنتهية في

30 يونيو 302021 يونيو 2022)مصروفات( ايرادات تشغيل أخرى

ألف جنيه مصرىألف جنيه مصرى

أرباح )خسائر( تقييم أرصدة األصول وااللتزامات بالعمالت األجنبية ذات 

الطبيعة النقدية بخالف تلك التى بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر
25,54211,268

5,1504,187إيرادات أخرى 

865(7,567))عبء( رد مخصصات أخرى

23,12516,320اجمالى 
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 خسائر ائتمانية متوقعة -12

 

 

 مصروفات ضرائب الدخل -13

 

 

 الفترة )خسائر( أرباحنصيب السهم من  -14
 

 .على األسهم العادية المصدرة الفترة ارباحصافي بقسمة )الخسائر(  االرباحمن يحسب نصيب السهم  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الستة أشهر المنتهية فيالستة أشهر المنتهية في

30 يونيو 302021 يونيو 2022   خسائر ائتمانية متوقعة

ألف جنيه مصرىألف جنيه مصرى

(15,000)(125,702)قروض وتسهيالت للعمالء 

-(360)االرصدة لدى البنوك               

-1,378االستثمارات المالية                

-(1,171)األصول األخرى               

(15,000)(125,855)اجمالى

الستة أشهر المنتهية فيالستة أشهر المنتهية في

30 يونيو 302021 يونيو 2022مصروفات ضرائب الدخل

ألف جنيه مصرىألف جنيه مصرى

296668الضرائب المؤجلة

(226,043)(142,446)ضرائب الدخل الجارية

(142,150)(225,375)

الستة أشهر المنتهية فيالستة أشهر المنتهية في

30 يونيو 302021 يونيو 2022

ألف جنيه مصرىألف جنيه مصرى

(14,268)289,061ارباح )خسائر( الفترة

829,1871,987,458المتوسط المرجح ألسهم

(0.007)0.35نصيب السهم من ارباح )خسائر( الفترة
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 ية وأرصدة لدى البنك المركزنقدي -15

 

 

 أرصدة لدى البنوك -16

 

 

31 ديسمبر 302021 يونيو 2022نقدية و ارصده البنك المركزى 

ألف جنيه مصرىألف جنيه مصرى

             143,325             171,858نقدية 

             897,426           1,202,815أرصدة لدى البنك المركزي في إطار نسبة االحتياطي اإللزامي

1,374,673         1,040,751         

         1,040,751         1,374,673أرصدة بدون عائد

بنوك 31 ديسمبر 302021 يونيو 2022ارصدة لدي ال

ألف جنيه مصرىألف جنيه مصرى

             132,891             212,978حسابات جارية

         18,624,257         12,582,352ودائع

       18,757,148       12,795,330الرصيد 

                  (955)               (1,343)خسائر ائتمانية متوقعة

12,793,987       18,756,193       

         18,521,443         11,139,939البنك المركزى

               24,575           1,422,792بنوك محلية

             211,130             232,599بنوك خارجية

       18,757,148       12,795,330الرصيد 

                  (955)               (1,343)خسائر ائتمانية متوقعة

12,793,987       18,756,193       

             132,891             212,978أرصدة بدون عائد

         18,624,257         12,582,352أرصدة ذات عائد ثابت

       18,757,148       12,795,330الرصيد 

                  (955)               (1,343)خسائر ائتمانية متوقعة

12,793,987       18,756,193       

         18,757,148         12,795,330أرصدة متداولة

                    -                    -أرصدة غير متداولة

       18,757,148       12,795,330الرصيد 

                  (955)               (1,343)خسائر ائتمانية متوقعة

12,793,987       18,756,193       
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 قروض وتسهيالت للعمالء -17
 

 

 

 

31 ديسمبر 302021 يونيو 2022قروض و تسهيالت العمالء

ألف جنيه مصرىألف جنيه مصرى

افراد

             479,868             337,922حسابات جارية مدينة

               22,707               26,916بطاقات ائتمان

           2,857,376           3,837,583قروض شخصية

             434,968             485,261قروض عقارية

         3,794,919         4,687,682اجمالى

مؤسسات شامال القروض الصغيرة لالنشطه االقتصادية

             741,504           3,380,833حسابات جارية مدينة-شركات

           5,228,814           9,087,922قروض مباشرة

           1,539,361           1,545,412قروض مشتركة

         7,509,679       14,014,167اجمالى

       11,304,598       18,701,849اجمالي قروض و تسهيالت العمالء

يخصم:-

         (1,580,931)         (1,770,180)الخسائر االئتمانية المتوقعة

              (83,171)              (85,845)العوائد المجنبه

              (73,185)              (67,913)فوائد غير مكتسبة 

         9,567,311       16,777,911اإلجمالي:-

يوزع إلى:

