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نبذة عن بنك اإلستثمار العربي

  أعضاء مجلس اإلدارة

تقرير مراقبي الحسابات

القوائم املالية ٢٠١٩

امليزانية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

قائمة الدخل

قائمة الدخل الشامل األخر

قائمة التغير في حقوق امللكية

قائمة التدفقات النقدية

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية
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Overview Of 
The Bank

نبذة عن
البنــــــــــك
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نبذة عن  البنك

 تأسس بنك االستثمار العربي عام ١٩٧٤ كبنك استثمار وأعمال تحت اشراف البنك
 املركزى املصرى ، وبدأ نشاطه عام ١٩٧٨ برأسمال يبلغ ٤٠ مليون دوالر أمريكى

 وتمت زيادته إلى مليار وخمسمائة و اربعون الف جنيه عام ٢٠١٩ ، يساهم فيها بنك
 االستثمار القومى بنسبة ٩١,٤٢% واتحاد الجمهوريات العربية بنسبة ٨,٥٨%

وجاري العمل على زيادة رأس املال في العام القادم
 

 يقدم البنك كافة الخدمات املصرفية لألفراد من خالل منتجات التجزئة املصرفية
 املختلفة باإلضافة إلى خدمات االستثمار والخزانة مع تقديم الخدمات اإلسالمية
 واملخصص لها هيئة شرعية قوية تعمل طبقا للمعايير املصرفية اإلسالمية ، هذا

 إلى جانب خدماته للشركات واملؤسسات وذلك باملشاركة فى تمويل املشروعات
 التى تعود Syndicated loans القومية العمالقة من خالل القروض املشتركة
 بالنفع على االقتصاد القومى وعلى البنك فى ذات الوقت مع ربط املشروعات

 القومية باملشروعات الصغيرة واملتوسطة والتى تعتبر درع من دروع التنمية
اإلقتصادية واإلجتماعية في الوقت الراهن

 ويرتكز البنك فى تقديم خدماته لكافة العمالء من خالل عدد )٣١( فرع منتشرين
 فى جميع انحاء الجمهورية مع العمل على التوسع جغرافيًا وإفتتاح فروع جديدة ،
 لتغطي أغلب األماكن الحيوية ATM باإلضافة إلى توسيع شبكة الصراف اآللي

 ويحرص البنك على ارضاء عمالئه من خالل تقديم الخدمات املتميزة والتنافسية مع
 العمل على توفير أحدث انظمة تكنولوجيا املعلومات لتطوير األداء وتحسين ورفع

 مستوى الخدمات املصرفية باالضافة الى اإلهتمام بصقل مهارات العاملين من
خالل تدريبهم على احدث البرامج التدريبية
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Board
Of Directors

أعضاء
مجلس اإلدارة
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 السادة أعضاء مجلس إدارة البنك 

األستاذة / اميمة عمر فرحات
رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب

األستاذة / رفاهية السيد حسين
عضو مجلس اإلدارة – من ذوي الخبرة

الدكتور / اشرف محمد بهي الدين
عضو مجلس اإلدارة – عن البنك املركزي املصري

األستاذ / هشام عبد العال
عضو مجلس اإلدارة – عن اإلدارة التنفيذية

الدكتور / أحمد جاد رضوان كمالي
عضو مجلس اإلدارة – ممثال عن بنك االستثمار القومي

عضو مجلس اإلدارة – ممثال عن بنك االستثمار القومي
األستاذة / داليا مصطفى كامل

عضو مجلس اإلدارة – ممثال عن بنك االستثمار القومي
األستاذة / زينب هاني هاشم

أمانة سر املجلس

رئيس  قطاع األمانة الفنية ملجلس اإلدارة
األستاذة / منى أحمد رمضان
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Auditors’ 
Report

يــر تقر
مراقبـي الحسابات 
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الى السادة /مساهمي بنك االستثمار العربي
(شركة مساهمة إتحادية)         

الجهاز املركزي للمحاسباتد. عبد العزيز حجازي وشركاه

محاسبون قانونيون ومستشارون

مسئولية مراقب الحسابات

  راجعنا القوائم املالية املرفقة لبنك االستثمار العربي )شركة مساهمة إتحادية( واملتمثلة في امليزانية
 في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وكذا قوائم الدخل والتغير في حقوق امللكية والتدفقات النقدية من السنة املالية

املنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات املحاسبية الهامة وغيرها من
اإليضاحات .

 هذه القوائم املالية مسئولية إدارة البنك ، فاإلدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم املالية عرضا عاداًل
 وواضحًا وفقا لقواعد إعداد وتصوير القوائم املالية للبنوك وأسس االعتراف والقياس املعتمدة من
 مجلس إدارة البنك املركزي بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨ وفي ضوء القوانين املصرية السارية ، وتتضمن

 مسئولية اإلدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات سلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضا
 عادال وواضحا خالية من آية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه

املسئولية اختيار السياسات املحاسبية املالئمة وتطبيقها وعمل التقديرات املحاسبية املالئمة للظروف

 تنحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم املالية في ضوء مراجعتنا لها وقد تمت مراجعتنا وفقا
 ملعاير املراجعة املصرية وفي ضوء القوانين املصرية السارية ، وتتطلب هذه املعايير منا االلتزام

بمتطلبات السلوك املهني وتخطيط وأداء املراجعة للحصول على تأكد مناسب بان القوائم املالية
خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة .

 وتتضمن أعمال املراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم واإلفصاحات في القوائم 
 املالية ، وتعتمد اإلجراءات التي تم اختيارها على الحكم املهني للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر

 التحريف الهام واملؤثر في القوائم املالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ، ولدى تقييم هذه املخاطر
 يضع املراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام البنك بإعداد القوائم املالية والعرض العادل

 والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة
 الرقابة الداخلية في البنك، وتشمل عملية املراجعة أيضا تقييم مدى مالئمة السياسات املحاسبية

والتقديرات املحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة اإلدارة وكذا سالمة العرض الذي قدمت به القوائم
 املالية .

 وأننا نرى أن أدلة املراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسبا إلبداء رأينا
على القوائم املالية .

مسئولية اإلدارة عن القوائم املالية

تقرير مراقبا الحسابات

تقرير عن القوائم املالية

CROWE
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 بلغ العجز في مخصص القروض وفقا لقواعد وتصوير القوائم املالية للبنوك وأسس االعتراف والقياس
  الصادرة عن البنك املركزي املصري في ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨ واملعدلة بموجب التعليمات الصادرة في ٢٦
 فبراير ٢٠١۹ واملتعلقة بخسائر اإلئتمان املتوقعة وفقا ملعيار ٩           مبلغ ٢٠۷٫۹ مليون جنيه مصرى

 نتيجة قيام البنك بإعداد القوائم املالية اعتبارا من عام ٢٠١۹ وفقا ملتطلبات تطبيق املعيار الدولي
للتقارير املالية رقم ۹. هذا وقد وافق البنك املركزي في ٢٠٢٠/٤/۹ على طلب البنك بشأن استهالك

عجز املخصصات على ٦ فترات ربع سنوية وذلك حتى نهاية الصف األول من عام ٢٠٢١ .

 وفيما عدا تأثير ما ورد بفقرة أساس الرأى املتحفظ فمن رأينا أن القوائم املالية املشار إليها أعالء تعبر
 بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة ، عن املركز املالي للبنك في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ، وعن أدائه

 املالي وتدفقاته النقدية عن السنة املالية املنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لقواعد إعداد وتصوير
القوائم املالية للبنوك وأسس االعتراف والقياس املعتمدة من مجلس إدارة البنك املركزي املصري

بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨ وفی ضوء القوانين واللوائح املصرية ذات العالقة بإعداد هذه القوائم املالية .

لم يتبين لنا مخالفة البنك – خالل السنة املالية املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ – ألى من أحكام قانون
.البنك املركزي والجهاز املصرفي والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ .

يمسك البنك حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام البنك على وجوب إثباته فيها
وقد وجدت القوائم املالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات .

 
البيانات املالية الواردة بتقرير مجلس اإلدارة املعد وفقا ملتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والئحته
التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر البنك وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر .

أساس الرأى املتحفظ

الرأي املتحفظ

تقرير عن املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

IFRS
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Financial
Statements

القوائم
المـاليـــــة
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٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩إیضـاح
ألف جنیه مصريألف جنیه مصريرقم 

 األصـــــــــــول :
٤٤٤ ٩١٩ ١٦٧٢ ٧٣٣ ١(١٥)نقدیة وأرصدة لدي البنك املرکزي

٨٨٩ ٨٤٤ ٨٢٦٩ ٠٢٣ ٩(١٦)أرصدة لدي البنوك
٩١٣ ٠١٤ ٧٠٥٨ ٥٩٦ ٧(١٧)قروض وتسهیالت للعمالء  

إستثمارات مالیة
٥٤٤ ٥٥٣ ٦٦٧٣ ٩٣٤ ١(١٨)إستثمارات مالیة من خالل الدخل الشامل

٣٩٤ ٠١٨ ٦٤٩٧ ٥٤٠ ٧(١٨)إستثمارات مالیة بالتکلفة املستهلکة
٧٧٨ ٢٣٩ ٨٩٦ ٢٥٠ (١٩)إستثمارات في شرکات شقیقة

٤٣٢ ١٤ ٩٤٩ ٦ (٢٠)أصول غیر ملموسة
١٣٩ ٦٨٥ ٩٢٨ ٣٣٠ ١(٢١)أصول أخرى

٨٧٦ ٢٩٦ ٣٩٢ ٤٠٧ (٢٢)أصول ثابتة  
٥٥٩ ١١ ١٢١ ١٤ (٢٣)أصول ضریبیة مؤجلة

٩٦٨ ٥٩٨ ٣٠٠٣٢ ٨٣٩ ٢٩إجمالي األصـــــــــــــول

اإللتزامات وحقوق امللکیة  :
اإللتزامات  :

٢٨٧ ٤٨٢ ٠٠٣٣ ٤٣١ (٢٤)أرصدة مستحقة للبنوك 
٧٣٥ ١٠٠ ٠٠٩٢٧ ٠٧٣ ٢٧(٢٥)ودائع العمالء

٠٦٧ ٢٣٢ ٠٤٦ ٢٠٦ (٢٦)قروض أخرى
٨٥٤ ٣٧٤ ٨٢٦ ٣٨٦ (٢٧)إلتزامات أخرى

٠٦٥ ٥٤ ٣١١ ٢٣١ (٢٨)مخصصات أخرى
-(٣١)إلتزامات ضریبیة مؤجلة

٠٠٨ ٢٤٤ ١٩٥٣١ ٣٢٨ ٢٨إجمالي اإللتزامات

حقوق امللکیة  :
٠٠٠ ٠٤٠ ٠٠٠١ ٥٤٠ ١(٢٩)رأس املال املدفوع

٦٨١ ٣١٣ ٧٥٤ ٢٥٧ (٣٠)إحتیاطیات 
٢٧٩ ١ (٤٠٢ ٢٨٦ )(٣١)(خسائر ) أرباح محتجزة (متضمنة صافی خسائر الفترة)

٩٦٠ ٣٥٤ ٣٥٢١ ٥١١ ١إجمالي حقوق امللکیة
٩٦٨ ٥٩٨ ٥٤٧٣٢ ٨٣٩ ٢٩إجمالي اإللتزامات وحقوق امللکیة

-
اإلیضاحات املرفقة من صفحة (٥) الي صفحة (٧٦) جزء ال یتجزأ من القوائم املالیة وتقرأ معها.

رئیس القطاع املالي

        تقریر مراقبا الحسابات مرفق.

            محاسبون قانونیون ومستشارون                                                                                                                             

 بنك اإلستثمار العربي 

                                                                           (مراقبا الحسابات)
            د.محمد عبد العزیز حجازى                                                          سحر محمد حسن زیدان

  ( CROWE الدکتور / عبد العزیز حجازى وشرکاه )                                                                    الجهاز املرکزى للمحاسبات

شرکة مساهمة إتحادیة
املیزانیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٩

رئیس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب التنفیذى

أمیمة عمر فرحات
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السنة املالیة املنتهیة فيالسنة املالیة املنتهیة في
٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩

ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرىرقم  
٢٢٨ ٢٦٥ ٢٠٢٤ ٤٥٨ ٣(٦)عائد القروض واإلیرادات املشابهة

(٩٨٨ ٦٦٨ ٣)(٦٧٧ ٨٣٢ ٢)(٦)تکلفة الودائع والتکالیف املشابهة
٢٤٠ ٥٩٦ ٥٢٥ ٦٢٥ صافي الدخل من العائد 

 
٦٤٦ ٢٦٣ ٨٥٩ ٢٠٦ (٧)إیرادات األتعاب والعموالت

(٦٨٧ ١١ )(٠٧٦ ٨ )مصروفات االتعاب و العموالت
٩٥٩ ٢٥١ ٧٨٣ ١٩٨ صافي الدخل من االتعاب و العموالت

٢٠٨ ٢ ١٦٢ ١ (٨)توزیعات األرباح
٥١٤ ٣٥ ١٨٦ ٣٠ (٩)صافي دخل املتاجرة

٩٢٢ ١١١ ٧٢٩ ٣٦ (١٨)أرباح  اإلستثمارات املالیة
(٦٤٨ ٧٨ )(٢٦٧ ١٠١ )(١٢)عبء اإلضمحالل عن خسائر اإلئتمان

(٥٤٤ ٧٦٢ )(٠٦٦ ٧١٨ )(١٠)مصروفات إداریة
(٠٨٠ ٢٣ )(٢٠٩ ٧٧ )(١١)(مصروفات) إیرادات  تشغیل أخرى

٥٧١ ١٣٣ (١٥٧ ٤ )صافی الربح قبل الضرائب

(٩٤٢ ١٨٥ )(١٦٢ ١٧٢ )(١٣)مصروفات ضرائب الدخل
(٣٧١ ٥٢ )(٣١٩ ١٧٦ )صافی خسائر العام

(٠.٥)(٠.١١)(١٤)نصیب السهم من صافی خسائر العام

بنك اإلستثمار العربي
شرکة مساهمة إتحادیة

قائمة الدخل
عن السنة املالیة املنتهیة  في ٣١ دیسمبر ٢٠١٩

ایضـاح
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السنة املالیة  املنتهیة فیالسنة املالیة  املنتهیة فی
٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصريألف جنیه مصري

(٣٧١ ٥٢ )(٣١٩ ١٧٦ )صافی خسائر العام
بنود الدخل الشامل اآلخر

التغیر في احتیاطي القیمة العادلة لالستثمارات 
(٩٠٥ ٢٥ )٢٥٣ ٦١ املالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

( ٠٦٦ ١١٥)( ٢٧٦ ٧٨)

بنك االستثمار العربی   
شرکة مساهمة إتحادیة

قائمة الدخل الشامل األخر 
عن السنة املالیة املنتهیة  في ٣١ دیسمبر ٢٠١٩
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ألف جنیه
ألف جنیه

ألف جنیه
ألف جنیه

ألف جنیه
ألف جنیه

ألف جنیه
ألف جنیه

ألف جنیه
الرصید فی ١ ینایر ٢٠١٧ 

٠٠٠ ٠٠٠ ١
  ٢٥١

 ٥٨٨ ٢٥
 ٧١٠ ٣١

 ٧٩٨ ١١٢
 ١٠٦ ٣٩

 ٥٩٧ ١١٩
 ١٨٦ ١٢٤

٢٣٦ ٤٥٣ ١

املحول إلی االحتیاطي القانوني
-

-
-

 ٧٠٥ ٧
-

-
-

( ٧٠٥ ٧)
-

املحول إلی االحتیاطي العام
-

-
-

-
 ٠٠٠ ٥

-
-

( ٠٠٠ ٥)
-

املحول من إحتیاطي املخاطر البنکیة
-

-
-

-
-

-
( ١٧٠ ٢)

 ١٧٠ ٢
-

املحول إلی إحتیاطي املخاطر البنکیة
-

-
-

-
-

-
-

-
-

توزیعات االرباح
-

-
-

-
-

-
-

( ٠٠٠ ٢٠)
( ٠٠٠ ٢٠)

س املال
املحول من االرباح املحتجزة لزیادة رأ

 ٠٠٠ ٤٠
-

-
-

-
-

-
( ٠٠٠ ٤٠)

-

صافی خسائر العام
-

-
-

-
-

-
-

( ٣٧١ ٥٢)
( ٣٧١ ٥٢)

صافی التغیر فی القیمة العادلة لالستثمارات املالیة من خالل الدخل الشامل
-

٠
-

-
-

( ٩٠٥ ٢٥)
-

-
( ٩٠٥ ٢٥)

املحول إلی االحتیاطي الرأسمالی
-

-
١

-
-

-
-

(  ١)
-

الرصید فی ٣١ دیسمبر ٢٠١٨
٠٠٠ ٠٤٠ ١

  ٢٥١
 ٥٨٩ ٢٥

 ٤١٥ ٣٩
 ٧٩٨ ١١٧

 ٢٠١ ١٣
 ٤٢٧ ١١٧

 ٢٧٩ ١
٩٦٠ ٣٥٤ ١

IFRS9 تأثیر املعیار الدولی
( ٤٥٩ ٢٣١)

( ٤٥٩ ٢٣١)

الرصید فی ١ ینایر ٢٠١٩ بعد التعدیل
٠٠٠ ٠٤٠ ١

  ٢٥١
 ٥٨٩ ٢٥

 ٤١٥ ٣٩
 ٧٩٨ ١١٧

 ٢٠١ ١٣
 ٤٢٧ ١١٧

( ١٨٠ ٢٣٠)
٥٠١ ١٢٣ ١

س املال
املسدد من زیادة رأ

 ٠٠٠ ٥٠٠
-

-
-

-
-

-
-

 ٠٠٠ ٥٠٠

صافی خسائر العام
-

-
-

-
-

-
-

( ٣١٩ ١٧٦)
( ٣١٩ ١٧٦)

ااملحول من االحتیاطی املخاطر لبنکیة
-

-
-

-
-

-
( ٤٢٧ ١١٧)

 ٤٢٧ ١١٧
-

املحول إلی اإلحتیاطی الرأسمالي
-

-
٢٤٧

-
-

-
-

(  ٢٤٧)
-

ارباح بیع إستثمارات مالیة من خالل الدخل الشامل
-

-
-

-
-

-
-

 ٦٧٠ ٢
 ٦٧٠ ٢

صافي التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات املالیة املتاحة للبیع
-