           6,761,686         10,496,639أرصدة متداولة 

           4,542,912           8,205,210أرصدة غير متداولة

       11,304,598       18,701,849اإلجمالي
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 تابع -قروض وتسهيالت للعمالء  -17

 

ألف جنيه مصرى

الخسائر االئتمانية المتوقعة

 حسابات جارية 

مدينة
 قروض عقارية قروض شخصية بطاقات ائتمان

 حسابات جارية 

مدينة
 قروض مشتركة قروض مباشرة

1,214,955     52,894     10,588   212,307         209         646الرصيد اول السنة  89,332     1,580,931  

    125,702     11,920    (12,616)     88,631         (564)    38,940           (2)        (607)االضمحالل خالل الفترة

     (14,394)           -    (14,394)           -           -          -          -          -مبالغ تم اعدامها خالل الفترة

      77,059       6,320     70,132          601           -          -          -             6فروق تقييم عمالت اجنبية

           882           -          882           -           -          -          -          -متحصالت من ديون سبق اعدامها

45207251,24710,024142,1261,258,959107,5721,770,180الرصيد أخر الفترة 

الخسائر االئتمانية المتوقعة

 حسابات جارية 

مدينة
 قروض عقارية قروض شخصية بطاقات ائتمان

 حسابات جارية 

مدينة
 قروض مشتركة قروض مباشرة

    881,414    120,303    456,144     95,830     27,269   146,910      2,032    32,926الرصيد اول السنة

1,088,455    (42,936)    (16,681)    64,916     (1,823)   (32,280)االضمحالل خالل السنة  (30,971)    1,028,680  

   (340,473)           -  (338,981)           -           -     (1,492)          -          -مبالغ تم اعدامها خالل السنة

        8,318           -       6,345           -           -      1,973          -          -فروق تقييم عمالت اجنبية

        2,992           -       2,992           -           -          -          -          -متحصالت من ديون سبق اعدامها

646209212,30710,58852,8941,214,95589,3321,580,931الرصيد أخر السنة

30 يونيو 2022

شركاتأفراد

31 ديسمبر 2021

شركاتأفراد

االجمالى

االجمالى
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 استثمارات مالية -18

 

 

  

31 ديسمبر 302021 يونيو 2022إستثمارات مالية

ألف جنيه مصرىألف جنيه مصرى

إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

أدوات دين - بالقيمة العادلة

             512,390           1,331,235مدرجة في السوق

             150,318                    -غير مدرجة في السوق

           2,862,309           6,638,647أذون خزانة بالصافي *

أدوات حقوق ملكية - بالقيمة العادلة 

                    502                    582مدرجة في السوق

               67,186               99,224غير مدرجة في السوق

               30,006               21,127وثائق صناديق استثمار 

              (13,982)                    -خسائر ائتمانيه متوقعة

         3,608,729         8,090,815اجمالى استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

-                           

استثمارات مالية بالتكلفه المستهلكه 

أدوات دين - بالتكلفه المستهلكه 

         10,069,807         10,408,114مدرجه بالسوق 

       10,069,807       10,408,114الرصيد 

              (19,528)              (19,806)خسائر ائتمانيه متوقعه

       10,050,279       10,388,308اجمالى االستثمارات المالية بالتكلفة المستهلكة 

       13,659,008       18,479,123اجمالى استثمارات مالية 

         13,444,506         17,595,847أدوات دين ذات عائد ثابت 

             150,318             782,149أدوات دين ذات عائد متغير 

18,377,996       13,594,824       
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 تابع  –استثمارات مالية   -18

 
  

أل  جنية  149,733) 2022 يونيو 30أل  جنية مصرى فى  170,000 ران تأميني لدى البنك المركزى ةبلغت قيمة اذون الخزانة المراون*
 (.2021ديسمبر  31مصرى فى 

 أرباح االستثمارات المالية 

ألف جنيه مصرى

إستثمارات ماليةإستثمارات مالية

بالتكلفة المستهلكةمن خالل الدخل الشامل

   13,692,518  10,069,807    3,622,711الرصيد فى 1 يناير 2022

     8,117,123        409,819     7,707,304إضافات

    (3,720,977)       (514,037)    (3,206,940)إستبعادات 

        418,856        350,860          67,996فروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت األجنبية

       (100,231)               -       (100,231)أرباح التغير فى القيمة العادلة 

          91,640          91,665               (25)إستهالك )عالوة( خصم اإلصدار

8,090,815    10,408,114  18,498,929  

         (19,806)         (19,806)               -خسائر ائتمانية متوقعه

  18,479,123  10,388,308    8,090,815#الرصيد فى 30 يونيو 2022

  19,011,882    6,359,783  12,652,099الرصيد فى 1 يناير 2021

     8,369,060     4,854,685     3,514,375إضافات

  (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               -            7,465أرباح التغير فى القيمة العادلة 