-
-

-
-

 ٢٥٣ ٦١
-

-
 ٢٥٣ ٦١

الرصید فی ٣١ دیسمبر ٢٠١٩
٠٠٠ ٥٤٠ ١

  ٢٥١
 ٨٣٦ ٢٥

 ٤١٥ ٣٩
 ٧٩٨ ١١٧

 ٤٥٤ ٧٤
-

( ٦٤٩ ٢٨٦)
١٠٥ ٥١١ ١

ارباح محتجزة
االجمالی

بنك االستثمار العربی 
(شرکة مساهمة اتحادیة)

   قائمة التغیر فی حقوق امللکیة

عن السنة املالیة املنتهیة  في ٣١ دیسمبر ٢٠١٩

احتیاطی القیمة العادلة 
لالستثمارات املالیة املتاحة للبیع

البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
س املال

را
ص

احتیاطی  خا
احتیاطی رأسمالی

إحتیاطی قانونی
إحتیاطی عام

احتیاطی املخاطر البنکیه
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السنة املالیة املنتهیة فيالسنة املالیة املنتهیة في
٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩

ألف جنیهألف جنیهرقم 
التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل

٥٧١ ١٣٣ (١٥٧ ٤ )صافی ارباح الفترة  قبل الضرائب
تعدیالت لتسویة صافی األرباح مع التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل

٨٠٨ ٤٦ ٧١٨ ٦٦ إهالك وإستهالك 
٩٣٧ ١٠ ٦٣٨ ١١ إهالك األصول الغیر ملموسة

٣٧٠ ١٥ ٢٥١ ٩٥ عبء مخصصات اخرى
أرباح بیع أصول ثابتة

(٧١٦ ٨٣ )(٨٢٥ ٦ )أ(أرباح) بیع إستثمارات مالیة
(٣٤٨ ٣٠ )(٩٠٤ ٢٩ )أرباح غیر موزعة عن إستثمارات فی شرکات شقیقة

(٨٩٠ ١٤ )٨٦٩ ٢٦٨ فروق تقییم  إستثمارات مالیة بالعمالت االجنبیة
(٥٥٠ ٣١ )(٣٦٦ ٣١ )استهالك (خصم) عالوه  اصدار إستثمارات متاحة للبیع ومحتفظ بها حتی تاریخ اإلستحقاق

١٤٢ ٢ -(رد)  خسائر إضمحالل إستثمارات مالیة  
٣٩٧  -رد (خسائر) أضمحالل اصول ثابتة

(١  )(٢٧٤  )أرباح بیع أصول ثابتة
(٦٨٠ ٣ )-أرباح بیع أصول ألت ملکیتها

٥٥  (٤٠٨ ٢ )فروق تقییم مخصصات بالعمالت االجنبیة بخالف مخصص القروض
٠٩٥ ٤٥ ٥٤٢ ٣٦٧ أرباح التشغیل قبل التغیرات فی األصول واإللتزامات الناتجة من أنشطة التشغیل

صافی النقص (الزیادة) فی األصول 
(١٧٢ ٢٧٧ ٣)٥٢٥ ١٧٥ ٣أرصدة  لدى البنوك

(٨٧٢ ٢٩٨ )١٢٤ ٢٣ قروض وتسهیالت للعمالء 
(٣٩٥ ١٨٧ )(٩١٧ ٣٥١ )أصول أخرى

صافی الزیادة (النقص ) فی ااأللتزامات
(٢١٠ ٥١ )(٠٢٠ ٠٧٠ ٣)أرصدة مستحقة للبنوك

(٢٨٨ ٦٢٣ ٣)(٧٢٦ ٢٧ )ودائع العمالء
(٢٦٠ ٢٤٩ )(٣٧٣ ٤٥ )إلتزامات أخرى

(٧٧٧ ١٩٧ )(٨١٩ ١٥٩ )ضرائب دخل مسددة
(٨٧٩ ٨٣٩ ٧)(٦٦٤ ٨٨ )صافی التدفقات النقدیة الناتجة من  أنشطة التشغیل 

التدفقات النقدیة من أنشطة اإلستثمار            د.محمد عبد العزيز حجازى                                                                                                   سحر محمد حسن زيدان
(٩٠٢ ١١٩ )(٣٣٩ ١٧٨ )مدفوعات لشراء أصول ثابتة وإعداد وتجهیز الفروع

-١٠٥ ١ متحصالت من إستبعاد أصول ثابتة وإعداد وتجهیز الفروع
(٤٢٥  )(٦٣١ ٤ )مدفوعات لشراء أصول غیر ملموسة

٤٣٢ ٢ ٤٧٦  متحصالت من استبعاد أصول غیر ملموسة
٠٧٦ ٥٩٩ ٠٤٥٢ ٤٨١ ١متحصالت من بیع أستثمارات مالیة بخالف أصول مالیة بغرض املتاجرة 

٨٨٣ ١ ٩٤٧ ١٩ توزیعات أرباح محصلة
(٧٣٤ ٣١٤ ٣)(٧٨٠ ٨٣٨ )مدفوعات لشراء أستثمارات مالیة بخالف أصول مالیة بغرض املتاجرة

(٦٧٠ ٨٣١ )٨٢٣ ٤٨٠ صافی التدفقات النقدیة املستخدمة في أنشطة اإلستثمار

التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل
(٠٠٠ ٢٠ )-ارباح موزعة

-٠٠٠ ٥٠٠ املسدد من زیادة رأس املال
٨٠٤ ٤٥ ٩٧٣ ١١ قروض أخرى

٨٠٤ ٢٥ ٩٧٣ ٥١١ صافی التدفقات النقدیة الناتجة من (املستخدمة فی) أنشطة التمویل

(٧٤٥ ٦٤٥ ٨)٩٠٤١٣٢صافی النقص فی النقدیة ومافی حکمها خالل العام
٤٠٥ ٧١٥ ٦٦٠١٦ ٠٦٩ ٨رصید النقدیة وما فی حکمها فی أول العام
٦٦٠ ٠٦٩ ٧٩٢٨ ٩٧٣ ٨رصید النقدیة وما فی حکمها فی آخر العام

وتتمثل النقدیة وما فی حکمها فیما یلی:
٤٤٤ ٩١٩ ١٦٧٢ ٧٣٣ ١(٣٤)نقدیة وأرصدة لدى البنك املرکزى 

٨٨٩ ٨٤٤ ٤١٥٩ ٠٠٥ ٩أرصدة لدى البنوك
٩٧٠ ٤٩٩ ٧٢١٢ ٠٢٠ ٢أذون خزانة 

(٦٠٦ ٦٧٤ ٢)(٧٦٤ ٥٣٤ ١)أرصدة لدى البنك املرکزى فی إطار نسبة األحتیاطی األلزامی
(٠٠٠ ٦٠٠ ٣)(٣١٦ ٥٦٤ ١)ودائع لدى البنوك

(٠٣٧ ٩٢٠ )(٤٣١ ٦٨٦ )أذون خزانة استحقاق اکثر من ثالثة شهور
٦٦٠ ٠٦٩ ٧٩٢٨ ٩٧٣ ٨النقدیة وما فی حکمها فی أخر الفترة / العام

ایضـاح

بنك االستثمار العربی
شرکة مساهمة إتحادیة

 قائمة التدفقات النقدیة
عن السنة املالیة املنتهیة  في ٣١ دیسمبر ٢٠١٩
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Notes To 
The Financial
Statements

اإليضاحات
المتممة للقوائم
الماليــــــــــــــــة
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فيما يلى أهم السياسات املحاسبية املتبعة فى إعداد هذه القوائم املالية ، وقد تم إتباع هذه
السياسات بثبات لكل السنوات املعروضة إال إذا تم االفصاح عن غير ذلك :

  إعتبارًا من أول يناير ٢٠١٨ قام البنك بتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )٩( - األدوات املالية
 الصادر في يوليو ٢٠١٤ كتطبيق أولي وذلك بصفة تجريبية خالل عام ٢٠١٨ علي ان يتم التطبيق الرسمي

 اعتبارا من بداية عام ٢٠١٩، وتختلف متطلبات املعيار املذكور اختالفا جوهريا عن معيار املحاسبة املصري
 رقم )٢٦( “االدوات املالية – االعتراف والقياس” وخاصة فيما يتعلق بتبويب وقياس واالفصاح

عن االصول املالية وبعض االلتزامات املالية، وفيما يلي ملخص للتغيرات الرئيسية في السياسات
املحاسبية للبنك الناتجة عن تطبيق املعيار :

أصول مالية يتم قياسها بالتكلفة املستهلكة .
أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر .

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر .

أ)  أسس إعداد القوائم املالية

تصنيف األصول وااللتزامات املالية

تم تصنيف األصول املالية الى ثالث فئات رئيسية على النحو التالى : -

١-  معلومات عامة

٢-  ملخص السياسات املحاسبية

بنك اإلستثمار العربي
 

املنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
االيضاحات املتممة للقوائم املالية عن السنة املالية 

 يقدم بنك االستثمار العربى)املصرف االتحادى العربى للتنمية و االستثمار- سابقا( خدمات املؤسسات
والتجزئة املصرفية واالستثمار فى جمهورية مصر العربية من خالل مركزه الرئيسى بمدينة القاهرة )٨ ش

عبدالخالق ثروت( وعدد )٣١( فرعا ويوظف عدد )٩٤٨( موظفا فى تاريخ امليزانية .
تأسس بنك االستثمار العربى)املصرف االتحادى العربى للتنمية و االستثمار- سابقا( بنك إستثمار وأعمال

بتاريخ ١٩٧٤/٢/٢٠ طبقا ألحكام قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم )١( لسنة ١٩٧٤ .

ووفقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية املنعقدة فى 3 يونيو 2013 فقد تم تعديل إسم البنك
 ليصبح بنك اإلستثمار العربى بداًل من املصرف اإلتحادى العربى للتنمية واإلستثمار .

-

:

:

-
-
-

 ويستند تصنيف املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )٩( بشكل عام إلى نماذج االعمال لدي البنك والذي
 تدار به االصول املالية وتدفقاتها النقدية التعاقدية. وبالتالي تم إلغاء فئات معيار املحاسبة املصرى رقم
)٢٦( )االستثمارات املالية املحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، القروض واملديونيات، االستثمارات املالية

املتاحة للبيع(.
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القيمة في  بالفرق  االعتراف  وتم  املقارنة،  فترات  أرقام  تعديل  يتم  لم   )٩( رقم  للمعيار   بالنسبة 
 الدفترية لألصول وااللتزامات املالية الناتجة عن تطبيق تعليمات البنك املركزي املصري املشار اليها

 في قائمة التغير فى حقوق امللكية  في ١ يناير ٢٠١٨ وبناء على ذلك فإن القوائم املالية لعام
٢٠١٨ لم تتضمن متطلبات القواعد الجديدة وبالتالي غير قابلة للمقارنة بالقوائم املالية فى ٢٠١٩ .

تم قياس األصول واإللتزامات املالية على أساس الحقائق والظروف القائمة في تاريخ التطبيق
التجريبي األولي .

تم تحديد نموذج األعمال الذى يحتفظ األصل املالى من خالله لدي البنك .
تم تبويب وإلغاء تبويب بعض األصول واإللتزامات املالية السابق تبويبها عند اإلعتراف األولى لتقاس

بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر .
تبويب بعض االستثمارات فى أدوات حقوق امللكية غير املحتفظ بها بغرض املتاجرة بالقيمة العادلة

من خالل قائمة الدخل الشامل االخر .
ويبين اإليضاح رقم 32 مزيد من املعلومات والتفاصيل عن التغيرات الناتجة عن إعادة التبويب.

التغير في القيمة العادلة املتعلق بالتغير في درجة التصنيف االئتماني يتم عرضه في قائمة الدخل

الشامل اآلخر .

يتم عرض املبلغ املتبقي من التغير في القيمة العادلة ضمن بند )صافى الدخل من االدوات املالية

بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر( بقائمة األرباح والخسائر .

يتم عرض التغير في اإللتزامات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
على النحو التالى :

-

-

 تم إستخدام نموذج “خسائر االئتمان املتوقعة” بداًل من  نموذج “خسائر اإلئتمان املحققة” طبقًا ملعيار
تقاس التى  املالية  األصول  كافة  قيمة  في  االضمحالل  قياس  عند  وذلك   )٢٦( رقم  املصرى   املحاسبة 
بالتكلفة املستهلكة وأدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل األخر باإلضافة الى بعض

إرتباطات القروض وعقود الضمانات املالية .

اضمحالل األصول املالية

 تم تطبيق التغيرات في السياسات املحاسبية الناتجة عن تطبيق قواعد البنك املركزى الصادرة في  
٢٨ يناير ٢٠١٨ بأثر رجعي باستثناء ما يلي :

   املرحلة االنتقالية :

•  

-

-

-
-

-
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ب) الشركات الشقيقة

بمخاطر تتسم  خدمات  أو  منتجات  بتقديم  املرتبطة  والعمليات  االصول  من  النشاط هو مجموعة   قطاع 
 ومنافع تختلف عن تلك املرتبطة بقطاعات أنشطة أخرى ، والقطاع الجغرافى يرتبط بتقديم منتجات أو
 خدمات داخل بيئة إقتصادية واحدة تتسم بمخاطر ومنافع تخصها عن تلك املرتبطة بقطاعات جغرافية تعمل

فى بيئة اقتصادية مختلفة

ج )  التقارير القطاعية

 الشركات الشقيقة هى املنشآت التى يمتلك البنك بطريق مباشر أو غير مباشر نفوذا مؤثرا عليها ولكن
اليصل إلى حد السيطرة ، وعادة يكون للبنك حصة ملكية من ٢٠% إلى ٥٠% من حقوق التصويت

 يتم إستخدام طريقة الشراء فى املحاسبة عن عمليات إقتناء البنك للشركات ، ويتم قياس تكلفة االقتناء
 بالقيمة العادلة أو املقابل الذى قدمه البنك من أصول للشراء ,/أو أدوات حقوق ملكية مصدرة و/أو إلتزامات
أية إليها  التبادل مضافا  تاريخ  ، وذلك فى  الشركة املقتناه  نيابة عن  يبلغها  إلتزامات  البنك و/أو   تكبدها 
املحتملة االلتزامات  ذلك  فى  بما  االصول  صافى  قياس  ويتم   ، االقتناء  لعملية  مباشرة  تعزى   تكاليف 
 املقتناه القابلة للتحديد وذلك بقيمتها العادلة فى تاريخ االقتناء ، بغض النظر عن وجود أية حقوق لالقلية

وتعتبر الزيادة فى تكلفة االقتناء عن القيمة العادلة لحصة البنك فى ذلك الصافى شهرة
 وإذا قلت تكلفة االقتناء عن القيمة العادلة للصافى املشار إليه ، يتم تسجيل الفرق مباشرة فى قائمة

الدخل ضمن بند إيرادات)مصروفات( تشغيل أخرى
بموجبها يتم  والتى  امللكية  لطريقة حقوق  املالية فى شركات شقيقة طبًقا  االستثمارات  تقييم   يتم 
االستثمار رصيد  تخفيض  أو  زيادة  يتم  ثم  بالتكلفة،  االقتناء  عند  الشقيقة  الشركة  فى  االستثمار   إثبات 
 بنصيب البنك من التغير فى حقوق امللكية للشركة املستثمر فيها بعد تاريخ االقتناء، ثم يخفض رصيد

االستثمار بقيمة توزيعات األرباح التى يتم الحصول عليها من الشركة املستثمر فيها
 فى حالة وجود أدلة موضوعية على حدوث خسائر اضمحالل فى قيمة استثمار فى شركة شقيقة عندئذ
النقدية للتدفقات  الحالية  والقيمة  الدفترية لالستثمار  القيمة  بين  الفرق  انها  الخسارة على   تقاس قيمة 
 املستقبلية املقدرة املخصومة بمعدل السوق الحالى للعائد وصافى القيمة البيعية بالنسبة لالستثمار
 املشابه ايهما اعلى وذلك لكل استثمار على حدة. ويتم تخفيض القيمة الدفترية لالصل مباشرة واالعتراف
ربط الحقة  فترة  أية  فى  أمكن  واذا  مالية  استثمارات  )خسائر(  ارباح  ببند  الدخل  بقائمة  الخسارة   بقيمة 
اثبات خسارة بعد  القيمة والزيادة فيها بشكل موضوعى مع حدث يقع   االنخفاض فى خسارة اضمحالل 
 اضمحالل القيمة عندئذ يتم رد خسارة اضمحالل القيمة املعترف بها من قبل الى قائمة الدخل ، ويجب أال
 ينشأ عن هذا االلغاء قيمة دفترية لالصل تتجاوز التكلفة فى تاريخ استبعاد خسائر االضمحالل لو لم يكن

قد تم االعتراف بخسائر االضمحالل هذه

•

•

•

•

•

•
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د) ترجمة العمالت االجنبية

 د/١  عملة التعامل والعرض

يتم عرض القوائم املالية للبنك بالجنيه املصرى و هو عملة التعامل والعرض للبنك

د/٢  املعامالت واالرصدة بالعمالت االجنبية

البنك بالجنيه وتثبت املعامالت بالعمالت االخرى خالل السنة املالية على أساس أسعار  تمسك حسابات 
الطبيعة ذات  وااللتزامات  االصول  أرصدة  تقييم  إعادة  ويتم   ، املعاملة  تنفيذ  تاريخ  السارية فى   الصرف 
 النقدية بالعمالت االخرى فى نهاية السنة املالية على أساس أسعار الصرف السارية فى ذلك التاريخ ، ويتم
 االعتراف فى قائمة الدخل باالرباح والخسائر الناتجه عن تسوية تلك املعامالت وبالفروق الناتجه عن التقييم

ضمن البنود التالية

 صافى دخل املتاجرة أو صافى الدخل من االدوات املالية املبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من
 خالل االرباح والخسائر لالصول /االلتزامات بغرض املتاجرة أو تلك املبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة

من خالل االرباح والخسائر بحسب النوع
إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى بالنسبة لباقى البنود

 يتم تحليل التغيرات فى القيمة العادلة لالدوات املالية ذات الطبيعة النقدية بالعمالت االجنبية
 املصنفة إستثمارات متاحة للبيع )أدوات دين( مابين فروق تقييم نتجت عن التغيرات فى التكلفة

 املستهلكة لالداة وفروق نتجت عن تغيير أسعار الصرف السارية وفروق نتجت عن تغيير القيمة
 العادلة لالداة ، ويتم االعتراف فى قائمة الدخل بفروق التقييم املتعلقة بالتغييرات فى التكلفة

 املستهلكة ضمن عائد القروض وااليرادات املشابهة وبالفروق املتعلقة بتغيير أسعار الصرف فى
 بند إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى ، ويتم االعتراف ضمن حقوق امللكية بفروق التغيير فى

القيمة العادلة )إحتياطى القيمة العادلة/إستثمارات مالية متاحة للبيع(
 تتضمن فروق التقييم الناتجه عن البنود غير ذات الطبيعة النقدية االرباح والخسائر الناتجه عن تغير
 القيمة العادلة مثل أدوات حقوق امللكية املحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
 ويتم االعتراف بفروق التقييم الناتجه عن أدوات حقوق امللكية املصنفة إستثمارات مالية متاحة

للبيع ضمن إحتياطى القيمة العادلة فى حقوق امللكية

 هـ) االصول املالية

 هـ/١  االعتراف والقياس االولي

 يقوم البنك باالعتراف االولي باالصول وااللتزامات املالية في التاريخ الذي يصبح فيه البنك طرف في
الشروط التعاقدية لألداة املالية

 يتم قياس األصل أو األلتزام املالى أوليًا بالقيمة العادلة. وبالنسبة لتلك التي ال يتم قياسها الحقًا
 بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر فإنها تقاس بالقيمة العادلة مضافًا إليها تكلفة املعاملة التي

ترتبط بشكل مباشر بعملية اإلقتناء أو اإلصدار

•

•
•

•

•

•

•

:

•
-

-
-

-

:



21

 عند اإلعتراف األولى يقوم البنك بتبويب األصول املالية إلى أصول مالية بالتكلفة املستهلكة، اصول
مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
 يتم قياس االصل املالي بالتكلفة املستهلكة إذا تم استيفاء كال الشرطين التاليين ولم يكن قد تم

تخصيصه بمعرفة ادارة البنك عند االعتراف االولي بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

 هـ/٢  التبويب

األصول املالية – السياسة املطبقة إعتبارا من ١ يناير ٢٠١٨

 ُيحتفظ باألصل املالي ضمن نموذج أعمال هدفه فقط هو االحتفاظ باألصل املالى لتحصيل
التدفقات النقدية التعاقدية

 ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل املالي ،في تواريخ محددة تدفقات نقدية تعاقدية لألصل تتمثل
فقط فى أصل مبلغ االداة املالية والعائد

 يتم قياس أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ولم يكن قد تم تخصيصها عند
االعتراف االولي بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر اذا تم استيفاء كل من الشرطين التاليين

 ُيحتفظ باألصل املالي ضمن نموذج أعمال هدفه تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصل
املالى

 ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل املالي ،في تواريخ محددة تدفقات نقدية تعاقدية لألصل ال
تتمثل فقط في أصل الدين والعائد

 عند االعتراف االولي بأداة حقوق ملكية ليست محتفظ بها بغرض املتاجرة فإنه يمكن للبنك القيام
 باختيار ال رجعة فيه بأن يتم عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

اآلخر. ويكون هذا اإلختيار لكل إستثمار على حده
يتم تبويب باقى األصول املالية األخرى كإستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

 باإلضافة إلى ذلك ، يمكن للبنك عند االعتراف األولي ،أن يخصص بشكل الرجعة فيه – أصال ماليًا على
 أنه ُيقاس بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر، بالرغم من إستيفائه لشروط التبويب كأصل مالى

 بالتكلفة املستهلكة أو بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر، إذا كان القيام بذلك يمنع أو
يقلص  -بشكل جوهري  -التضارب الذى قد ينشأ في القياس املحاسبي
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يتم تصنيف وقياس كل من أدوات الدين وأدوات حقوق امللكية على النحو التالى

تقييم نموذج االعمال

:

األداة املالية

أدوات حقوق امللكية

أدوات الدين

 خيار ملرة واحدة عند

االعتراف األولى

وال يتم الرجوع فيه

 نموذج األعمال لألصول

 املحتفظ بها  لتحصيل

 التدفقات النقدية

التعاقدية والبيع

 نموذج األعمال لألصول

 املحتفظ بها لتحصيل

 التدفقات النقدية

التعاقدية

 املعاملة العادية

ألدوات حقوق امللكية

 نموذج األعمال لألصول

املحتفظ بها للمتاجرة

التكلفة املستهلكة
من خالل األرباح أو الخسائرمن خالل الدخل الشامل االخر

طرق القياس وفقًا لنماذج األعمال

القيمة العادلة

 يقوم البنك بإعداد وتوثيق واعتماد نموذج / نماذج االعمال                                        بما يتوافق مع-
 متطلبات املعيار الدولي للتقارير املالية )٩( وبما يعكس استراتيجية البنك املوضوعة إلدارة االصول

املالية وتدفقاتها النقدية وفقًا ملا يلى

( Business Models )

:

نموذج األعمالاالصل املالي

 االصول املالية
بالتكلفة املستهلكة

 االصول املالية بالقيمة
 العادلة من خالل الدخل

الشامل

 االصول املالية بالقيمة
 العادلة من خالل االرباح

والخسائر

 نموذج األعمال
 لألصول املالية

 املحتفظ بها لتحصيل
التدفقات النقدية التعاقدية

 نموذج األعمال
 لألصول املالية

 املحتفظ بها لتحصيل
 التدفقات النقدية
التعاقدية والبيع

 نماذج أعمال أخرى تتضمن
 املتاجرة – إدارة األصول

 املالية على أساس القيمة
 العادلة – تعظيم
 التدفقات النقدية
عن طريق البيع

الخصائص األساسية

 الهدف من نموذج األعمال هو االحتفاظ باألصول املالية لتحصيل 

التدفقات النقدية التعاقدية املتمثلة في اصل مبلغ االستثمار والعوائد

 البيع هو حدث عرضي استثنائي بالنسبة لهدف هذا النموذج 

 وبالشروط الواردة في املعيار املتمثلة في وجود تدهور في القدرة االئتمانية

ملصدر االداة املالية

أقل مبيعات من حيث الدورية والقيمة 

 يقوم البنك بعملية توثيق واضحة ومعتمدة ملبررات كل عملية بيع ومدي

توافقها مع متطلبات املعيار

 كال من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع يتكامالن لتحقيق هدف

النموذج

 مبيعات مرتفعة )من حيث الدورية والقيمة( باملقارنة مع نموذج أعمال

املحتفظ به لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية

تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حدث عرضي بالنسبة لهدف النموذج

 ادارة االصول املالية بمعرفة علي اساس القيمة العادلة من خالل االرباح

والخسائر تالفيا للتضارب في القياس املحاسبي

 هدف نموذج األعمال ليس االحتفاظ باالصل املالي لتحصيل التدفقات النقدية

التعاقدية أو املحتفظ به لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع
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 السياسات املعتمدة املوثقة وأهداف املحفظة وتطبيق هذه السياسات في الواقع العملي وعلى
التعاقدية النقدية  التدفقات  تحصيل  على  تركز فقط  اإلدارة  استراتيجية  كانت  إذا  ما  الخصوص   وجه 
 لألصل واالحتفاظ بمعدل عائد معين، ملقابلة تواريخ استحقاق األصول املالية مع تواريخ استحقاق

االلتزامات التي تمول هذه األصول أو توليد تدفقات نقدية من خالل بيع هذه األصول
كيفية تقييم والتقرير عن أداء املحفظة الي اإلدارة العليا

 املخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال بما في ذلك طبيعة األصول املالية املحتفظ بها ضمن
ذلك النموذج وطريقة إدارة هذه املخاطر

 كيفية تحديد تقييم أداء مديري االعمال )القيمة العادلة، العائد على املحفظة، أو كالهما(
 دورية وقيمة وتوقيت عمليات البيع في الفترات السابقة، وأسباب هذه العمليات، والتوقعات بشأن
االعتبار بشكل تؤخذ في  البيع ال  انشطة  املعلومات عن  فان  ذلك  البيع املستقبلية. ومع   أنشطة 
املالية وكيفية إدارة األصول  البنك من  تحقيق هدف  لكيفية  تقييم شامل   منعزل، ولكن كجزء من 

 توليد التدفقات النقدية
أساس على  أدائها  وتقييم  ادارتها  يتم  التى  أو  املتاجرة  بغرض  بها  يحتفظ  التي  املالية  األصول   إن 
 القيمة العادلة، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر حيث انها ليست محتفظ بها

لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية أو لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع اصول مالية معًا

االحتفاظ يتم  التي  املحفظة  مستوى  على  االعمال  نموذج  من  الهدف  بتقييم  البنك   يقوم 
 باألصل املالى فيها باعتبار أن ذلك يعكس طريقة إدارة العمل وطريقة امداد اإلدارة باملعلومات،

وتتضمن املعلومات التي يتم اخذها في االعتبار عند تقييم هدف نموذج االعمال ما يلي

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

 لغرض هذا التقييم يقوم البنك بتعريف املبلغ األصلي لالداة املالية بانة القيمة العادلة لألصل املالي عند
باملبلغ االئتمانية املرتبطة  للنقود واملخاطر  الزمنية  القيمة  بأنه مقابل  العائد  االولي. ويعرف   االعتراف 
السيولة )مثل خطر  الزمن ومخاطر اإلقراض االساسية األخرى والتكاليف   األصلي خالل فترة محددة من 

.والتكاليف اإلدارية( وكذلك هامش الربح
 ولتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية لألصل تتمثل فى دفعات تقتصر فقط على أصل االداة
 املالية والعائد، فإن البنك يأخذ في اعتباره الشروط التعاقدية لألداة. ويشمل ذلك تقييم ما إذا كان األصل
 املالي يتضمن شروط تعاقدية قد تغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية مما يجعلها ال تقابل

ذلك الشرط. وإلجراء ذلك التقييم يأخذ البنك في اعتباره ما يلي

االحداث املحتملة التي قد تغير من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية
خصائص الرافعة املالية )سعر العائد، اآلجال، نوع العملة...(

شروط السداد املعجل ومد األجل
الشروط التي قد تحد من قدرة البنك على املطالبة بتدفقات نقدية من أصول معينة

الخصائص التي قد تعدل مقابل القيمة الزمنية للنقود )إعادة  تحديد سعر العائد دوريا(
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املستهلكة، بالتكلفة  مالية  التزامات  إلى  املالية  االلتزامات  بتبويب  البنك  يقوم  األولى  اإلعتراف   عند 
والتزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وذلك بناء علي هدف نموذج االعمال للبنك

 يتم االعتراف أوليا بكافة االلتزامات املالية بالقيمة العادلة في التاريخ الذي يصبح فيه البنك طرف في
الشروط التعاقدية لألداة املالية

املستهلكة التكلفة  اساس  علي  الحقا  املستهلكة  بالتكلفة  املبوبة  املالية  االلتزامات  قياس   يتم 
وباستخدام طريقة العائد الفعلي

 يتم قياس االلتزامات املالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر الحقًا بالقيمة العادلة ويتم االعتراف
 بالتغير في القيمة العادلة املتعلق بالتغير في درجة التصنيف االئتماني للبنك في قائمة الدخل الشامل

اآلخر في حين يتم عرض املبلغ املتبقي من التغير في القيمة العادلة في االرباح و الخسائر

االلتزامات املالية – السياسة املطبقة إعتبارا من ١ يناير ٢٠١٨

البنك بتغيير – يقوم  – وفقط عندما  إعادة تبويب االصول املالية بعد االعتراف االولي إال عندما   ال يتم 
نموذج االعمال الخاص بإدارة هذه األصول

 في كافة االحوال ال يتم اعادة التبويب بين بنود االلتزامات املالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
وبين االلتزامات املالية بالتكلفة املستهلكة

إعادة التبويب

 هـ/٣   اإلستبعاد

١- األصول املالية

 يتم استبعاد األصل املالى عندما تنتهي فترة سريان الحق التعاقدي في الحصول على تدفقات نقدية من
 األصل املالي أو عندما يقوم البنك بتحويل الحق في استالم التدفقات النقدية التعاقدية في معاملة يتم

بموجبها تحويل املخاطر واملنافع املرتبطة بامللكية بشكل جوهرى الى طرف آخر
 عند استبعاد أصل مالي يتم االعتراف في قائمة األرباح والخسائر بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل )أو القيمة

 الدفترية املخصصة للجزء من األصل الذي تم استبعاده( ومجموع كال من املقابل املستلم )متضمنا أي أصل
 جديد تم الحصول علية مخصوما منة أي التزام جديد تم تحمله( وأي أرباح أو خسائر مجمعة سبق االعتراف بها

ضمن إحتياطى القيمة العادلة لإلستثمارات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر
 إعتبارا من 1 يناير 2018 فإن أي أرباح او خسائر متراكمة تم االعتراف بها في قائمة الدخل الشامل االخر متعلقة
 باالستثمار في أدوات حقوق ملكية تم تخصيصها كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
 االخر، ال يتم االعتراف بها في األرباح والخسائر عند استبعاد ذلك األصل بحيث يتم تحويل الفروق التي تخصها

 مباشرة الى بند االرباح املحتجزة. وان أية حصة نشأت أو تم االحتفاظ بها من األصل املؤهل لالستبعاد
)مستوفى شروط اإلستبعاد( فيتم االعتراف بها كأصل أو التزام منفصل

 عندما يدخل البنك في معامالت يقوم بموجبها بتحويل أصول سبق اإلعتراف بها في قائمة املركز املالي،
 ولكنة يحتفظ بكل أو بشكل جوهرى بمعظم املخاطر واملنافع املرتبطة باألصل املحول أو جزء منه. ففي

هذه األحوال، ال يتم استبعاد األصل املحول
 بالنسبة للمعامالت التي ال يقوم فيها البنك باالحتفاظ وال بتحويل بشكل جوهرى كل املخاطر واملنافع

 املرتبطة بملكية األصل ويحتفظ بالسيطرة على األصل، يستمر البنك في االعتراف باألصل في حدود ارتباطه
 املستمر باألصل املالي، ويتحدد االرتباط املستمر للبنك باألصل املالي بمدى تعرض البنك للتغيرات في قيمة

األصل املحول
 في بعض املعامالت يحتفظ البنك بالتزام خدمة األصل املحول مقابل عمولة، عندها يتم استبعاد األصل

 املحول إذا كان يفي بشروط االستبعاد. ويتم االعتراف بأصل او التزام لعقد الخدمة إذا كانت عمولة الخدمة
أكبر من القدر املناسب )أصل( او اقل من القدر املناسب )إلتزام( لتأدية الخدمة
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 إذا تم تعديل شروط األصل املالي بسبب صعوبات مالية للمقترض ولم يكن األصل قد تم استبعاده، فان
اضمحالل األصل يتم قياسه باستخدام سعر العائد قبل التعديل

 يتم إجراء املقاصة بين األصول وااللتزامات املالية إذا كان هناك حق قانوني حال قابل للنفاذ إلجراء
 املقاصة بين املبالغ املعترف بها وكانت هناك النية إلجراء التسوية على أساس صافي املبالغ، أو

الستالم األصل وتسوية االلتزام في آن واحد
 تجرى املقاصة بين اإليرادات واملصروفات فقط إذا كان مسموحًا بذلك وفقا ملعايير املحاسبة املصرية
 املعدلة أو ناتج األرباح أو الخسائر عن مجموعات متماثلة كنتيجة من نشاط املتاجرة او ناتج فروق ترجمة

 ارصدة االصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت االجنبية اوناتج ارباح )خسائر( التعامل في
العمالت االجنبية.

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

 هـ/٤ - التعديالت على األصول املالية وااللتزامات املالية

 إذا تم تعديل شروط أصل مالي، يقوم البنك بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل املعدل 
 مختلفة بشكل جوهري. وإذا كانت التدفقات النقدية مختلفة جوهريًا فان الحقوق التعاقدية للتدفقات
 النقدية من األصل املالي األصلي تعتبر انتهت ومن ثم  يتم استبعاد األصل املالي األصلي ويتم
الدفترية القيمة  تعديل  من  الناتجة  بالقيمة  واالعتراف  العادلة  بالقيمة  جديد  مالي  بأصل   االعتراف 
 االجمالية كأرباح او خسائر ضمن األرباح والخسائر. اما إذا كان هذا التعديل قد حدث بسبب صعوبات
 مالية للمقترض، فان األرباح يتم تاجيلها وتعرض مع مجمع خسائر االضمحالل في حين يتم االعتراف

بالخسائر في قائمة االرباح والخسائر
 إذا كانت التدفقات النقدية لألصل املعدل املعترف به بالتكلفة املستهلكة ليست مختلفة جوهريًا،

فان التعديل ال ينتج عنه استبعاد األصل املالي

 يقوم البنك بتعديل التزام مالي عندما يتم تعديل شروطه وتكون التدفقات النقدية لاللتزام املعدل
 مختلفة جوهريًا.

 في هذه الحالة يتم االعتراف بالتزام مالي جديد بناءًا على الشروط املعدلة بالقيمة العادلة. ويتم
 االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية لاللتزام املالي القديم وااللتزام املالي الجديد بالشروط املعدلة

 ضمن األرباح و الخسائر.

١- االلتزامات املالية

•

١- األصول املالية

•

•

•

٢- االلتزامات املالية

السياسة املطبقة قبل ١ يناير ٢٠١٨

املقاصة بين االصول املالية وااللتزامات املالية
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 يحدد البنك القيمة العادلة علي اساس انها السعر الذى سيتم الحصول عليه لبيع أصل أو الذى سيتم
 سداده لنقل إلتزام فى معاملة منظمة بين املشاركين فى السوق فى تاريخ القياس مع االخذ في

 االعتبار عند قياس القيمة العادلة خصائص األصل أو اإللتزام فى حال أخذ املشاركون فى السوق
 تلك الخصائص بعين االعتبار عند تسعير األصل و/أو اإللتزام فى تاريخ القياس حيث تشتمل هذه

 الخصائص علي حالة األصل وموقعه والقيود على بيع األصل أو استخدامه لكيفية نظر
املشاركين فى السوق.