          71,794          62,366            9,428استهالك )عالوة( خصم اإلصدار

3,622,711    10,069,807  13,692,518  

         (33,510)         (19,528)         (13,982)خسائر ائتمانية متوقعه

  13,659,008  10,050,279    3,608,729الرصيد فى 31 ديسمبر2021

31 ديسمبر 302021 يونيو 2022 أذون خزانة بالصافى*

ألف جنيه مصرىألف جنيه مصرى

     1,186,647     4,193,798أذون خزانة استحقاق 91 يوم

              350        244,149أذون خزانة استحقاق 182 يوم

              100        300,810أذون خزانة استحقاق 273 يوم

     1,725,822     2,112,035أذون خزانة استحقاق 364 يوم

6,850,792    2,912,922    

         (50,612)       (212,145)عوائد لم تستحق بعد

    2,862,309    6,638,647إجمالي

االجمالى

30 يونيو 302021 يونيو 2022

ألف جنيه مصرىألف جنيه مصرى

               22,096               17,474أرباح بيع استثمارات مالية

                (1,961)               30,845أرباح غير موزعة عن االستثمارات في شركات شقيقة

48,319              20,135              



 (مصرية)ْشركة مساهمة  بنك اإلستثمار العربي
 المالية للقوائم المتممة اإليضاحات

 2022 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة عن

76 

 استثمارات في شركات شقيقة -19

 2021ديسمبر  31 أل  جم فى 943,188مقابل  2022يونيو  30جم فى   أل  413,886القيمة السوقية لألستامارات المالية فى شركات شقيقة المقيدة فى سوق األوراق المالية مبلغ  تبلغ . 

ألف جنيه مصرى

306,591%20.30     103,199       75,080  1,040,890 2,548,666القاهرةشركة زهراء المعادي  

         -%24.47            -      (24,763)     192,215     47,974القاهرةشركة الشرق األوسط الستصالح األراضي

        470%20.00            114            138            589       2,903القاهرةشركة برايم لخدمات اإلدارة في مجال صناديق االستثمار

   72,796%31.40       17,693         8,203  1,360,092 1,591,715القاهرةشركة إنماء للتأجير التمويلي

379,857  

 البلد مقر 

الشركة
التزامات الشركةأصول الشركة

صافي 

أرباح)خسائر( 

مجمل 

أرباح)خسائر( 

نسبة 

المساهمة
قيمة المساهمة

ألف جنيه مصرى

278,656%20.30     293,954     211,018     938,992 2,309,385القاهرةشركة زهراء المعادي  

        -%24.47            -      (24,763)     192,215     47,974القاهرةشركة الشرق األوسط الستصالح األراضي

        474%20.00            269            239            176       2,546القاهرةشركة برايم لخدمات اإلدارة في مجال صناديق االستثمار

   69,942%31.40       17,121       11,004  1,157,373 1,379,917القاهرةشركة إنماء للتأجير التمويلي

349,072  

30 يونيو 2022

الشركة
بلد ال

 مقر الشركة
أصول الشركة

تزامات  الشركة  ال

)بدون حقوق 

صافي  أرباح 

)خسائر( الشركة

مجمل  أرباح 

)خسائر( الشركة

نسبة 

المساهمة
قيمة المساهمة

مجمل  أرباح 

)خسائر( الشركة

31 ديسمبر 2021

نسبة 

المساهمة
قيمة المساهمة الشركة

تزامات  الشركة  ال

)بدون حقوق 
أصول الشركة

بلد مقر  ال

الشركة

صافي  أرباح 

)خسائر( الشركة
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 أصول غير ملموسة -20

 

 

 

 أصول أخرى -21

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

31 ديسمبر 302021 يونيو 2022أصول غير ملموسة       

ألف جنيه مصرىألف جنيه مصرى

التكلفة

              71,929              81,757في 1 يناير 2022

                 9,828                 6,073اإلضافات

              81,757              87,830في 30 يونية 2022

مجمع األستهالك

              (41,814)              (49,561)في 1 يناير 2022

                (7,747)                (4,763)تكلفة األستهالك

             (49,561)             (54,324)في 30 يونية 2022

              32,196              33,506صافي القيمة الدفترية في30  يونية 2022

31 ديسمبر 302021 يونيو 2022أصول أخرى 

ألف جنيه مصرىألف جنيه مصرى

             556,959             631,310اإليرادات المستحقة 

               15,217               45,633 المصروفات المقدمة 

             274,518             276,365 األصول التي ألت ملكيتها للبنك 

               32,035               41,350تأمينات و عهد

             760,535             815,885دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة 

               62,319               96,356أخرى 

                           -                      (1,171)خسائر ائتمانية متوقعة

         1,701,583         1,905,728اجمالى 
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 أصول ثابتة -22

 

القانونية المزمة  اإلجراءات اتخاذأل  جنيه يمال أصول لم تسجل بعد بأسم البنك وجارى حالياً  21,000تتضمن األصول الاابتة مبلغ 

  لتسجيل تلك العقارات بأسم البنك.