 يستخدم البنك منهج السوق لتحديد القيمة العادلة لالصول وااللتزامات املالية باعتبار ان هذا املنهج
 يستخدم االسعار واملعلومات األخرى ذات الصلة الناجمة عن معامالت بالسوق تتضمن أصول أو

 التزامات أو مجموعة من األصول وااللتزامات، وتكون مطابقة أو قابلة للمقارنة. وبالتالي قد
 يستخدم البنك أساليب التقييم املتفقة مع منهج السوق مثل مضاعفات السوق املشتقة من
 مجموعات قابلة للمقارنة. وعندها يقتضي اختيار املضاعف املالئم من ضمن النطاق استخدام

الحكم الشخصي مع األخذ في االعتبار العوامل الكمية والنوعية الخاصة بالقياس.
 عندما ال يمكن االعتماد علي مدخل السوق في تحديد القيمة العادلة الصل مالي او التزام مالي،

 يستخدم البنك منهج الدخل في تحديد القيمة العادلة والذي بموجبه يتم تحويل املبالغ املستقبلية
 مثل التدفقات النقدية أو الدخل واملصروفات إلى مبلغ حالي )مخصوم( بحيث يعكس

 قياس القيمة العادلة توقعات السوق الحالية حول املبالغ املستقبلية.
 عندما ال يمكن االعتماد علي مدخل السوق او منهج الدخل في تحديد القيمة العادلة الصل مالي او
 التزام مالي، يستخدم البنك منهج التكلفة في تحديد القيمة العادلة بحيث يعكس املبلغ الذي يتم

 طلبه حاليًا الستبدال االصل بحالته الراهنة )تكلفة االستبدال الحالية(، بحيث تعكس القيمة العادلة
 التكلفة التي يتحملها املشارك في السوق كمشترى من اقتناء أصل بديل له منفعة مماثلة حيث ان

املشارك في السوق كمشترى لن يدفع في األصل أكثر من املبلغ الذي يستبدل به املنفعة
لألصل. 

السياسة املطبقة إعتبارا من ١ يناير ٢٠١٨

 و -  قياس القيمة العادلة

األسعار املعلنة لألصول أو االلتزامات املماثلة في أسواق نشطة.
 عقود مبادلة أسعار الفائدة باحتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة بناءًا

على منحنيات العوائد امللحوظة.
 القيمة  العادلة للعقود املستقبلية ألسعار العمالت باستخدام القيمة الحالية لقيمة التدفق النقدي

املتوقع باستخدام سعر الصرف املستقبلي للعملة محل التعاقد.
تحليل التدفقات النقدية املخصومة في تحديد القيمة العادلة لألدوات املالية األخرى.

أساليب التقييم املستخدمة في تحديد القيمة العادلة لألداة املالية تتضمن

يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات امُلعلن عن أسعارها في أسواق نشطة على أساس أسعار الطلب الجارية
 Bid Price أما إذا لم تكن هناك سوق نشطة لألصل املالي أو لم تتوافر أسعار الطلب الجارية، فيحدد البنك القيمة
 العادلة باستخدام أحد أساليب التقييم.  ويتضمن ذلك استخدام معامالت محايدة حديثة، أو تحليل التدفقات النقدية 
 املخصومة، أو نماذج تسعير الخيارات أو طرق التقييم األخرى شائعة االستخدام من ِقبل املتعاملين بالسوق وإذا لم

 يتمكن البنك من تقدير القيمة العادلة ألدوات حقوق امللكية امُلبوبة متاحة للبيع، يتم قياس قيمتها بالتكلفة بعد
خصم أى اضمحالل فى القيمة.

السياسة املطبقة قبل ١ يناير ٢٠١٨
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 يتم االعتراف باملشتقات بالقيمة العادلة في تاريخ الدخول في عقد املشتقة، ويتم إعادة قياسها الحقًا
 بقيمتها العادلة. ويتم الحصـول على القيمة العادلـة من األسعـار السوقية املعلنة في األسواق

 النشطة، أو املعامالت السوقية الحديثة، أو أساليب التقييم مثل نماذج التدفقات النقدية املخصومة
ونماذج تسعير الخيارات، بحسب األحوال. وتظهر جميع املشتقات ضمن األصول إذا كانت قيمتها العادلة

موجبة، أو ضمن االلتزامات إذا كانت قيمتها العادلة سالب .
ال يتم  فصل عقود املشتقات الضمنية عندما تكون املشتقة مرتبطة بأصل مالي وبالتالى يتم تصنيف

عقد املشتقات الضمنية بالكامل مع األصل املالى املرتبط به .
 تعتمد طريقة االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة على ما إذا كانت املشتقة
مخصصة أداة تغطية، وعلى طبيعة البند املغطى.ويقوم البنك بتخصيص بعض املشتقات على أنها أيًا

مما يلى :

 ز) -  أدوات املشتقات املالية ومحاسبة التغطية

تغطيات مخاطر القيمة العادلة لألصول وااللتزامات املعترف بها أو االرتباطات املؤكدة
)تغطية القيمة العادلة(.

تغطيات مخاطر تدفقات نقدية مستقبلية متوقعة بدرجة كبيرة ُتنسب إلى أصل أو التزام معترف به,
أو ُتنسب إلى معاملة متنبأ بها )تغطية التدفقات النقدية(.

تغطيات صافي االستثمار في عمليات أجنبية )تغطية صافي االستثمار(.

 يتم استخدام محاسبة التغطية للمشتقات املخصصة لهذا الغرض إذا توافرت فيها الشروط املؤهلة
للمحاسبة عنها كادوات تغطية.

 يقوم البنك عند نشأة املعاملة بالتوثيق املستندى للعالقة بين البنود املغطاة وأدوات التغطية، وكذلك
 أهداف إدارة الخطر واإلستراتيجية من الدخول في معامالت التغطية املختلفة.  ويقوم البنك أيضًا عند

نشأة التغطية وبصفة مستمرة بالتوثيق املستندى لتقدير ما إذا كانت املشتقات املستخدمة في
معامالت التغطية فعالة في مقابلة التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند املغطى .

 ز/١ - تغطية القيمة العادلة

 يتم االعتراف في قائمة األرباح والخسائر  بالتغيرات في القيمة العادلة للمشتقات املخصصة املؤهلة
لتغطيات مخاطر تغير القيمة العادلة، وذلك مع أية تغيرات في القيمة العادلة املنسوبة لخطر األصل أو

االلتزام املغطى .
 يتم االعتراف بأثر التغيرات الفعالة في القيمة العادلة لعقود مبادالت سعر العائد والبنود املغطاة

 املتعلقة بها ضمن بند “صافي الدخل من العائد “. في حين يتم االعتراف بأثر التغيرات الفعالة في
القيمة العادلة لعقود العملة املستقبلية ضمن بند “صافي دخل االدوات املالية بالقيمة العادلة من خالل

 األرباح والخسائر .
 يتم االعتراف بأثر عدم الفعالية فى كافة العقود والبنود امُلغطاة املتعلقة بها الواردة فى الفقرة

” السابقة ضمن بند “ صافي دخل األستثمارات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
 إذا لم ُتعد التغطية تفي بشروط محاسبة التغطية، يتم استهالك التعديل الذي تم على القيمة الدفترية

 للبند املغطى الذي يتم املحاسبة عنه بطريقة التكلفة امُلستهلكة، وذلك بتحميله على األرباح والخسائر
     على مدار الفترة حتى االستحقاق. ويستمر االعتراف بحقوق امللكية بالتعديالت التي أجريت على القيمة

الدفترية ألداة حقوق امللكية املغطاة حتى يتم استبعادها .

”

.1

.2

.3
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 يتم االعتراف في قائمة الدخل الشامل االخر بالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات
 املخصصة املؤهلة لتغطيات التدفقات النقدية. ويتم االعتراف على الفور باألرباح والخسائر املتعلقة

 بالجزء غير الفعال في قائمة األرباح والخسائر ضمن بند “ صافي دخل االدوات املالية بالقيمة العادلة من
” خالل األرباح والخسائر

 يتم ترحيل املبالغ التي تراكمت في قائمة الدخل الشامل االخر إلى قائمة األرباح والخسائر  في نفس
 الفترات التي يكون للبند املغطى تأثير على األرباح أو الخسائر. وتؤخذ األرباح أو الخسائر املتعلقة بالجزء
 الفعال من مبادالت العملة والخيارات إلى “ صافي دخل االدوات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح

 والخسائر
 عندما تستحق أو ُتباع أداة تغطية أو إذا لم تعد التغطية تفي بشروط محاسبة التغطية، يستمر االعتراف

 باألرباح أو الخسائر التي تراكمت في الدخل الشامل االخر في ذلك الوقت ضمن بنود الدخل الشامل االخر،
 ويتم االعتراف بها في قائمة األرباح والخسائر عندما يتم االعتراف في النهاية  باملعاملة املتنبأ بها. أما

 إذا لم يعد من املتوقع أن تحدث املعاملة املتنبأ بها، عندئذ يتم ترحيل األرباح أو الخسائر التي تراكمت
في الدخل الشامل االخر على الفور إلى قائمة األرباح والخسائر .

 ز/٢  - تغطية التدفقات النقدية

 يتم االعتراف ضمن قائمة الدخل الشامل االخر بالربح أو الخسارة من أداة التغطية املتعلقة بالجزء الفعال
 للتغطية، بينما يتم االعتراف في قائمة األرباح والخسائر على الفور بالربح أو الخسارة املتعلقة بالجزء غير

 الفعال. ويتم ترحيل األرباح أو الخسائر التي تراكمت في قائمة الدخل الشامل االخر الي قائمة األرباح
والخسائر عند استبعاد العمليات األجنبية .

 ز/٣  - تغطية صافي االستثمار

 يتم االعتراف في قائمة األرباح والخسائر ضمن “صافي دخل االدوات املالية بالقيمة العادلة من خالل
 األرباح والخسائر” بالتغيرات في القيمة العادلة للمشتقات غير املؤهلة ملحاسبة التغطية، ويتم االعتراف
 في قائمة األرباح والخسائر “صافي الدخل من األدوات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر”
وذلك باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات التي يتم إدارتها باالرتباط مع

األصول وااللتزامات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر .

 ز/٤  - املشتقات غير املؤهلة ملحاسبة التغطية

 تعرف املشتقات املالية الضمنية عندما تكون املشتقات مشمولة مع ترتيب تعاقدي آخر )عقد أصلى(
ويقوم البنك باملحاسبة عن املشتقة الضمنية بإعتبارها مشتقة مستقلة عندما يكون :

 ج  - املشتقات الضمنية 

السياسة املطبقة من ١ يناير ٢٠١٨

العقد األصلي ال يمثل أصاًل يقع ضمن نطاق املعيار الدولي للتقارير املالية )٩( االدوات املالية .
عند قياس العقد األصلي بذاته بطريقة أخرى بخالف القيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر .

عندما تستوفي شروط املشتقة الضمنية تعريف املشتقات إذا تم تقييمها كأداة منفصلة .
اختالف الخصائص االقتصادية واملخاطر للمشتقات الضمنية عن تلك الخصائص واملخاطر املتعلقة بالعقد

األصلى .

”.

”.

•  

•  
•  
•  
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السياسة املطبقة قبل ١ يناير ٢٠١٨

عرفت املشتقات املالية الضمنية عندما تكون املشتقات مشمولة مع ترتيب تعاقدى آخر )عقد أصلى(
ويقوم البنك باملحاسبة عن املشتقة الضمنية بإعتبارها مشتقة مستقلة عندما يكون :

العقد األصلى بذاته يتم قياسه بطريقة أخرى بخالف القيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر .
شروط املشتقة الضمنية تستوفى تعريف املشتقات إذا تم تقييمها كأداة منفصلة .

إختالف الخصائص اإلقتصادية واملخاطر للمشتقات الضمنية عن تلك الخصائص واملخاطر املتعلقة
بالعقد األصلى .

 يتم قياس املشتقات الضمنية التي يتم فصلها بالقيمة العادلة، مع اإلعتراف بالتغيرات في القيمة
 العادلة ضمن األرباح والخسائر إال إدا كانت جزء في ترتيب مؤهل للمحاسبة عنه كتغطية تدفق نقدى أو

صافى إستثمار. هذا ويتم عرض املشتقات الضمنية التي تم فصلها ضمن قائمة املركز املالى سويًا مع
العقد األصلى .

 طبقا لطريقة العائد الفعلي يتم حساب التكلفة امُلستهلكة ألصل أو التزام مالي وتوزيع إيرادات العائد
 أو مصاريف العائد على مدار عمر األداة املتعلقة بها. ويمثل معدل العائد الفعلي املعدل الذي يستخدم
 لخصم التدفقات النقدية املستقبلية املتوقع سدادها أو تحصيلها خالل العمر املتوقع لألداة املالية، أو

 فترة زمنية أقل إذا كان ذلك مناسبًا وذلك للوصول بدقة إلى القيمة الدفترية ألصل أو التزام مالي. وعند
 حساب معدل العائد الفعلي، يقوم البنك بتقدير التدفقات النقدية باألخذ في االعتبار جميع شروط عقد

 األداة املالية )مثل خيارات السداد املبكر( ولكن ال يؤخذ في االعتبار خسائر االئتمان املستقبلية*،
وتتضمن طريقة الحساب كافة األتعاب املدفوعة أو املقبوضة بين أطراف العقد التي تعتبر جزءًا من

معدل العائد الفعلي، كما تتضمن تكلفة املعاملة وأية عالوات أو خصومات .
 عند تصنيف القروض أو املديونيات ضمن القروض واملديونيات املضمحلة )املرحلة الثالثة( ال يتم
االعتراف بإيرادات العائد الخاص بها ويتم قيدها في سجالت هامشية خارج القوائم املالية، ويتم

 االعتراف بها ضمن االيرادات وفقا لألساس النقدي وذلك وفقًا ملا يلى :

عندما يتم تحصيلهـا وذلك بعد إسترداد كامل املتأخـرات بالنسبة للقروض االستهالكية والعقارية
لالسكان الشخصى والقروض الصغيرة لالنشطة االقتصادية .

 بالنسبة للقروض املمنوحة للمؤسسات املعاد جدولتها ُيتبع األساس النقدى أيضًا حيث ُيعلى العائد
 املحسوب الحقًا وفقًا لشروط عقد الجدولة على القرض لحين سداد ٢٥% من أقساط الجدولة وبشرط

 استمرار العميل فى االنتظام، وبعدها يتم ادراج العائد املحسوب على رصيد القرض القائم بااليرادات
 )العائد على رصيد الجدولة املنتظمة( دون العائد امُلهمش قبل الجدولة الذى ال ُيدرج بااليرادات إال بعد
سداد كامل رصيد القرض املعترف به فى املركز املالي قبل الجدولة )العائد املحسوب هامشيًا قبل

الجدولة (

 يتم قياس املشتقات الضمنية التي يتم فصلها بالقيمة العادلة، مع اإلعتراف بالتغيرات في القيمة
العادلة ضمن األرباح والخسائر إال إذا كانت جزء في ترتيب مؤهل للمحاسبة عنه كتغطية تدفق نقدى أو

 صافى إستثمار .
هذا ويتم عرض املشتقات الضمنية التي تم فصلها ضمن قائمة املركز املالى سويًا مع العقد األصلى .

•  

•  
•  

•  
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 يتم االعتراف فى قائمة االرباح والخسائر ضمن بند عائد القروض وااليرادات املشابهه أو “تكلفة الودائع
 والتكاليف املشابهة” بإيردات ومصروفات العائد بإستخدام طريقة العائد الفعلى لجميع االدوات املالية

التى تحمل بعائد فيما عدا تلك املبوبة بغرض املتاجرة أو التى تم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من
خالل االرباح والخسائر .

 وطريقة العائد الفعلى هى طريقة حساب التكلفة املستهلكة ألصل أو إلتزام مالى وتوزيع إيرادات
 العائد أو مصاريف العائد على مدار عمر االداة املتعلقة بها ، ومعدل العائد الفعلى هو املعدل الذى

 يستخدم لخصم التدفقات النقدية املستقبلية املتوقع سدادها أو تحصيلها خالل العمر املتوقع لالداة
 املالية ، أو فترة زمنية أقل إذا كان ذلك مناسبا وذلك للوصول بدقة إلى القيمة الدفترية ألصل أو إلتزام

 مالى ، وعند حساب معدل العائد الفعلى ، يقوم البنك بتقدير التدفقات النقدية باالخذ فى االعتبار جميع
 شروط عقد االداة املالية )مثل خيارات السداد املبكر( ولكن اليؤخذ فى االعتبار خسائر االئتمان

املستقبلية ، وتتضمن طريقة الحساب كافة االتعاب املدفوعة أو املقبوضة بين أطراف العقد التى تعتبر
جزءا من معدل العائد الفعلى ، كما تتضمن تكلفة املعاملة أية عالوات أو خصومات .

 وعند تصنيف القروض أو املديونيات بأنها غير منتظمة أو مضمحلة بحسب الحالة اليتم االعتراف بإيرادات
العائد الخاص بها ويتم قيدها فى سجالت هامشية خارج القوائم املالية ، ويتم االعتراف بها ضمن

االيرادات وفقا لالساس النقدى وذلك وفقا ملا يلى :

 ط -إيرادات ومصروفات العائد  

عندما يتم تحصيلها وذلك بعد إسترداد كامل املتأخرات بالنسبة للقروض االستهالكية والعقارية
لالسكان الشخصى وللقروض الصغيرة لالنشطة االقتصادية .

 بالنسبة للقروض املمنوحة للمؤسسات يتبع االساس النقدى أيضا حيث يعلى العائد املحسوب
 الحقا وفقا لشروط عقد الجدولة على القرض لحين سداد ٢٥% من أقساط الجدولة وبحد أدنى

 إنتظام ملدة سنة وفى حالة إستمرار العميل فى االنتظام يتم إدراج العائد املحسوب على رصيد
القرض القائم بااليرادات )العائد على رصيد الجدولة املنتظمة( دون العائد املهمش قبل الجدولة

الذى اليدرج بااليرادات إال بعد سداد كامل رصيد القرض فى املركز املالى قبل الجدولة .

 ي -إيرادات االتعاب والعموالت 
 يتم االعتراف باالتعاب املستحقة عن خدمة قرض أو تسهيل ضمن االيرادات عند تأدية الخدمة ويتم إيقاف االعتراف

 بإيردات االتعاب والعموالت املتعلقة بالقروض أو املديونيات غير املنتظمة أو املضمحلة ، حيث يتم قيدها فى
 سجالت هامشية خارج القوائم املالية ، ويتم االعتراف بها ضمن االيرادات وفقا لالساس النقدى عندما يتم

االعتراف بإيرادات العائد بالنسبة لالتعاب التى تمثل جزءا مكمال للعائد
الفعلى لالصل املالى بصفة عامة يتم معالجتها بإعتبارها تعديال ملعدل العائد الفعلى .

 ويتم تأجيل أتعاب االرتباط على القروض إذا كان هناك إحتمال مرجح بأنه سوف يتم سحب هذه القروض وذلك على
 إعتبار أن أتعاب االرتباط التى يحصل عليها البنك تعتبر تعويضا عن التدخل املستمر إلقتناء االداة املالية ، ثم يتم

االعتراف بها بتعديل معدل العائد الفعلى على القرض ، وفى حالة إنتهاء فترة
االرتباط دون إصدار البنك للقرض يتم االعتراف باالتعاب ضمن االيرادات عند إنتهاء فترة سريان االرتباط .

 ويتم االعتراف باالتعاب املتعلقة بأدوات الدين التى يتم قياسها بقيمتها العادلة ضمن االيرادات عند االعتراف
 االولى ويتم االعتراف بأتعاب ترويج القروض املشتركة ضمن االيرادات عند إستكمال عملية الترويج وعدم إحتفاظ

البنك بأية جزء من القرض أو كان البنك يحتفظ بجزء له ذات معدل العائد الفعلى
املتاح للمشاركين االخرين .

 ويتم االعتراف فى قائمة االرباح والخسائر باالتعاب والعموالت الناتجه عن التفاوض أو املشاركة فى التفاوض
 على معاملة لصالح طرف آخر ـ مثل ترتيب شراء أسهم أو أدوات مالية أخرى أو إقتناء أو بيع املنشآت ـ وذلك عند

 إستكمال املعاملة املعنية ، ويتم االعتراف بأتعاب االستشارات االدارية والخدمات االخرى عادة على أساس التوزيع
الزمنى النسبى على مدار أداء الخدمة. ويتم االعتراف بأتعاب إدارة التخطيط املالى وخدمات الحفظ التى يتم

تقديمها على فترات طويلة من الزمن على مدار الفترة التى يتم أداء الخدمة فيها .

•  

•  
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يتم االعتراف فى قائمة االرباح والخسائر بتوزيعات االرباح عند صدور الحق فى تحصيلها . 

 ك -إيرادات توزيعات االرباح 

 يتم عرض االدوات املالية املباعة بموجب إتفاقيات إلعادة شرائها ضمن االصول مضافة على أرصدة أذون
 الخزانة وأوراق حكومية أخرى باملركز املالي ويتم عرض االلتزام )إتفاقيات الشراء وإعادة البيع( مخصوما

من أرصدة أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى باملركز املالي ، ويتم االعتراف بالفرق بين سعر البيع وسعر
إعادة الشراء على أنه عائد يستحق على مدار مدة االتفاقيات بإستخدام طريقة معدل العائد الفعلى .

 ل -إتفاقيات الشراء وإعادة البيع وإتفاقيات البيع وإعادة الشراء 

يتم اثبات خسائر االضمحالل عن الخسائر االئتمانية املتوقعة لألدوات املالية التالية والتي ال يتم قياسها
بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وهي :

 م -إضمحالل االصول املالية 

السياسة املطبقة قبل ١ يناير ٢٠١٨

األصول املالية التي تمثل أدوات دين .
املديونيات املستحقة .
عقود الضمانات املالية .

ارتباطات القروض وارتباطات ادوات الدين املشابهة . 

ادوات الدين املتعلقة بمنتجات التجزئة املصرفية واملشروعات الصغيرة واملتناهية الصغر

يقوم البنك بتجميع ادوات الدين املتعلقة بمنتجات التجزئة املصرفية واملشروعات الصغيرة واملتناهية
الصغر على اساس مجموعات ذات مخاطر ائتمانية متشابهة على اساس نوع املنتج املصرفي .

يقوم البنك بتصنيف ادوات الدين داخل مجموعة منتج التجزئة املصرفية او املشروعات الصغيرة 
واملتناهية الصغر الي ثالث مراحل بناء على املعايير الكمية والنوعية التالية :

•  

ال يتم اثبات خسائر اضمحالل في قيمة االستثمارات في أدوات حقوق امللكية . •  

•  

•  

)١
)٢
)٣
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املرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األوليتصنيف االداة املالية

 ادوات مالية منخفضة

املخاطر االئتمانية

ادوات مالية مضمحلة

 ادوات مالية حدث بشانها

 زيادة جوهرية في املخاطر

االئتمان

املحدد االساسي

(املعايير الكمية)

املحدد االساسي

(املعايير الكمية)

 تاخير خالل ٣٠ يوم

 من تاريخ استحقاق

االقساط التعاقدية
-

-

-

-

-

املحدد االساسي

(املعايير الكمية)

 عندما يتأخر املقترض

 أكثر من ٩٠ يوما عن

 سداد اقساطه

التعاقدية

 املحدد االضافي

(املعايير النوعية)

 تدخل في نطاق

املخاطر القبولة

 املحدد االضافي

(املعايير النوعية)

 إذا واجه املقترض واحدا أو أكثر من

: األحداث التالية

تقدم املقترض بطلب لتحويل السداد   

 قصير االجل الى طويل االجل نتيجة 

 تأثيرات سلبية متعلقة بالتدفقات النقدية

 للمقترض

 إلغاء البنك أحد التسهيالت املباشرة من

 جانب البنك بسبب ارتفاع املخاطر

 االئتمانية للمقترض

 تمديد املهلة املمنوحة للسداد بناء على

طلب املقترض

 متأخرات سابقة متكررة خالل ال ١٢ شهرا

السابقة

 تغيرات اقتصادية مستقبلية سلبية تؤثر

 على التدفقات النقدية املستقبلية

للمقترض

 املحدد االضافي

(املعايير النوعية)

ال يوجد

ال توجد متاخرات

ادوات الدين املتعلقة  باملؤسسات واملشروعات املتوسطة

 يقوم البنك بتجميع ادوات الدين املتعلقة املؤسسات واملشروعات املتوسطة علي اساس مجموعات
.)ORR( ذات مخاطر ائتمانية متشابهة علي اساس وحدة العميل املقترض 

يقوم البنك بتصنيف العمالء داخل كل مجموعة الي ثالث مراحل بناء علي املعايير الكمية والنوعية
التالية :
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املرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األوليتصنيف االداة املالية

 ادوات مالية منخفضة

املخاطر االئتمانية

 ادوات مالية

مضمحلة

 ادوات مالية حدث بشانها

 زيادة جوهرية في

املخاطر االئتمان

 املحدد
االساسي
 املعايير)
(الكمية

املحدد االساسي

(املعايير الكمية)

 تاخير خالل ٦٠ يوم

 من تاريخ استحقاق

االقساط التعاقدية
-

-

-

-

-

املحدد االساسي

(املعايير الكمية)

 عندما يتأخر املقترض

 أكثر من ٩٠ يوما عن

 سداد اقساطه

التعاقدية

 املحدد
 االضافي
 املعايير)
(النوعية

 تدخل في
 نطاق

 املخاطر
القبولة

 املحدد االضافي

(املعايير النوعية)

 إذا كان املقترض على قائمة املتابعة

 و/ أو األداة املالية واجهت واحدا أو

أكثر من األحداث التالية

 زيادة كبيرة بسعر العائد علي االصل

 املالى كنتيجة لزيادة املخاطر

 االئتمانية

 تغييرات سلبية جوهرية في النشاط

 والظروف املالية أو االقتصادية التي

يعمل فيها املقترض

 طلب إعادة الجدولة

 تغييرات سلبية جوهرية في نتائج

 التشغيل الفعلية أو املتوقعة او

 التدفقات النقدية

 تغييرات اقتصادية مستقبلية سلبية

 تؤثر على التدفقات النقدية

املستقبلية للمقترض

 العالمات املبكرة ملشاكل التدفق

 النقدي/السيولة مثل التأخير في

خدمة الدائنين/القروض التجارية

 عندما يعجز املقترض عن تلبية واحد او اكثر من

 املعايير التالية، مما يشير إلى أن املقترض يواجه

 صعوبة مالية كبيرة

وفاة أو عجز املقترض

تعثر املقترض ماليًا

 الشروع في جدولة نتيجة تدهور القدرة االئتمانية

للمقترض

 عدم االلتزام بالتعهدات املالية

 اختفاء السوق النشط لألصل املالي او احد

االدوات املالية للمقترض بسبب صعوبات مالية

 منح املقرضين امتيازات تتعلق بصعوبة مالية 

للمقترض ما كانت تمنح في الظروف العادية

 احتمال أن يدخل املقترض في مرحلة اإلفالس او 

اعادة الهيكلة نتيجة صعوبات مالية

 إذا تم شراء أصول املقترض املالية بخصم كبير

يعكس خسائر االئتمان املتكبدة

 املحدد االضافي

(املعايير النوعية)

 ال توجد
متاخرات

-

-

-

-

-

-

-

-

-

يتم تصنيف االصول املالية التى انشأها او اقتناها البنك وتتضمن معدل مرتفع من خطر االئتمان عن معدالت
البنك لالصول املالية منخفضة املخاطر عند االعتراف االولى باملرحلة الثانية مباشرة .
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 يقوم البنك بتقييم محافظ ادوات الدين على أساس ربع سنوي على مستوى املحفظة لجميع االصول
 املالية لألفراد واملؤسسات واملشروعات الصغيرة واملتوسطة واملتناهية الصغر وعلي اساس دوري

 فيما يتعلق باالصول املالية للمؤسسات املصنفة ضمن قائمة املتابعة بهدف مراقبة خطر االئتمان
 املتعلق بها ، كما يتم هذا التقييم على مستوى الطرف املقابل على أساس دوري، و يتم مراجعة

 ومراقبة املعايير املستخدمة لتحديد الزيادة الجوهرية في خطر االئتمان دوريا من قبل ادارة املخاطر
االئتمانية

 يقوم البنك في تاريخ القوائم املالية بتقدير مخصص خسائر االضمحالل لالداه املالية بقيمة مساوية
 للخسائر االئتمانية املتوقعة على مدى عمر األداة املالية فيما عدا الحاالت التالية والتي يتم تقدير

مخصص خسائر االضمحالل فيها بقيمة مساوية للخسائر االئتمانية املتوقعة على مدى أثني عشر شهرا

قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة

اداه دين تم تحديدها على انها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ القوائم املالية )ادوات الدين
باملرحلة االولي (.

أدوات  مالية أخرى لم تكن املخاطر االئتمانية في تاريخ التقرير قد زادت بشكل جوهري منذ االعتراف
األولى )ادوات الدين باملرحلة االولي (.

يعتبر البنك الخسائر االئتمانية املتوقعة هي تقدير احتمالي مرجح للخسائر االئتمانية املتوقعة، والتي يتم
قياسها كما يلي :

 تقاس خسائر االئتمان املتوقعة لألصول املالية باملرحلة االولي علي اساس القيمة الحالية إلجمالى
 العجز النقدي املحسوب علي اساس معدالت احتماالت االخفاق التاريخية املعدلة بتوقعات متوسط

 سيناريوهات مؤشرات االقتصاد الكلية  ملدة اثني عشر شهرا مستقبلية مضروبة في القيمة عند
 االخفاق مع االخذ في االعتبار الترجيح بمعدالت االسترداد املتوقعة عند حساب معدل الخسارة وذلك

 لكل مجموعة من ادوات الدين ذات املخاطر االئتمانية املتشابهة. ونظرا ألن الخسائر االئتمانية
 املتوقعة تأخذ في الحسبان مبلغ وتوقيت الدفعات ،فإن الخسائر االئتمانية تنشأ حتى إذا كانت
 املنشأة تتوقع أن يتم السداد بالكامل ولكن في وقت الحق بعد أن يصبح الدين واجب السداد

 بموجب الشروط التعاقدية.وتعتبر الخسائراالئتمانية املتوقعة على مدى أثني عشر شهرا جزء من
الخسائر االئتمانية املتوقعة علي مدار حياة االصل والتي تنتج عن أحداث التعثر في السداد ألداة

مالية واملحتملة خالل أثني عشر شهرا بعد تاريخ القوائم املالية .
 تقاس خسائر االئتمان املتوقعة لألصول املالية باملرحلة الثانية علي اساس القيمة الحالية إلجمالى
 العجز النقدي املحسوب علي اساس معدالت احتماالت االخفاق التاريخية املعدلة بتوقعات متوسط

 سيناريوهات مؤشرات االقتصاد الكلية ملدة حياة االصل املالي مضروبة في القيمة عند االخفاق مع
االخذ في االعتبار الترجيح بمعدالت االسترداد املتوقعة عند حساب معدل الخسارة وذلك لكل

مجموعة من ادوات الدين ذات املخاطر االئتمانية املتشابهة .
األصول املالية املضمحلة ائتمانيا في تاريخ القوائم املالية تقاس بالفرق بين إجمالي املبلغ

الدفتري لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة .
 يقوم البنك عند حساب معدالت الخسارة االخد في االعتبار معدالت االسترداد املتوقعة من القيمة

الحالية للتدفقات النقدية املتوقعة سواء من الضمانات النقدية والعينية او معدالت السداد التاريخية
او املستقبلية املتوقعة وذلك علي النحو التالي :

:

.

)١

)٢

•  

•  

•  

•  
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 بالنسبة الدوات الديون املصنفة ضمن املرحلة االولي يتم االعتداد فقط بقيمة الضمانات النقدية وما
 في حكمها املتمثلة في النقدية واالدوات املالية االخري التي يمكن تحويلها الي نقدية بسهولة في

مدي زمني قصير )٣ شهور او اقل( وبدون ان يحدث تغير )خسارة( قي قيمتها نتيجة مخاطر االئتمان
وذلك بعد خصم نسبة ١٠% مقابل الظروف غير املتوقعة .

 بالنسبة الدوات الديون املصنفة ضمن كال من املرحلة الثانية او الثالثة يتم االعتداد فقط بانواع
 الضمانات طبقا للقواعد الصادرة عن البنك املركزي املصري في ٢٠٠٥/٥/٢٤ بشأن تحديد الجدارة

 االئتمانية للعمالء وتكوين املخصصات في حين يتم حساب قيمة تلك الضمانات طبقا ملا وارد بقواعد
 اعداد وتصوير القوائم املالية للبنوك واسس االعتراف والقياس الصادرة عن البنك املركزي املصري في
١٦ ديسمبر ٢٠٠٨ وذلك بعد خصم نسبة ١٠% و ٢٠% للضمانات النقدية وللقيمة الحالية للتدفقات النقدية

املستقبلية للضمانات العينية املعتد بها علي التوالي .
 بالنسبة الدوات الدين املحتفظ بها لدى البنوك التي تعمل خارج مصر، يتم تحديد معدالت احتماالت

 االخفاق علي اساس التصنيف االئتماني للمركز الرئيسي للبنك الذي يعمل خارج مصر وبما ال يزيد عن
التصنيف االئتماني لدولة املركز الرئيسي ومع مراعاة التعليمات الصادرة عن البنك املركزى بشأن مخاطر

الدول، ويحتسب معدل الخسارة بواقع ٤٥% .
 بالنسبــــة الدوات املحتفظ بها لدي البنــــوك التي تعمل داخل مصر، يتم حساب معدالت احتماالت

 االخفاق علي اساس تصنيف البنك من قبل مؤسسات التصنيف الدولية الخارجية وتعامل فروع البنوك
املصرية بالخارج معاملة املركز الرئيسى ، كما تعامل فروع البنوك االجنبية التي تعمل داخل مصر معاملة

املركز الرئيسي لها، ويحتسب معدل الخسارة بواقع ٤٥% .
 بالنسبة الدوات الدين التي تصدرها الجهات بخالف البنوك، يتم حساب معدالت احتماالت االخفاق علي
 اساس تصنيف الجهة املصدرة لالداة املالية من قبل مؤسسات التصنيف الدولية الخارجية وبما ال يزيد

عن التصنيف االئتماني لدولة الجهة املصدرة في حالة الجهات الخارجية، ويحتسب معدل الخسارة بواقع
. %٤٥

 يتم خصم مخصص االضمحالل الخاص باألصول املالية املعترف بها باملركز املالي من قيمة ذات االصول
 املالية عند تصوير قائمة املركز املالي، في حين يتم االعتراف بمخصص االضمحالل املتعلق بارتباطات

القروض وعقود الضمانات املالية وااللتزامات العرضية ضمن بند املخصصات األخرى بالتزامات املركز
املالي .

بالنسبة لعقود الضمانات املالية يقوم البنك بتقدير الخسارة االئتمانية املتوقعة علي اساس الفرق بين
الدفعات املتوقع سدادها لحامل الضمانة مخصوما منها اي مبالغ أخرى يتوقع البنك استردادها .

-

-

-

-

-

-

-

 ال يقوم البنك بنقل االصل املالى من املرحلة  الثانية الي املرحلة االولي اال  بعد استيفاء كافة العناصر
 الكمية والنوعية الخاصة باملرحلة االولي وان اجمالي املتحصالت النقدية من االصل املالى اصبحت

تساوي او تزيد عن كامل قيمة االقساط املستحقة لالصل املالى – ان وجدت -  والعوائد  املستحقة
ومضي ثالثة اشهر متصلة من االستمرار في استيفاء الشروط .

•  

الترقى من املرحلة الثانية الى املرحلة االولى
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 الترقي من املرحلة الثالثة الي املرحلة الثانية 

استيفاء كافة العناصر الكمية والنوعية الخاصة باملرحلة الثانية .
سداد ٢٥% من ارصدة االصل املالى املستحقة بما في ذلك العوائد املستحقة املجنبة/املهمشة

- حسب  االحوال .
االنتظام في سداد اصل مبلغ االصل املالى وعوائده املستحقة ملدة ١٢ شهرا متصلة علي االقل .

فترة االعتراف باالصل املالى ضمن الفئة االخيرة من املرحلة الثانية

ال تزيد فترة االعتراف )تصنيف( االصل املالي داخل الفئة االخيرة من املرحلة الثانية مدة تسعة اشهر من 
تاريخ تحويلها لتلك املرحلة .