 

 أصول ضريبية مؤجلة -23

 الدخل المؤجلة ضرائب

 سواء أصول أو التزامات فيما يلي: فترةالتمال الضرائب المؤجلة خمل  

 

 

 

 

 

ألف جنيه مصرى

أراضي ومباني
تحسينات على 

أماكن مستأجرة
اإلجماليأخرىآالت ومعدات

 التكلفة

  674,451  161,579    32,440  162,023 318,409الرصيد فى 1 يناير 2021

    18,137     11,064       4,131       2,942         -اإلضافات

        (350)         (251)          -          (99)         -االستبعادات

        (444)         (444)          -         -تسويات

  691,794  171,948    36,571  164,866 318,409التكلفة فى 30 يونيو 2022

مجمع اإلهالك

(339,442)   (95,809)   (18,286) (141,909)  (83,438)الرصيد فى 1 يناير 2022  

         335          236          -            99         -االستبعادات

   (26,977)    (12,415)      (1,625)      (5,502)     (7,435)اإلهالك

         444          444          -          -         -تسويات

(107,544)   (19,911) (147,312)  (90,873)مجمع االهالك فى  30 يونيو 2022  (365,640)  

  326,154    64,404    16,660    17,554 227,536صافي القيمة الدفترية فى 30 يونيو  2022

  335,009    65,770    14,154    20,114 234,971صافي القيمة الدفترية فى 31 ديسمبر 2021

31 ديسمبر 302021 يونيو 2022ضرائب الدخل المؤجلة

ألف جنيه مصرىألف جنيه مصرى

               10,769               10,282الرصيد في بداية الفترة

                   (487)                    292اإلضافات

              10,282              10,574الرصيد في نهاية الفترة
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 أرصدة مستحقة للبنوك -24

 

 
 
 ودائع العمالء -25

  
 
 
 
 

 
 

لبنوك  31 ديسمبر 302021 يونيو 2022أرصدة مستحقة ل

ألف جنيه مصرىألف جنيه مصرى

               47,607               13,957 حسابات جارية 

           1,008,687           3,538,649 ودائع ارصده مستحقه للبنوك 

3,552,606         1,056,294         

           1,008,687           3,538,649 بنوك محلية 

               47,607               13,957 بنوك خارجية 

3,552,606         1,056,294         

               47,607               13,957ارصده بدون عائد 

           1,008,687           3,538,649ارصده ذات عائد ثابت 

         1,056,294         3,552,606أرصده متداولة 

31 ديسمبر 302021 يونيو 2022ودائع العمالء

ألف جنيه مصرىألف جنيه مصرى

         13,755,541         15,275,895ودائع تحت الطلب 

         14,545,755         16,407,320ودائع ألجل و بأخطار 

           7,881,255           8,623,757شهادات ادخار و إيداع 

           1,316,791           1,097,531ودائع توفير 

           1,230,430           1,144,425ودائع أخرى 

42,548,928       38,729,772       

         14,985,971         30,812,190ودائع مؤسسات

         23,743,801         11,736,738ودائع أفراد

42,548,928       38,729,772       

           1,295,145           1,186,745أرصدة بدون عائد

         22,888,871         23,810,438أرصدة ذات عائد متغير 

         15,776,185         17,551,745أرصدة ذات عائد ثابت

42,548,928       39,960,201       

         19,325,037         21,968,086أرصدة متداولة

         19,404,735         20,580,842أرصدة غير متداولة

42,548,928       38,729,772       
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 قروض أخرى -26

 
 

 التزامات أخرى -27

 
 

 مخصصات أخرى -28

 