األصول املالية املعاد هيكلتها

 إذا تم إعادة التفاوض بشأن شروط أصل مالي او تعديلها او إحالل أصل مالى جديد محل أصل مالى حالى
بسبب الصعوبات املالية للمقترض فإنه يتم اجراء تقييم ما إذا كان ينبغي إستبعاد األصل املالي من

الدفاتر وتقاس الخسائر االئتمانية املتوقعة كما يلي :

 إذا كانت إعادة الهيكلة لن تؤدى الى إستبعاد األصل الحالي فإنه يتم استخدام التدفقات النقدية
املتوقعة الناتجة عن األصل املالى املعدل عند احتساب العجز النقدي في األصل الحالى.  ويتم

حساب خسائر االئتمان املتوقعة على عمر االداة .
 إذا كانت إعادة الهيكلة ستؤدي إلى إستبعاد األصل الحالي، فإن القيمة العادلة املتوقعة لألصل 

الجديد يتم معالجتها كتدفقات نقدية نهائية من األصل املالى الحالي وذلك عند إستبعاده . ويتم
 استخدام هذه القيمة في حساب العجز النقدي من األصل املالى الحالي والتي تم خصمها من 

التاريخ املتوقع الستبعاد األصل حتى تاريخ القوائم املالية باستخدام معدل الفائدة الفعال األصلي
لألصل املالى الحالى .

ال يقوم البنك بنقل االصل املالى من املرحلة  الثالثة  الي املرحلة الثانية – بما في ذلك عمليات
الجدولة - اال بعد استيفاء كافة الشروط التالية :

)١

)٢
)٣

عرض مخصصات الخسائر االئتمانية املتوقعة في قائمة املركز املالي

يتم عرض مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة فى قائمة املركز املالى كما يلى

االصول املالية التي يتم قياسها بالتكلفة املستهلكة كخصم من إجمالي القيمة الدفترية 
لألصول .

ارتباطات عن القروض وعقود الضمانات املالية: بصفة عامة، كمخصص .
 عندما تتضمن األداة املالية كل من املستخدم وغير املستخدم من الحد املسموح به لتلك االداه، 

 وال يمكن للبنك تحديد الخسائر االئتمانية املتوقعة للجزء غير املستخدم بشكل منفصل ، يقوم
 البنك بعرض مخصص خسارة مجتمعة للمستخدم وغير املستخدم ويتم عرض املبلغ املجمع كخصم

من إجمالي القيمة الدفترية للمستخدم و يتم عرض أي زيادة في مخصص الخسارة على إجمالي
مبلغ املستخدم كمخصص للجزء غير املستخدم .

 أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر ال يتم اثبات مخصص اضمحالل فى قائمة
املركز املالي وذلك الن القيمة الدفترية لتلك االصول هي قيمتها العادلة. ومع ذلك، يتم االفصاح

عن مخصص االضمحالل ويتم االعتراف به في احتياطي القيمة العادلة .

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  
•  

•  
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 يتم اعدام الديون )إما جزئيا أو كليا( عندما ال يكون هناك احتمال واقعي إلسترداد تلك الديون. وبصفه
 عامة عندما يقوم البنك بتحديد ان املقترض ال يملك اصول او موارد او مصادر الدخل التي يمكن أن تولد

 تدفقات نقدية كافية لتسديد املديونيات التي سوف يتم اعدامها ومع ذلك، فإن االصول املالية
 املعدومة قد تظل خاضعة للمتابعة في ضوء االجراءات التي يقوم بها البنك السترداد املبالغ املستحقة.

ويتم  الخصم علي حساب مخصص االضمحالل بالديون التي يتم اعدامها سواء كان مكونا لها مخصص
ام ال، ويتم االضافة الي مخصص االضمحالل بأى متحصالت عن قروض سبق إعدامها .

اعدام الديون

 في بداية فترة التطبيق التجريبي )٢٠١٨/١/١(، وفي حالة زيادة مخصصات االضمحالل املحسوبة طبقا
 ملتطلبات املعيار الدولي للتقارير املالية )٩( عن املخصصات املحسوبة طبقا للتعليمات السارية حاليا،

  تدرج الفروق املدينة في بند مستقل “فروق تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية )٩( “االدوات املالية”
 بحقوق امللكية في بداية فترة التطبيق. أما في حالة نقص مخصصات االضمحالل املحسوبة طبقا

ملتطلبات املعيار الدولي للتقارير املالية )٩( “االدوات املالية” عن املخصصات املحسوبة طبقا
للتعليمات السابقة فيتم االعتراف بالفروق ضمن بند االحتياطي الخاص – ائتمان بحقوق امللكية .

 االثار املحاسبية املترتبة علي تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية (٩) “االدوات املالية” في
ضوء التعليمات الصادرة عن البنك املركزي املصري بتاريخ ٢٨ يناير ٢٠١٨

 ن -االستثمارات العقارية 

 تتمثل االستثمارات العقارية فى االراضى واملبانى اململوكة للبنك من أجل الحصول على عوائد إيجارية
 أو زيادة رأسمالية وبالتالى التشمل االصول العقارية التى يمارس البنك أعماله من خاللها أو تلك التى
آلت وفاء لديون ويتم املحاسبة عن االستثمارات العقارية بذات الطريقة املحاسبية املطبقة بالنسبة

لالصول الثابتة .

 س -االصول غير امللموسة 

س/أ    برامج الحاسب االلى

 يتم االعتراف باملصروفات املرتبطة بتطوير أو صيانة برامج الحاسب االلى كمصروف فى قائمة االرباح
 والخسائر عند تكبدها . ويتم االعتراف كأصل غير ملموس باملصروفات املرتبطة مباشرة ببرامج محددة

 وتحت سيطرة البنك ومن املتوقع أن يتولد عنها منافع إقتصادية تتجاوز تكلفتها ألكثر من سنة وتتضمن
املصروفات املباشرة تكلفة العاملين فى فريق تطوير البرامج باالضافة إلى نصيب مناسب من

املصروفات العامة ذات العالقة .
ويتم االعتراف كتكلفة تطوير باملصروفات التى تؤدى إلى الزيادة فى التوسع أو أداء برامج الحاسب

اآللى عن املواصفات االصلية لها ، وتضاف إلى تكلفة البرامج االصلية .
ويتم إستهالك تكلفة برامج الحاسب االلى املعترف بها كأصل على مدار الفترة املتوقع االستفادة منها

فيما اليزيد عن ثالثة سنوات .
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وتتمثل فى االصول غير امللموسة بخالف الشهرة وبرامج الحاسب االلى )على سبيل املثال الالحصر
العالمات التجارية ، التراخيص ، منافع عقود إيجارية (.

 وتثبت االصول غير امللموسة االخرى بتكلفة إقتنائها ويتم إستهالكها بطريقة القسط الثابت أو على
 أساس املنافع االقتصادية املتوقع تحقيقها منها ، وذلك على مدار االعمار االنتاجية املقدرة لها ،

وبالنسبة لالصول التى ليس لها عمر إنتاجى محدد ، فال يتم إستهالكها ، إال أنه يتم إختبار االضمحالل
فى قيمتها سنويا وتحمل قيمة االضمحالل )إن وجد( على قائمة االرباح والخسائر .

س/ب االصول غير امللموسة االخرى

 تتمثل االراضى واملبانى بصفة أساسية فى مقار املركز الرئيسى والفروع واملكاتب ، وتظهر جميع
االصول الثابتة بالتكلفة التاريخية ناقصا االهالك وخسائر االضمحالل ، وتتضمن التكلفة التاريخية النفقات

املرتبطة مباشرة بإقتناء بنود االصول الثابتة .
 ويتم االعتراف بالنفقات الالحقة ضمن القيمة الدفترية لالصل القائم أو بإعتبارها أصال مستقال ، حسبما

 يكون مالئما ، وذلك عندما يكون محتمال تدفق منافع إقتصادية مستقبلية مرتبطة باالصل إلى البنك
وكان من املمكن تحديد هذه التكلفة بدرجة موثوق بها ، ويتم تحميل مصروفات الصيانة واالصالح فى

الفترة التى يتم تحملها ضمن مصروفات التشغيل االخرى .
اليتم إهالك االراضى ، ويتم حساب االهالك لالصل الثابت بإستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع

التكلفة بحيث تصل إلى القيمة التخريدية على مدار االعمال االنتاجية ، كالتالى :

 ع -االصول الثابتة 

املبانى واالنشاءات
أثاث مكتبى وخزائن

عدد وآالت
وسائل نقل

أجهزة الحاسب االلى /نظم آلية متكاملة
تجهيزات وتركيبات

ا ٢٠  سنة
ا ١٠   سنوات
ا ٨   سنوات
ا ٥   سنوات
ا ٥   سنوات
ا ٣   سنوات

 ويتم مراجعة القيمة التخريدية واالعمار االنتاجية لالصول الثابتة فى تاريخ كل مركز مالى ، وتعدل كلما
 كان ذلك ضروريا ، ويتم مراجعة االصول التى يتم إهالكها بغرض تحديد االضمحالل عند وقوع أحداث أو

تغيرات فى الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد التكون قابلة لالسترداد ، ويتم تخفيض القيمة
الدفترية لالصل على الفور إلى القيمة االستردادية إذا زادت القيمة الدفترية عن القيمة االستردادية .

 وتمثل القيمة االستردادية صافى القيمة البيعية لالصل أو القيمة االستخدامية لالصل أيهما أعلى ، ويتم
تحديد أرباح وخسائر االستبعادات من االصول الثابتة باملقارنة صافى املتحصالت بالقيمة الدفترية ويتم

إدراج االرباح )الخسائر( ضمن إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى فى قائمة االرباح والخسائر .
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ف -إضمحالل االصول غير املالية 

 اليتم إستهالك االصول التى ليس لها عمر إنتاجى محدد  ويتم إختبار إضمحاللها سنويا ، ويتم دراسة
إضمحالل االصول التى يتم إستهالكها كلما كان هناك أحداث أو تغيرات فى الظروف تشير إلى ان

القيمة الدفترية قد التكون قابلة لالسترداد .
 ويتم االعتراف بخسارة االضمحالل وتخفيض قيمة االصل باملبلغ الذى تزيد به القيمة الدفترية لالصل عن

القيمة االستردادية ، وتمثل القيمة االسترددية صافى القيمة البيعية لالصل أو القيمةاالستخدامية
لالصل ، أيهما أعلى ، ولغرض تقدير االضمحالل يتم إلحاق االصل بأصغر وحدة توليد نقد ممكنة .

ويتم مراجعة االصول غير املالية التى وجد فيها إضمحالل لبحث ما إذا كان هناك رد لالضمحالل إلى
قائمة االرباح والخسائر وذلك فى تاريخ إعداد كل قوائم مالية .

ص -االستئجــار 

ويتم االعتراف باملدفوعات تحت حساب االيجار التشغيلى ناقصا أية خصومات تم الحصول عليها من
املؤجر ضمن املصروفات فى قائمة االرباح والخسائر بطريقة القسط الثابت على مدار فترة العقد .

ق -النقدية ومافى حكمها 

 ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية يتضمن بند النقدية ومافى حكمها االرصدة التى التتجاوز
 إستحقاقتها ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء ، وتتضمن النقدية ، واالرصدة لدى البنك املركزى املصرى خارج

إطار نسب االحتياطى االلزامى واالرصدة لدى البنوك وأذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى

ر -املخصصات االخرى 

 يتم االعتراف بمخصص تكاليف إعادة الهيكلة واملطالبات القانونية عندما يكون هناك إلتزام قانونى أو
إستداللى حالى نتيجة ألحداث سابقة ويكون من املرجح أن يتطلب ذلك إستخدام موارد البنك لتسوية

هذه االلتزامات ، مع إمكانية إجراء تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا االلتزام .
 وعندما يكون هناك إلتزامات متشابهة فإنه يتم تحديد التدفق النقدى الخارج الذى يمكن إستخدامه

للتسوية باالخذ فى االعتبار هذه املجموعة من االلتزامات ، ويتم االعتراف باملخصص حتى إذا كان هناك
إحتمال ضئيل فى وجود تدفق نقدى خارج بالنسبة لبند من داخل هذه املجموعة .

ويتم رد املخصصات التى إنتفى الغرض منها كليا أو جزئيا ضمن بند إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى

-
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 عقود الضمانات املالية هى تلك العقود التى يصدرها البنك ضمانا لقروض أو حسابات جارية مدينة مقدم
 لعمالئه من جهات أخرى وهى تتطلب من البنك أن يقوم بتسديدات معينة لتعويض املستفيد منها عن
خسارة تحملها بسبب عدم وفاء مدين عندما يستحق السداد وفقا لشروط أداة الدين ، ويتم تقديم تلك

الضمانات املالية للبنوك واملؤسسات املالية وجهات أخرى نيابة عن عمالء البنك .
 ويتم االعتراف االولى فى القوائم املالية بالقيمة العادلة فى تاريخ منح الضمان التى قد تعكس أتعاب

 الضمان ، الحقا لذلك ، يتم قياس التزام البنك بموجب الضمان على أساس مبلغ القياس االول ناقصا
 االستهالك املحسوب لالعتراف بأتعاب الضمان فى قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت على مدار عمر

 الضمان ، أو أفضل تقدير للمدفوعات املطلوبة لتسوية أى إلتزام مالى ناتج عن الضمانة املالية فى تاريخ
املركز املالي أيهما أعلى ، ويتم تحديد تلك التقديرات وفقا للخبرة فى معامالت مشابهة والخسائر

التاريخية ، معززة بحكم االدارة .
ويتم االعتراف فى قائمة االرباح والخسائر بأية زيادة فى االلتزامات الناتجه عن الضمانة املالية ضمن بند

إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى .

 ش -عقود الضمانات املالية 

 يلتزم البنك بسداد مساهمات الى الهيئة العامة للتامينات االجتماعية وال يتحمل البنك اى التزامات
اضافية بمجرد سداد تلك املساهمات . يتم تحميل تلك املساهمات دوريا على قائمة االرباح والخسائر عن

العام الذى تستحق فية و تدرج ضمن مزايا العاملين .
 يوجد لدى البنك صندوق تأمين خاص للعاملين بالبنك تأسس في ٢٦ يناير ١٩٧٩ وخاضع ألحكام القانون

٥٤ لسنة ١٩٧٥ والئحته التنفيذية بغرض منح مزايا تأمينية وتعويضية لألعضاء وتسرى أحكام هذا
الصندوق و تعديالته على جميع العاملين باملركز الرئيسي للبنك و فروعه .

 ويلتزم البنك بأن يؤدى إلى الصندوق االشتراكات الشهرية والسنوية طبقا لالئحة الصندوق وتعديالتها،
 وال يوجد علي البنك أية التزامات إضافية تلي سداد االشتراكات.  ويتم االعتراف باالشتراكات ضمن

املصروفات االدارية عند استحقاقها.ويتم االعتراف باالشتراكات املدفوعة مقدما ضمن األصول إلى الحد
الذي تؤدي به الدفعة املقدمة إلي تخفيض الدفعات املستقبلية أو إلى استرداد نقدي .

  ت -مزايا العاملين 

ت/أ  التزامات املعاشات

 ث - ضرائب دخل 

 تتضمن ضريبة الدخل على ربح أو خسارة الفترة كل من ضريبة الفترة والضريبة املؤجلة ويتم االعتراف بها
بقائمة الدخل بإستثناء ضريبة الدخل املتعلقة ببنود حقوق امللكية التى يتم االعتراف بها مباشرة ضمن

حقوق امللكية .
ويتم االعتراف بضريبة الدخل على أساس صافى الربح الخاضع للضريبة بإستخدام أسعار الضريبة السارية

فى تاريخ إعداد املركز املالي باالضافة إلى التسويات الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة .
 ويتم االعتراف بالضرائب املؤجلة الناشئة عن فروق زمنية مؤقته بين القيمة الدفترية لالصول وااللتزامات

 طبقا لألسس املحاسبية وقيمتها طبقا لالسس الضريبية ، هذا ويتم تحديد قيمة الضريبة املؤجلة بناء
على الطريقة املتوقعة لتحقق أو تسوية قيمة االصول وااللتزامات بإستخدام أسعار الضريبة السارية

فى تاريخ إعداد املركز املالي .
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 ويتم االعتراف باالصول الضريبية املؤجلة للبنك عندما يكون هناك إحتمال مرجح بإمكانية تحقيق أرباح
 تخضع للضريبة فى املستقبل يمكن من خاللها االنتفاع بهذا االصل ، ويتم تخفيض قيمة االصول

 الضريبية  املؤجلة بقيمة الجزء الذى لن يتحقق منه املنفعة الضريبية املتوقعة خالل السنوات التالية ،
 على أنه فى حالة إرتفاع املنفعة الضريبية املتوقعة يتم زيادة االصول الضريبية املؤجلة وذلك فى حدود

ماسبق تخفيضه

 خ - االقتراض 

يتم االعتراف بالقروض التى يحصل عليها البنك أوال بالقيمة العادلة ناقصا تكلفة الحصول على القرض .
ويقاس القرض الحقا بالتكلفة املستهلكة ، ويتم تحميل قائمة االرباح والخسائر بالفرق بين صافى

املتحصالت وبين القيمة التى سيتم الوفاء بها على مدار فترة االقتراض بإستخدام طريقة العائد 
الفعلى .

يتم عرض مصاريف االصدار التى ترتبط بصورة مباشرة بإصدار أسهم جديدة أو أسهم مقابل إقتناء كيان
أو إصدار خيارات خصما من حقوق امللكية وبصافى املتحصالت بعد الضرائب .

  ذ -رأس املال 

 ذ/١ تكلفة رأس املال

 تثبت توزيعات االرباح خصما على حقوق امللكية فى الفترة التى تقر فيها الجمعية العامة للمساهمين
هذه التوزيعات ، وتشمل تلك التوزيعات حصة العاملين فى االرباح ومكافأة مجلس االدارة املقررة

بالنظام االساسى والقانون .

ذ/٢  توزيعات االرباح

يعاد تبويب أرقام املقارنة كلما كان ذلك ضروريا لتتوافق مع التغيرات فى العرض املستخدم فى العام
الحالى .