31 ديسمبر 302021 يونيو 2022قروض أخرى 

ألف جنيه مصرىألف جنيه مصرى

               13,631               12,594الصندوق االجتماعى للتنمية 

             139,733             136,749قرض إسكان محدودى الدخل و متوسطى الدخل و فوق المتوسط 

            153,364            149,343اجمالى 

31 ديسمبر 302021 يونيو 2022التزمات أخرى 

ألف جنيه مصرىألف جنيه مصرى

             276,247             287,522عوائد مستحقة 

               21,957               25,265إيرادات مقدمه 

               56,886             138,555مصروفات مستحقة 

               97,822               93,614دائنون 

               15,677               65,063ارصده دائنة متنوعه 

            468,589            610,019اجمالى 

ألف جنيه مصرى

مخصصات أخرى 
الرصيد أول 

الفترة

المكون خالل

الفترة

فروق تقييم

عمالت أجنبية

انتفي الغرض منه

خالل الفترة

المستخدم

خالل الفترة

الرصيد اخر 

الفترة

    19,001     (2,517)            -          -      8,389    13,129ضرائب 

      5,642     (3,037)            -         141      2,989      5,549قضايا 

    54,504          -        (2,988)       1,374         -    56,118التزمات عرضية 

      4,600        (273)          (823)          -         -      5,696أخرى 

    83,747     (5,826)       (3,811)      1,515   11,378   80,492 اجمالى 

ألف جنيه مصرى

مخصصات أخرى 
الرصيد أول 

السنة

المكون خالل

السنة

فروق تقييم

عمالت أجنبية

انتفي الغرض منه

خالل السنة

المستخدم

خالل السنة

الرصيد اخر 

السنة

    13,129        (365)            -          -         -    13,494ضرائب 

      5,549  (182,123)            -        (188)          30  187,830قضايا 

    56,118          -      (18,540)     (2,793)         -    77,451التزمات عرضية 

      5,696          -        (6,453)          -         -    12,149أخرى 

(182,488)     (24,993)     (2,981)          30 290,924 اجمالى   80,492    

30 يونيو 2022

31 ديسمبر 2021
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 رأس المال المدفوع -29

   
 

 500تم زيادة رأ  المال المصتتتتتتتدر للبنك من  7/7/2014يخ علي قرار الجمعية الغير عادية للبنك والتي انعقدت بتار -

جنيهات الي مليار جنيه مصرياً موزعة علي  10مليون سهم قيمة السهم االسمية  50 علىمليون جنيه مصرياً والموزعة 

ب من حستتا 2014مليون جنيه مصتترياً عام  100مائة مليون ستتهم قيمة الستتهم االستتمية عشتترة جنيهات وقد تم ستتداد مبلغ 

سهم  سهم مجانية قيمة ال سبة مساامة  10احتياطيات البنك وذلك في صورة أ جنيه مصري يتم توزيعها علي المساامين بن

 كل منهم.

قيمة الشتتتتريحة الاانية  جنيهمليون  200مبلغ  استتتتتدعاءتم  7/7/2015فى الغير عادية للبنك العامةقرار الجمعية  علىبناء  -

 رأ  المال. فيمن الزيادة 

وذلك بناء على قرار الجمعية غير العادية  2016مليون جم خمل عام  200الزيادة والبالغ قدراا  باقين يتم ستتتتتتداد على ا 

 المشار إليها.

 .مصري جنيهمليون  200الزيادة البالغ قدراا  باقيقام المساامين بسداد  30/11/2016وبتاريخ  

 جنيهأل   40000تم زيادة رأ  المال بمبلغ  25/7/2018تاريخ بناء على قرار الجمعية العامة العادية والتي انعقدت ب -

 أسهم لكل مائة سهم. 4من االرباح الموزعة للمساامين من خمل أسهم مجانية بواقع  مصري

يكون رأ  مال المصتتتر  المصتتترح به بما  2020ديستتتمبر  1 في بناء على قرار الجمعية العمومية الغير عادية المؤرخة -

مليون ستتتتهم بقيمة  198,7مصتتتتري موزعة على  جنيه 1,987,458,360جنيه مصتتتتري والمدفوع قيمته خمستتتتة مليار 

 السهم األسمية عشرة جنيهات مصرية.

، تم الموافقة على نقل ملكية جميع األستتهم 2021أغستتط   30 فيالمؤرخة بناء على قرار الجمعية العمومية الغير عادية  -

 العقد واعتماد االستتتتتحواذ صتتتتفقةتمت الموافقة علي  كما ،االستتتتتامار القومي المملوكة اتحاد الجمهوريات العربية الي بنك

 . باالكتتاب الخاص

د رأ  المتتال يتتحتتدت ، تم الموافقتتة على2021أكتوبر  10بنتتاء على قرار الجمعيتتة العموميتتة الغير عتتاديتتة المؤرختتة في  -

جنيه مصري، مقسماً 1.198.437.391غ جنيه مصري، ورأسمال البنك المصدر بمبل مليار 10المرخص به للبنك بمبلغ 

على زيادة رأ   باإلجماعكما تم الموافقة  جنيه مصتتتري(. 6.03ستتتهم استتتمي نقدي قيمة كل ستتتهم ) 198.745.836إلى 

رأ  المال المصتتتتدر من  وزيادة مصتتتتري، جنيهمليار  20مصتتتتري  ليصتتتتبب  جنيهمليار  10مال البنك المرخص به من 

ً  مصتتتري جنيه 5.000.000.003ب جنيه مصتتتري ليصتتتب 1.198.437.391 ستتتهم   829.187.397 عدد على موزعا

 -:كالتاليجنيه مصري ، لتصبب  3.801.562.612جنيه مصري(، بزيادة قدراا  6.03اسمي نقدي قيمة السهم )

اإلجـــــمـــــالـــــيأسهم عاديةعدد األسهم

ألف جنيه مصرىألف جنيه مصرى

829,187,397           5,000,000,004         5,000,000,004         
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 احتياطيات -30

  

 

النسبةالقيمة االسميةعدد األسهماسم المساهم / الجنسية

%51   2,551,048,598   423,059,469المجموعة المالية هيرميس القابضة ش,م,م

%25   1,250,514,014   207,382,092صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي

%24   1,198,437,391   198,745,836بنك االستثمار القومي

5,000,000,003 829,187,397اإلجـــــمـــــالـــــي  100%

31 ديسمبر 302021 يونيو 2022

ألف جنيه مصرىألف جنيه مصرى

               39,415               39,415احتياطي قانونى 

               56,531              (42,973)احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المالية من خالل الدخل الشامل االخر 

                    251                    251احتياطي خاص 

               29,107               25,836احتياطي رأس مالى 

             117,798             117,798احتياطي عام 

140,327            243,102            

-                    

وتتمثل حركة اإلحتياطي فيما يلي:

أ- احتياطي قانوني

31 ديسمبر 302021 يونيو 2022

ألف جنيه مصرىألف جنيه مصرى

               39,415               39,415الرصيد في أول الفترة / العام

              39,415              39,415الرصيد في أخر الفترة / العام

ب- احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المالية من خالل الدخل الشامل األخر

31 ديسمبر 302021 يونيو 2022

ألف جنيه مصرىألف جنيه مصرى

               97,856               56,531الرصيد في أول الفترة / العام

                 7,466              (95,237)صافي التغير في القيمة العادلة

احتياطي استثمارات مالية محولة من استثمارات مالية بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل الى استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة
(888)                   (4,632)                

              (44,159)              (23,010)صافي األرباح المحولة الى قائمة األرباح والخسائر نتيجة االستبعاد

                    -               19,631خسائر ائتمانية متوقعة

              56,531             (42,973)الرصيد في أخر الفترة / العام



 (مصرية)ْشركة مساهمة  بنك اإلستثمار العربي
 المالية للقوائم المتممة اإليضاحات

 2022 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة عن

83 

 تابع -احتياطيات  -30

 

 احتياطي خاص -ج

 

 المركزى البنك تعليمات تطبيق عن الناتجة المالية باالستتتتتتتامارات صتتتتتتةالخا العملة تقييم فروق قيمة في الخاص االحتياطي يتمال 

 . 2008 لسنة

 

 

 

 رحلةالخسائر الم -31

  

31 ديسمبر 302021 يونيو 2022

ألف جنيه مصرىألف جنيه مصرى

                    251                    251الرصيد في أول الفترة / العام

                   251                   251الرصيد في أخر الفترة / العام

د- احتياطي رأسمالي

31 ديسمبر 302021 يونيو 2022

ألف جنيه مصرىألف جنيه مصرى

               25,836               29,107الرصيد في أول الفترة / العام

                 3,271                (3,271)محول من األرباح المحتجزة

              29,107              25,836الرصيد في أخر الفترة / العام

هـ- احتياطي عام

31 ديسمبر 302021 يونيو 2022

ألف جنيه مصرىألف جنيه مصرى

             117,798             117,798الرصيد في أول الفترة / العام

            117,798            117,798الرصيد في أخر الفترة / العام

31 ديسمبر 302021 يونيو 2022الخسائر المتراكمة     

ألف جنيه مصرىألف جنيه مصرى

                  (375,642)                  (368,731)الرصيد في أول الفترة / العام

                     92,242                           -تأثير تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 48 على الشركات الشقيقة

تعديل                   (283,400)                  (368,731)إجمالي رصيد أول المدة بعد ال

                      (3,271)                       3,271محول من و الى احتياطي رأسمالي

                           -                       2,891ارباح بيع ادوات حقوق ملكية من خالل الدخل الشامل

                  (871,081)                   289,061صافي أرباح ) خسائر(  الفترة

                   789,021                           -تخفيض رأس المال بقيمة العجز فى الخسائر االئتمانية المتوقعه فى عام 2020

فترة / العام                   (368,731)                    (73,508)الرصيد في أخر ال
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 فى حكمها النقدية وما -32

 

استحقاقها الاماة أشهر من  تواريخ ال تتجاوز التيألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية، تتضمن النقدية ومافى حكمها االرصدة التالية  

 تناء:تاريخ االق

 

 

 وارتباطاتالتزامات عرضية  -33
 

 أ ـ ارتباطات رأسمالية 

 االستثمارات المالية

 :يليكما  2022 يوينو 30في  بلغت قيمة االرتباطات المتعلقة باالستامارات المالية ولم يطلب سداداا حتى تاريخ المركز

 

 

 

 ب ـ إرتباطات عن قروض وضمانات وتسهيالت  

 

 هيمت فيما يلى:عن قروض وتس بارتباطاتاصة البنك الخ ارتباطاتتمال 

  

 

 

 

31 ديسمبر 302021 يونيو 2022   النقدية وما فى حكمها

ألف جنيه مصرىألف جنيه مصرى

             143,325             171,858نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

             131,936             212,978أرصدة لدى البنوك

           2,099,244           4,193,798أذون خزانة استحقاق 91 يوم

4,578,634         2,374,505         

المتبقيالمبلغ المسددقيمة المساهمة

القيمة باأللفالقيمة باأللفالقيمة باأللف

دوالردوالردوالر

                   480                   586               1,066البنك األفريقي للتصدير واالستيراد

31 ديسمبر 302021 يونيو 2022

ألف جنيه مصرىألف جنيه مصرى

           1,475,265           1,548,966خطابات ضمان

               12,910             644,437االعتمادات المستندية )استيراد وتصدير(

             246,364             510,460االوراق المقبولة عن تسهيالت موردين

2,703,863         1,734,539         
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 معامالت مع أطراف ذوى العالقة -34

 

 المالية فيما يلى: فترةالعمقة فى نهاية ال ذويوتتمال المعاممت وارصدة االطرا  

 

 عالقة ذويالقروض والتسهيالت ألطراف  -أ 

 

  

 

 ودائع وحسابات جارية وارصدة أخرى من أطراف ذوى عالقة -ب 

  

 

بلغ المتوسط الشهري الجمالي الدخل السنوى الصافى الذي يتقاضا  العشرون أصحاب المكافأت و المرتبات  االكبر فى البنك    - ج(

جنية  2,209,473مقابل مبلغ  2022يونيو  30المالية المنتهية فى  الفترة جنية مصري عن     1,409,634مبلغ   مجتمعين

 .2021ديسمبر  31الية المنتهية فى مصرى عن السنة المالية الم

 

 

 

 

 

 

30 يونيو 302021 يونيو 312022 ديسمبر 302021 يونيو 2022

ألف جنيه مصرىألف جنيه مصرىألف جنيه مصرىألف جنيه مصرى

قروض وتسهيالت للعمالء

          2,009          6,352        22,395     248,962القروض القائمة فى أخر الفترة

ايرادات فوائد شركات شقيقة

30 يونيو 302021 يونيو 312022 ديسمبر 302021 يونيو 2022

ألف جنيه مصرىألف جنيه مصرىألف جنيه مصرىألف جنيه مصرى

المستحق للمساهمين

             -          9,744      151,779            776الودائع والحسابات الجارية في آخر الفترة

             -             -             -            -المستحق للعمالء

              69        11,931      176,181       97,042الودائع والحسابات الجارية وأخرى في آخر الفترة

              69       21,675     327,960      97,818األجمالى

ودائع ودائعال تكلفة ال
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  صناديق االستثمار -35

 

 : والئحتة التنفيذية 1992لسنة  95اى أحد االنشطة المصرفية المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأ  المال رقم  

 

 )ذو العائد اليومى التراكمى بالجنيه المصرى( النقدي العربيبنك االستثمار  استثمارصندوق    -1

وم بإدارة الصندوق شركة إى إ  جى ايرم  ألدارة صناديق االستامار، وقد بلغ عدد واائق استامار اـتتتتتتتتذا وتق 

أل  وايقة منها  500خصص للبنك  مصريجنيه  119.591.610وايـتتتتتتقة قـتتتتتتيمتها  11.959.161 الصنـتتتتتتدوق

 ( لمباشرة نشاط الصندوق.مصريمليون جنيه 5)قيمتهـا االسميـة 

 

كما بلغ عدد واائق الصـتتتتتتتـتتتتتتتندوق  مصري  ال 12.71 نحو 2022يونيو  30االستردادية للوايقة فى وقد بلغت القيمة  

  ة.وايق  54,081,414  القــائمة فى ذات التاريخ 

 

وطبقا لعقد إدارة الصتتتندوق وكذلك نشتتترة االكتتاب يحصتتتل بنك االستتتتامار العربى على أتعاب وعموالت مقابل إشتتترافه  

ألـتتتتت  جنيـتتتتته    1,079  العمـتتتتتوالت  أجمالييؤديها له وقد بلغ  التيدمات االدارية االخرى على الصندوق وكذلك الخ

ادرجت ضمن بند ايرادات االتعاب والعموالت/اتعاب أخرى  2022يونيو  30 فيعـتتتتن المركز المالي المنتهي  مصري

 .و الخسائراألرباح ابقائمه 

 

 الل( الثانى )ه العربيبنك االستثمار  استثمارصندوق     -2

، وقد بلغ عدد واائق استامار اذا الصناديق لمدارة كابيتال منجيمنت أسيت أى سيوتقوم بإدارة الصندوق شركة  

أل  وايقة منها )قيمتها  50خصص للبنك  مصريجنيه  26.954.900وايقـتتتتتتتة قيمتهـتتتتتتتا 26,954 الصنـتتتتتتتدوق

  ( لمباشرة نشاط الصندوق.مصريمليون جنيه 5االسمية 

 

كما بلغ عدد واائق الصتتندوق  مصتتريجنيه   192.40نحو  2022يونيو   30لقيمة االستتتردادية للوايقة فىوقد بلغت ا 