 ض - أرقام املقارنة 

إدارة املخاطر املالية -١

 يتعرض البنك نتيجة االنشطة التى يزاولها إلى مخاطر مالية متنوعة ، وقبول املخاطر هو أساس النشاط
 املالى ، ويتم تحليل وتقييم وإدارة بعض املخاطر مجتمعة معا، ولذلك يهدف البنك إلى تحقيق التوزان

 املالئم بين الخطر والعائد وإلى تقليل االثار السلبية املحتملة على االداء املالى للبنك ، ويعد أهم أنواع
املخاطر خطر االئتمان وخطر السوق وخطر السيولة واالخطار التشغيلية االخرى ، ويتضمن خطر السوق

خطر أسعار صرف العمالت االجنبية وخطر سعر العائد ومخاطر السعر االخرى .
 وقد تم وضع سياسات إدارة املخاطر لتحديد املخاطر وتحليلها ولوضع حدود للخطر والرقابة عليه ،

 وملراقبة املخاطر وااللتزامات بالحدود من خالل اساليب يعتمد عليها ونظم معلومات محدثة أوال بأول
ويقوم البنك بمراجعة دورية لسياسات ونظم إدارة املخاطر وتعديلها بحيث تعكس التغيرات فى

االسواق واملنتجات والخدمات وأفضل التطبيقات الحديثة .
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 وتتم إدارة املخاطر عن طريق إدارة املخاطر فى ضوء السياسات املعتمدة من مجلس االدارة وتقوم إدارة
 املخاطر بتحديد وتقييم وتغطية املخاطر املالية بالتعاون  الوثيق مع الوحدات التشغيلية املختلفة بالبنك ،
 ويوفر مجلس االدارة مبادئ مكتوبة إلدارة املخاطر ككل ، باالضافة إلى سياسات مكتوبة تغطى مناطق

 خطر محددة مثل خطر االئتمان وخطر أسعار صرف العمالت االجنبية ، وخطر أسعار العائد ، وإستخدام أدوات
 املشتقات وغير املشتقات املالية ، باالضافة إلى ذلك فإن إدارة املخاطر تعد مسئولة عن املراجعة الدورية

إلدارة املخاطر وبيئة الرقابة بشكل مستقل

خطر االئتمان أ-

 يتعرض البنك لخطر االئتمان وهو الخطر الناتج عن قيام أحد االطراف بعدم الوفاء بتعهداته ، ويعد خطر
 االئتمان أهم االخطار بالنسبة للبنك ، لذلك تقوم االدارة بحرص بإدارة التعرض لذلك الخطر ويتمثل خطر

 االئتمان بصفة أساسية فى أنشطة االقراض التى ينشأ عنها القروض والتسهيالت وأنشطة االستثمار التى
 يترتب عليها أن تشتمل أصول البنك على أدوات الدين ، كما يوجد خطر االئتمان أيضا فى االدوات املالية خارج
 باملركز املالي مثل إرتباطات القروض ، وتتركز عمليات االدارة والرقابة عل خطر االئتمان لدى فريق إدارة خطر

االئتمان فى إدارة املخاطر الذى يرفع تقاريره إلى مجلس االدارة واالدارة العليا ورؤساء
وحدات النشاط بصفة دورية .

أ/1 قياس خطر االئتمان

القروض والتسهيالت للبنوك والعمالء (متضمنًا االرتباطات وعقود الضمانات املالية)

 يعتبر تقدير التعرض ملخاطر االئتمان ألغراض إدارة املخاطر االئتمانية امرا معقدا يتطلب استخدام النماذج
 االحصائية وااللكترونية، حيث يتغير مستوي التعرض للمخاطر االئتمانية مع التغيرات في ظروف السوق
 والنواحي االقتصادية االخري بدرجة معقدة وسريعة، كما يتغير التعرض للمخاطر االئتمانية مع التغيرات

 في مستوي وقيمة وزمنية التدفقات النقدية املتوقعة وايضا بمرور الزمن. وبالتالي فإن تقييم مخاطر
 االئتمان ملحفظة األصول يتطلب املزيد من التقديرات حول احتماالت حدوث اإلخفاق ومعدالت الخسارة

املرتبطة بها. ويقوم البنك بقياس خسائر مخاطر االئتمان باستخدام معدالت احتماالت اإلخفاق
     عدم الوفاء بااللتزامات التعاقدية(                                                 علي اساس الرصيد الدفتري لالداة 

                 املالية في تاريخ اإلخفاق                                             ، و معدل الخسارة عند االخفاق
(Probability of Default)

(Exposure at Default)
(Loss given default)

تصنيف مخاطر االئتمان

 يقوم البنك بتقييم احتمال اإلخفاق على مستوي كل عميل/ مجموعة مرتبطة / منتج ائتماني، باستخدام
 أساليب لتصنيف العمالء بمختلف الفئات مع االخذ في االعتبار الحد االدني للتصنيف طبقا لتعليمات البنك

 املركزي املصري بشأن تحديد الجدارة االئتمانية للعمالء وتكوين املخصصات الصادرة خالل عام 2005.
 وبالتالي يقوم البنك باستخدام مجموعة من النماذج وأساليب التقييم املصممة داخليًا لفئات الجهات املقابلة
 والعمالء وطبيعة القروض املختلفة في ظل املعلومات املتاحة التي يتم تجميعها في تاريخ تطبيق النموذج
 املستخدم ) مثل: مستوي الدخل، مستوى الدخل القابل لإلنفاق والضمانات للعمالء األفراد، و اإليرادات و نوع

 الصناعة واملؤشرات املالية وغير املالية األخرى للمؤسسات(، ويستكمل البنك هذه املؤشرات بمجموعة من
 البيانات الخارجية مثل تقارير االستعالم من البنك املركزي املصري وشركات االستعالم االئتماني عن

 املقترضين وتقارير مؤسسات التصنيف االئتماني املحلية والخارجية األخرى. وباإلضافة إلى ذلك، فإن النماذج
 التي يستخدمها البنك تسمح بممارسة التقدير املنهجى للخبراء من مسئولى مخاطر االئتمان في التصنيف
 االئتماني الداخلي النهائي، وبالتالي يتيح ذلك األخذ في االعتبار أمورا ومؤشرات اخري قد ال يكون تم االخذ

بها كجزء من مدخالت البيانات األخرى في نماذج واساليب التقييم املصممة داخليا او من خالل املصادر
الخارجية .
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 يتم معايرة الدرجات االئتمانية بحيث تزيد مخاطر اإلخفاق بشكل متزايد عند كل درجة أعلى من املخاطر، و
 هذا يعني أن الفرق في معدالت اإلخفاق بين الدرجة تصنيف             أقل من الفرق في معدالت

اإلخفاق بين الدرجة  تصنيف            وفيما يلي اعتبارات إضافية لكل نوع من املحافظ االئتمانية التي
يحتفظ بها البنك :

األفراد ومنتجات التجزئة املصرفية واملشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

 بعد تاريخ االعتراف األولى، يتم مراقبة سلوك السداد للمقترض على أساس دوري الحتساب مقياس
 لنمط السداد، كما ان أي معلومات أخرى معروفة عن املقترض يحددها البنك قد تؤثر على جدارة االئتمان

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

املؤسسات والشركات (الكبيرة واملتوسطة)

 يتم تحديد التصنيف على مستوى املقترض / املجموعات ذات املخاطر اإلئتمانية املتشابهة، ويتم إدراج
 أي معلومات أو تقييمات محدثة أو جديدة لالئتمان في نظام االئتمان بشكل مستمر ودوري. وباإلضافة

 إلى ذلك، يتم أيضا تحديث املعلومات حول الجدارة االئتمانية للمقترض/ املجموعات ذات املخاطر
اإلئتمانية املتشابهة على فترات دورية من مصادر اخري مثل القوائم املالية والبيانات املالية وغير املالية

األخرى املنشورة. على ان يحدد ذلك درجة التصنيف االئتماني الداخلي املحدث ومعدالت اإلخفاق .

A-  و A

B-  و B

 يقوم البنك باستخدام التصنيفات الخارجية من املؤسسات الواردة بتعليمات البنك املركزى إلدارة خطر
 االئتمان بالنسبة ألدوات الدين بمحفظة االستثمار، ويتم رصد وتحديث هذه التصنيفات املنشورة باستمرار

وبصفة دورية. ويتم تحديد معدالت اإلخفاق املرتبطة بكل تصنيف على أساس املعدالت املحققة على
مدى االثني عشر شهرا السابقة كما تنشرها وكاالت التصنيف املذكورة .

 أدوات الدين واذون الخزانة والسندات الحكومية

البيانات املستقبلية املستخدمة في نموذج الخسائر املتوقعة

 يتم استخدام البيانات املستقبلية في تحديد ما إذا كان هناك زيادة جوهرية في املخاطر االئتمانية
 لألدوات املالية، وكذا تقدير الخسائر االئتمانية املتوقعة            وتقوم إدارة البنك بتحديد املتغيرات

 االقتصادية الرئيسية التي تؤثر على املخاطر االئتمانية والخسائر االئتمانية املتوقعة لكل محفظة
ائتمانية عن طريق اجراء تحليالت للبيانات التاريخية. وتختلف املتغيرات االقتصادية والتأثير على

كال من احتماالت اإلخفاق                                                      و املبالغ املعرض للخسارة عند       
                                             االخفاق                                                        و الخسارة عند االخفاق 

باختالف األصل املالي. ويقوم البنك باالستعانة بآراء الخبراء فيما يتعلق بتلك االفتراضات والتقديرات ان
لزم االمر .

“ECL”

“Probability of Default” PD  
  Exposure at Default “EAD” Loss Given Default “LGD”  

تقوم إدارة البنك باجراء تحليالت انحدار
“Regression Analysis”وذلك من أجل تفهم األثار التاريخية الناتجة عن تلك املتغيرات على معدالت

عند اإلخفاقEAD         اإلخفاق واملدخالت املستخدمة في حساب كال من التعرض عند  عند  اإلخفاق
LGD

ومن أجل تحديد أثر تلك املتغيرات االقتصادية على كال من معدالت احتماالت االخفاق
Probability of Default “PD” و التعرض عند اإلخفاق Exposure at Default “EAD”

”Loss Given Default “LGD و معدل الخسارة عند االخفاق 

. و الخسارة عند التعثر

املتعلق بها على



44

باإلضافة للتصورات االقتصادية األساسية، تقوم ادارة البنك بعمل سيناريوهات محتملة أخرى باإلضافة
لتصورات متعلقة بكل سيناريو على حدة .

 يتم استخدام احتماالت االخفاق مدى العمر                            املتعلقة بكال من التصور األساسي 
 والتصورات االخرى حيث يتم ايجاد حاصل الضرب لكل تصور مع االحتماالت املخصصة لكل منهم باالضافة

 الى مؤشرات مساندة ومؤشرات نوعية. وبناءا على نتائج تلك الدراسة يتم تقدير ما إذا كان ذلك األصل
 املالي يقع في املستوى األول أو الثاني أو الثالث والذي يتم على أساسه تحديد ما إذا كانت الخسائر

االئتمانية املتوقعة

“Lifetime PD”      

“ECL”12“سوف يتم احتسابها على أساس ١٢ شهرا-Month ECL”أو مدى عمر
“Lifetime ECL”

 تخضع التوقعات واحتماالت الحدوث لدرجة عالية من عدم التأكد كما هو معروف بالنسبة ألي من
 التوقعات االقتصادية، لذا فإن النتائج الفعلية قد تختلف بشكل كبير عن تلك التي تم توقعها. ويقوم

 البنك باجراء أفضل تقدير لتلك التوقعات املحتملة وعمل دراسة تحليلية للعوامل الغير مرتبطة والغير
متشابهه بالنسبة للمحافظ االئتمانية املختلفة وذلك من أجل الوصول لتصورات مالئمة لكافة التصورات

املحتملة .

. االداة املالية

االفتراضات االقتصادية املتغيرة

:فيما يليECLتتمثل أهم االفتراضات التي تؤثر على مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة

 .)CPI( مؤشر أسعار االستهالك   
معدل البطالة.

الناتج ااالجمالي املحلي.

ا(
ب(
ج(

تصنيف األدوات املتعلقة بالخسائر املقاسة على أساس املجموعات املتشابهة

 بالنسبة ملخصصات خسائر االئتمان املتوقعة           ،يتم تصنيف املجموعات على أساس خصائص
 املخاطر االئتمانية املتشابهة، بحيث يكون التعرض للمخاطر داخل البنك متجانسا. وعند القيام بهذا

 تصنيف، يتم االخذ في االعتبار أن تكون هناك معلومات كافية تمكن البنك من تصنيف البنك بمصداقية
إحصائية. وعند عدم توافر املعلومات الكافية، يأخذ البنك في االعتبار البيانات املرجعية الداخلية/ الخارجية

التكميلية .

ECL

•  

أ/٢ سياسات الحد من وتجنب املخاطر

 يقوم البنك بإدارة والحد والتحكم فى تركز خطر االئتمان على مستوى املدين واملجموعات والصناعات
 والدول ويقوم بتنظيم مستويات خطر االئتمان الذى يقبله وذلك بوضع حدود ملقدار الخطر التى سيتم

 قبولة على مستوى كل مقترض ، أو مجموعة مقترضين ، وعلى مستوى االنشطة االقتصادية
 والقطاعات الجغرافية ، ويتم مراقبة تلك املخاطر بصفة مستمرة وتكون خاضعة للمراجعة السنوية أو

بصورة متكررة إذا دعت الحاجة إلى ذلك ويتم إعتماد الحدود للخطر االئتمانى على مستوى
املقترض/ املجموعة واملنتج والقطاع والدولة من قبل مجلس االدارة بصفة ربع سنوية .

 ويتم تقسيم حدود االئتمان الى مقترض بما فى ذلك البنوك وذلك بحدود فرعية تشمل املبالغ داخل
وخارج املركز املالى ، وحد املخاطر اليومى املتعلق ببنود املتاجرة مثل عقود الصرف األجنبى اآلجلة

ويتم مقارنة املبالغ الفعلية مع الحدود يوميًا .
 يتم أيضا إدارة مخاطر التعرض لخطر االئتمان عن طريق التحليل الدورى لقدرة املقترضين واملقترضين

املحتملين على مقابلة سداد إلتزاماتهم وكذلك بتعديل حدود االقراض كلما كان ذلك مناسبا
وفيما يلى بعض وسائل الحد من الخطر :
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الضمانات

 يضع البنك العديد من السياسات والضوابط للحد من خطر االئتمان ، ومن هذه الوسائل الحصول على
ضمانات مقابل االموال املقدمة ، ويقوم البنك بوضع قواعد إسترشادية لفئات محددة من الضمانات

املقبولة ، ومن االنواع الرئيسية لضمانات القروض والتسهيالت :

الرهن العقارى.
رهن اصول النشاط مثل االالت والبضائع.

رهن أدوات مالية مثل أدوات الدين وحقوق امللكية.

-
-
-

 وغالبا مايكون التمويل على املدى االطول واالقراض للشركات مضمونا بينما تكون التسهيالت
االئتمانية لالفراد بدون ضمان ، ولتخفيض خسارة االئتمان إلى الحد االدنى ، يسعى البنك للحصول على

ضمانات إضافية من االطراف املعنية بمجرد ظهور مؤشرات االضمحالل ألحد القروض والتسهيالت .
 يتم تحديد الضمانات املتخذة ضمانا ألصول أخرى بخالف القروض والتسهيالت بحسب طبيعة االداة وعادة

ماتكون أدوات الدين وأذون الخزانة بدون ضمان فيما عدا مجموعات االدوات املالية املغطاة بأصول
واالدوات املثيلة التى تكون مضمونة بمحفظة من االدوات املالية .

 يحتفظ البنك بإجراءات رقابية حصيفة على صافى املراكز املفتوحة للمشتقات أى الفرق بين عقود البيع
 والشراء على مستوى كل من القيمة واملدة ، ويكون املبلغ املعرض لخطر االئتمان فى أى وقت من

 االوقات محدد بالقيمة العادلة لالداة التى تحقق منفعة لصالح البنك أى أصل ذو قيمة عادلة موجبة الذى
 يمثل جزءا ضئيال من القيمة التعاقدية /االفتراضية املستخدمة للتعبير عن حجم االدوات القائمة . ويتم
 إدارة هذا الخطر االئتمانى كجزء من حد االقراض الكلى املمنوح للعميل وذلك مع الخطر املتوقع نتيجة
للتغيرات فى السوق واليتم عادة الحصول على ضمانات فى تعامل الحظر االئتمانى على تلك االدوات

.فيما عدا املبالغ التى يطلبها البنك كإيداعات هامشية من االطراف االخرى .
 وينشأ خطر التسوية فى املواقف التى يكون فيها السداد عن طريق النقدية أو أدوات حقوق ملكية أو

 أوراق مالية أخرى أو مقابل توقع الحصول على نقدية أو أدوات حقوق ملكية أو اوراق مالية اخرى ويتم
وضع حدود تسوية يومية لكل من االطراف االخرى لتغطية مخاطر التسوية املجمعة الناتجه عن

تعامالت البنك فى أى يوم .

املشتقات

االرتباطات املتعلقة باالئتمان
 يتمثل الغرض الرئيسى من االرتباطات املتعلقة باالئتمان فى التأكد من إتاحة االموال للعميل عند الطلب

 ، وتحمل عقود الضمانات املالية ذات خطر االئتمان املتعلق بالقروض وتكون االعتمادات املستندية
 والتجارية التى يصدرها البنك بالنيابة عن العميل ملنح طرف ثالث حق السحب من البنك فى حدود مبالغ
معينة وبموجب أحكام وشروط محددة غالبا مضمونة بموجب البضائع التى يتم شحنها وبالتالى تحمل

درجة مخاطر أقل من القرض املباشر .
 وتمثل إرتباطات منح االئتمان الجزء غير املستخدم من املصرح به ملنح القروض ، أو الضمانات ، أو

 االعتمادات املستندية ، ويتعرض البنك لخسارة محتملة بمبلغ يساوى إجمالى االرتباطات غير املستخدمة
 وذلك بالنسبة لخطر االئتمان الناتج عن إرتباطات منح االئتمان ، إال أن مبلغ الخسارة املرجح حدوثها فى

 الواقع تقل عن االرتباطات غير املستخدمة وذلك نظرا ألن أغلب االرتباطات املتعلقة بمنح االئتمان تمثل
 إلتزامات محتملة لعمالء يتمتعون بمواصفات إئتمانية محددة ، ويراقب البنك املدة حتى تاريخ االستحقاق

الخاصة بإرتباطات االئتمان حيث أن االرتباطات طويلة االجل عادة ماتحمل درجة أعلى من خطر االئتمان
باملقارنة باالرتباطات قصيرة االجل .
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 تركز النظم الداخلية للتقييم السابق ذكرها  بدرجة كبيرة على تخطيط الجودة االئتمانية وذلك من بداية
إثبات أنشطة االقراض واالستثمار وبخالف ذلك يتم االعتراف فقط بخسائر االضمحالل التى وقعت فى

تاريخ املركز املالى ألغراض التقارير املالية بناء على أدلة موضوعية تشير إلى االضمحالل .
 تساعد أدوات التقييم الداخلية االدارة على تحديد ماإذا كانت هناك أدلة موضوعية تشير إلى وجود

 إضمحالل طبقا لقواعد إعداد وتصوير القوائم املالية للبنوك وأسس األعتراف والقياس املعتمدة من
مجلس إدارة البنك املركزى املصري فى ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨ ، وإستنادا إلى املؤشرات التالية التى حددها

البنك :

أ/٣ سياسات االضمحالل واملخصصات

صعوبات مالية كبيرة تواجه املقترض أو املدين.
مخالفة شروط إتفاقية القرض مثل عدم السداد.