 وايقة.  50,789   القائمة فى ذات التاريخ 

 

وطبقا لعقد إدارة الصتتندوق وكذلك نشتترة االكتتاب يحصتتل بنك االستتتامار العربى على أتعاب وعموالت مقابل إشتترافه  

 مصتتريأل  جنيه    27   العموالت  أجماليخدمات االدارية االخرى التى يؤديها له وقد بلغ على الصتتندوق وكذلك ال

ادرجت ضتتتتتتتمن بند ايرادات االتعاب والعموالت/اتعاب أخرى بقائمه  2022يونيو  30 عن المركز المالي المنتهى فى

 .خسائراألرباح او ال
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 ات الدخل الثابت )سندي(الثال  ألدو العربيبنك االستثمار  استثمارصندوق     -3

(، وقد بلغ عدد واائق استتتتامار اذا الصتتتندوق االستتتتامار صتتتناديق الدارة أزيموت) تقوم بإدارة الصتتتندوق شتتتركـتتتتتتتتتة 

 5أل  وايقة منهـتتتتا )قيمتهـتتتتا االسميـتتتتة  500خصص للبنك  مصريجنيه  52.066.720وايقة قيمتها  5.206.672

 مليون جنيه مصرى( لمباشرة نشاط الصندوق.

 

كما بلغ عدد واائق الصتتندوق القائمة  مصتتري  12.17 نحو 2022 يونية 30وقد بلغت القيمة االستتتردادية للوايقة فى  

 وايقة.   555,514 فى ذات التاريخ

 

على أتعاب وعموالت مقابل إشتترافه  العربيوطبقا لعقد إدارة الصتتندوق وكذلك نشتترة االكتتاب يحصتتل بنك االستتتامار  

 مصرياال  جنيـتته   16  العموالت  إجماليوقد بلغ  له،يؤديها  التيك الخدمات االدارية االخرى على الصندوق وكذل

أدرجت ضتتتتتمن بند ايرادات االتعاب والعموالت / اتعاب أخرى  2022يونيو  30 فيعـتتتتتتتتتتتن المركز المالي المنتهى  

 األرباح او الخسائر.بقائمة 

 

 الضريبيالموقف  -36

 

 ضريبة كسب العمل  

 .2014وإنهاء الخمفات بإعادة الفحص وسداد فروق الضريبة حتى تم الفحص  -

 

 2022-2015 السنة -

 فحصها بعد ويقوم البنك بسداد الضريبة المستحقة من العاملين وسداداا شهرياً في الموعد القانوني. يتم لم

 

 ضريبة الدمغة 

 .2018تم الفحص وإنهاء الخمفات وسداد الضريبة حتى  

 .الفروق تلك بقيمة مخصص تكوين و عليها الطعن تم و ضريبية فروق عن اسفر قد و 2019 فحص تم 

 التأخير فوائد تأجيل تم و سداداا تم ضريبة فروق عن اسفر قد و 2020 فحص تم

 2022،  2021 اعوام عن بانتظام الدورى بالسداد البنك يقوم

  

 ضريبة أرباح شركات األموال 

 2004 -1980من  السنة 

 عن اذ  السنوات. والسدادالمحاسبة والربط النهائي تم الفحص و 
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 2005/2006/2007السنوات  

 2007 ،2006 ،2005السنواتاذا ولقد تم الفحص عن  2005لسنة  91ضوء أحكام القانون  في بإقراراتهتقدم البنك 

 بالكامل.وتم سداد المستحقات 

 

 2010حتى  2008السنوات  

 ستتتداد تم والخم  باللجنة الداخلية  وحستتتمالطعن عليها  وتمالستتتنوات  اذ مع ستتتداد الضتتتريبة عن  بإقراراتهلبنك تقدم ا 

 .الضريبية الفروق

 

 2014حتى  2011السنوات من  

 بالكامل.تم فحص الضريبة عن تلك الفترات وأسفر الفحص عن فروق ضريبية وتم سداداا  

 

 2017 – 2015من  السنة 

الفحص عن  أستتتفرالمواعيد المقررة وقد  في اإلقراراتضتتتريبة عن تلك الفترات علما بأن البنك يقوم بتقديم تم فحص ال 

 الخم .ضريبة عن الوعاء المستقل وجارى حسم الخم  مع مصلحة الضرائب وتم تكوين مخصص بالقيمة محل 

 

 2021 - 2020 – 2019 – 2018سنة  

 .بعد الفحص يتم لم وتم تقديم االقرار لمصلحة الضرائب  

 

 الضريبة العقارية 

تم الطعن على التقديرات المرستتتتتتتلة الى البنك عن جميع الفروع ولقد بادر البنك بستتتتتتتداد جميع المطالبات وذلك تجنباً  

 مقابل تأخير ولحين البت في الطعون المقدمة. الحتساب

 