توقع إفالس املقترض أو دخول فى دعوة تصفية أوإعادة هيكل التمويل املمنوح له.
تدهور الوضع التنافسى للمقترض.

قيام البنك ألسباب إقتصادية أو قانونية تتعلق بالصعوبات املالية للمقترض بمنحه إمتيازات أو
تنازالت قد اليوافق البنك على منحها فى الظروف العادية .

إضمحالل قيمة الضمان.
تدهور الحالة االئتمانية.

 تتطلب سياسات البنك مراجعة كل االصول املالية التى تتجاوز أهمية نسبية محددة على االقل سنويا أو
 أكثر عندما تقتضى الظروف ذلك ويتم تحديد عبء االضمحالل على الحسابات التى تم تقييمها على

 أساس فردى وذلك بتقييم الخسارة املحققة فى تاريخ املركز املالى على أساس كل حالة على حدة ،
 ويجرى تطبيقها على جميع الحسابات التى لها أهمية نسبية بصفة منفردة ، ويشمل التقيييم عادة

 الضمان القائم ، بما فى ذلك إعادة تأكيد إمكانية التنفيذ على الضمان والتحصيالت املتوقعة من تلك
الحسابات.ويتم تكوين مخصص خسائر االضمحالل على أساس املجموعة من االصول املتجانسة

بإستخدام الخبرة التاريخية املتاحة والحكم الشخصى واالساليب االحصائية .

-
-
-
-
-

-
-

أ/٤ نموذج قياس املخاطر البنكية العام

 باالضافة إلى فئات تصنيف الجدارة االربعة ، تقوم االدارة بتصنيفات فى شكل مجموعة فرعية أكثر
 تفصيال بحيث تتفق مع متطلبات البنك املركزى املصرى ، ويتم تصنيف االصول املعرضة لخطر االئتمان

فى هذه املجموعات وفقا لقواعد وشروط تفصيلية تعتمد بشكل كبير على املعلومات املتعلقة
بالعميل ونشاطه ووضعه املالى ومدى إنتظامه للسداد .

 ويقوم البنك بحساب املخصصات املطلوبة إلضمحالل االصول املعرضة لخطر االئتمان ، بما فى ذلك
 االرتباطات املتعلقة باالئتمان ، على أساس نسب محددة من قبل البنك املركزى املصرى ، وفى حالة

 زيادة  مخصص خسائر االضمحالل املطلوب وفقا ألسس تقييم الجدارة األئتمانية وتكوين املخصصات عن
 ذلك املطلوب ألغراض إعداد القوائم املالية وفقًا لقواعد إعداد وتصوير القوائم املالية للبنوك وأسس

 األعتراف والقياس املعتمدة من مجلس إدارة البنك املركزى املصرى بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨ ، يتم تجنيب
 إحتياطى املخاطر البنكية العام ضمن حقوق املساهمين خصما على االرباح املحتجزة بمقدار تلك الزيادة

، ويتم تعديل ذلك االحتياطى بصفة دورية بالزيادة والنقص بحيث يعادل دائما مبلغ الزيادة بين
املخصصين ، ويعد هذا االحتياطى غير قابل للتوزيع .
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 وفيما يلى بيان فئات الجدارة للمؤسسات وفقا ألسس التقييم الداخلى مقارنة بأسس تقييم
البنك املركزى املصرى ونسب املخصصات املطلوبة إلضمحالل االصول املعرضة لخطر االئتمان

تصنيف البنك  املركزي
املصري

 نسبة املخصص
املطلوب

مدلول  التصنيف
الداخلي

التصنيف الداخليمدلول  التصنيف

ديون جيدةمخاطر منخفضة١ ١صفر

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

ديون جيدةمخاطر معتدلة %١١

ديون جيدةمخاطر مرضية %١١

ديون جيدةمخاطر مناسبة %٢١

ديون جيدةمخاطر مقبولة %٢١

املتابعة العاديةمخاطر مقبولة  حديا %٣٢

ديون غير منتظمةدون  املستوي %٢٠٤

املتابعة الخاصةمخاطر تحتاج لعناية خاصة %٥٣

ديون غير منتظمةمشكوك في تحصيلها %٥٠٤

ديون غير منتظمةرديئة %١٠٠٤

  ت -مزايا العاملين 

ت/أ  التزامات املعاشات

 يلتزم البنك بسداد مساهمات الى الهيئة العامة للتامينات االجتماعية وال يتحمل البنك اى التزامات
اضافية بمجرد سداد تلك املساهمات . يتم تحميل تلك املساهمات دوريا على قائمة الدخل عن العام

الذى تستحق فية و تدرج ضمن مزايا العاملين .
 يوجد لدى البنك صندوق تأمين خاص للعاملين بالبنك تأسس في ٢٦ يناير ١٩٧٩ وخاضع ألحكام القانون

٥٤ لسنة ١٩٧٥ والئحته التنفيذية بغرض منح مزايا تأمينية وتعويضية لألعضاء وتسرى أحكام هذا
الصندوق و تعديالته على جميعالعاملين باملركز الرئيسي للبنك و فروعه .

 ويلتزم البنك بأن يؤدى إلى الصندوق االشتراكات الشهرية والسنوية طبقا لالئحة الصندوق وتعديالتها، 
 وال يوجد علي البنكأية التزامات إضافية تلي سداد االشتراكات.  ويتم االعتراف باالشتراكات ضمن

املصروفات االدارية عند استحقاقها.ويتم االعتراف باالشتراكات املدفوعة مقدماضمن األصول إلى الحد
الذي تؤدي به الدفعة املقدمة إلي تخفيض الدفعات املستقبلية أو إلى استرداد نقدي .
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 تتضمن ضريبة الدخل على ربح أو خسارة الفترة كل من ضريبة الفترة والضريبة املؤجلة ويتم االعتراف بها
بقائمة الدخل بإستثناء ضريبة الدخل املتعلقة ببنود حقوق امللكية التى يتم االعتراف بها مباشرة ضمن

حقوق امللكية .
ويتم االعتراف بضريبة الدخل على أساس صافى الربح الخاضع للضريبة بإستخدام أسعار الضريبة السارية

فى تاريخ إعداد املركز املالي باالضافة إلى التسويات الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة .
 ويتم االعتراف بالضرائب املؤجلة الناشئة عن فروق زمنية مؤقته بين القيمة الدفترية لالصول وااللتزامات

 طبقا لألسس املحاسبية وقيمتها طبقا لالسس الضريبية ، هذا ويتم تحديد قيمة الضريبة املؤجلة بناء
على الطريقة املتوقعة لتحقق أو تسوية قيمة االصول وااللتزامات بإستخدام أسعار الضريبة السارية

فى تاريخ إعداد امليزانية .
 ويتم االعتراف باالصول الضريبية املؤجلة للبنك عندما يكون هناك إحتمال مرجح بإمكانية تحقيق أرباح

 تخضع للضريبة فى املستقبل يمكن من خاللها االنتفاع بهذا االصل ، ويتم تخفيض قيمة االصول
 الضريبية املؤجلة بقيمة الجزء الذى لن يتحقق منه املنفعة الضريبية املتوقعة خالل السنوات التالية ،

على أنه فى حالة إرتفاع املنفعة الضريبية املتوقعةيتم زيادة االصول الضريبية املؤجلة وذلك فى حدود
ماسبق تخفيضه .

 ث -ضرائب دخل 

يتم االعتراف بالقروض التى يحصل عليها البنك أوال بالقيمة العادلة ناقصا تكلفة الحصول على القرض
ويقاس القرض الحقا بالتكلفة املستهلكة ، ويتم تحميل قائمة االرباح والخسائر بالفرق بين صافى

املتحصالت وبين القيمة التى سيتم الوفاء بها على مدار فترة االقتراض بإستخدام طريقة العائد 
الفعلى .

 خ - االقتراض 

يتم عرض مصاريف االصدار التى ترتبط بصورة مباشرة بإصدار أسهم جديدة أو أسهم مقابل إقتناء كيان
أو إصدار خيارات خصما من حقوق امللكية وبصافى املتحصالت بعد الضرائب .

  ذ -رأس املال 

ذ/١ تكلفة رأس املال

 تثبت توزيعات االرباح خصما على حقوق امللكية فى الفترة التى تقر فيها الجمعية العامة للمساهمين
هذه التوزيعات ، وتشمل تلك التوزيعات حصة العاملين فى االرباح ومكافأة مجلس االدارة املقررة

بالنظام االساسى والقانون .

ذ/٢  توزيعات االرباح

يعاد تبويب أرقام املقارنة كلما كان ذلك ضروريا لتتوافق مع التغيرات فى العرض املستخدم فى العام
الحالى .

 ض - أرقام املقارنة 
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 يتعرض البنك نتيجة االنشطة التى يزاولها إلى مخاطر مالية متنوعة ، وقبول املخاطر هو أساس النشاط
 املالى ، ويتم تحليل وتقييم وإدارة بعض املخاطر مجتمعة معا، ولذلك يهدف البنك إلى تحقيق التوزان

 املالئم بين الخطر والعائد وإلى تقليل االثار السلبية املحتملة على االداء املالى للبنك ، ويعد أهم أنواع
املخاطر خطر االئتمان وخطر السوق وخطر السيولة واالخطار التشغيلية االخرى ، ويتضمن خطر السوق

خطر أسعار صرف العمالت االجنبية وخطر سعر العائد ومخاطر السعر االخرى .
 وقد تم وضع سياسات إدارة املخاطر لتحديد املخاطر وتحليلها ولوضع حدود للخطر والرقابة عليه ،

 وملراقبة املخاطر وااللتزامات بالحدود من خالل اساليب يعتمد عليها ونظم معلومات محدثة أوال بأول
ويقوم البنك بمراجعة دورية لسياسات ونظم إدارة املخاطر وتعديلها بحيث تعكس التغيرات فى

االسواق واملنتجات والخدمات وأفضل التطبيقات الحديثة .
 وتتم إدارة املخاطر عن طريق إدارة املخاطر فى ضوء السياسات املعتمدة من مجلس االدارة وتقوم إدارة
 املخاطر بتحديد وتقييم وتغطية املخاطر املالية بالتعاون  الوثيق مع الوحدات التشغيلية املختلفة بالبنك

 ، ويوفر مجلس االدارة مبادئ مكتوبة إلدارة املخاطر ككل ، باالضافة إلى سياسات مكتوبة تغطى
 مناطق خطر محددة مثل خطر االئتمان وخطر أسعار صرف العمالت االجنبية ، وخطر أسعار العائد ،

وإستخدام أدوات املشتقات وغير املشتقات املالية ، باالضافة إلى ذلك فإن إدارة املخاطر تعد مسئولة
عن املراجعة الدورية إلدارة املخاطر وبيئة الرقابة بشكل مستقل .

إدارة املخاطر املالية : -٢

 يتعرض البنك لخطر االئتمان وهو الخطر الناتج عن قيام أحد االطراف بعدم الوفاء بتعهداته ، ويعد خطر
 االئتمان أهم االخطار بالنسبة للبنك ، لذلك تقوم االدارة بحرص بإدارة التعرض لذلك الخطر ويتمثل خطر
 االئتمان بصفة أساسية فى أنشطة االقراض التى ينشأ عنها القروض والتسهيالت وأنشطة االستثمار
 التى يترتب عليها أن تشتمل أصول البنك على أدوات الدين ، كما يوجد خطر االئتمان أيضا فى االدوات

 املالية خارج امليزانية مثل إرتباطات القروض ، وتتركز عمليات االدارة والرقابة عل خطر االئتمان لدى فريق
إدارة خطر االئتمان فى إدارة املخاطر الذى يرفع تقاريره إلى مجلس االدارة واالدارة العليا ورؤساء وحدات

النشاط بصفة دورية .

 أ) - خطر االئتمان : 

أ/١ قياس خطر االئتمان :

القروض والتسهيالت للعمالء

لقياس خطر االئتمان املتعلق بالقروض والتسهيالت للعمالء ، ينظر البنك فى ثالثة مكونات كما يلى :

إحتماالت االخفاق )التأخر ( من قبل العميل أو الغير فى الوفاء بإلتزاماته التعاقدية .
املركز الحالى والتطور املستقبلى املرجح له الذى يستنتج منه البنك الرصيد املعرض لالخفاق .

خطر االخفاق االفتراضى .
 وتنطوى أعمال االدارة اليومية لنشاط البنك على تلك املقاييس لخطر االئتمان التى تعكس الخسارة

 املتوقعة ويمكن أن تتعارض املقاييس التشغيلية مع عبء االضمحالل وفقا لقواعد إعداد وتصوير
 القوائم املالية للبنوك وأسس األعتراف والقياس املعتمدة من مجلس إدارة البنك املركزى املصرى

فى ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨ ، الذى يعتمد على الخسائر التى تحققت فى تاريخ امليزانية وليس الخسائر
املتوقعة .

-
-

-
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فئات التصنيف الداخلى للبنك

 يقوم البنك بتقييم إحتمال التأخر على مستوى كل عميل بإستخدام اساليب تقييم داخلية لتصنيف
 الجدارة مفصلة ملختلف فئات العمالء ، وقد تم تطوير تلك االساليب للتقييم داخليا وتراعى

 التحليالت االحصائية مع الحكم الشخصى ملسئولي االئتمان للوصول إلى تصنيف الجدارة املالئم ،
 وقد تم تقسيم عمالء البنك إلى أربعة فئات للجدارة ، ويعكس هيكل الجدارة املستخدم بالبنك كما

 هو مبين فى الجدول التالى مدى إحتمال التأخر لكل فئة من فئات الجدارة ، مما يعنى بصفة
 اساسية أن املراكز االئتمانية تنتقل بين فئات الجدارة تبعا للتغير فى تقييم مدى إحتمال التأخر ،

ويتم مراجعة وتطوير أساليب التقييم كلما كان ذلك ضروريا ، ويقوم البنك دوريا بتقييم أداء
أساليب تصنيف الجدارة ومدى قدرتها على التنبؤ بحاالت التأخر .

مدلول التصنيفالتصنيف

١
٢
٣
٤

ديون جيدة
املتابعة العادية
املتابعة الخاصة

ديون غير منتظمة

 يعتمد املركز املعرض لالخفاق على املبالغ التى يتوقع البنك أن تكون قائمة عند وقوع التأخر ،
 على سبيل املثال ، بالنسبة للقرض ، يكون هذا املركز هو القيمة االسمية ، وبالنسبة لالرتباطات ،

يدرج البنك كافة املبالغ املسحوبة فعال باالضافة إلى املبالغ االخرى التى يتوقع أن تكون قد
سحبت حتى تاريخ التأخر ، إن حدث .

 وتمثل الخسارة االفتراضية أو الخسارة الحادة توقعات البنك ملدى الخسارة عند املطالبة بالدين إن
حدث التأخر ، ويتم التعبير عن ذلك بنسبة الخسارة للدين وبالتأكد يختلف ذلك بحسب نوع

املدين ، وأولوية املطالبة ، ومدى توافر الضمانات أو وسائل تغطية االئتمان االخرى .

أدوات الدين وأذون الخزانة واالذون االخرى

 بالنسبة ألدوات الدين واالذون ، يقوم البنك بإستخدام التصنيفات الخارجية مثل تصنيف ستاندرد أند بور
 أو مايعادله إلدارة خطر االئتمان ، وإن لم تكن مثل هذه التقييمات متاحة ، يتم إستخدام طرق مماثلة

 لتلك املطبقة على عمالء االئتمان ، ويتم النظر إلى تلك االستثمارات فى االوراق املالية واالذون على
أنها طريقة للحصول على جودة إئتمانية أفضل وفى نفس الوقت توفر مصدر متاح ملقابلة متطلبات

التمويل .

-

أ/٢ سياسات الحد من وتجنب املخاطر :

 يقوم البنك بإدارة والحد والتحكم فى تركز خطر االئتمان على مستوى املدين واملجموعات والصناعات
 والدول ويقوم بتنظيم مستويات خطر االئتمان الذى يقبله وذلك بوضع حدود ملقدار الخطر التى سيتم

 قبولة على مستوى كل مقترض ، أو مجموعة مقترضين ، وعلى مستوى االنشطة االقتصادية
 والقطاعات الجغرافية ، ويتم مراقبة تلك املخاطر بصفة مستمرة وتكون خاضعة للمراجعة السنوية أو

بصورة متكررة إذا دعت الحاجة إلى ذلك ويتم إعتماد الحدود للخطر االئتمانى على مستوى
املقترض/ املجموعة واملنتج والقطاع والدولة من قبل مجلس االدارة بصفة ربع سنوية .

-

-

-
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 ويتم تقسيم حدود االئتمان الى مقترض بما فى ذلك البنوك وذلك بحدود فرعية تشمل املبالغ داخل
وخارج امليزانية ، وحد املخاطر اليومى املتعلق ببنود املتاجرة مثل عقود الصرف األجنبى اآلجلة ويتم

 مقارنة املبالغ الفعلية مع الحدود يوميًا .
يتم أيضا إدارة مخاطر التعرض لخطر االئتمان عن طريق التحليل الدورى لقدرة املقترضين واملقترضين

املحتملين على مقابلة سداد إلتزاماتهم وكذلك بتعديل حدود االقراض كلما كان ذلك مناسبا .
وفيما يلى بعض وسائل الحد من الخطر :

 يضع البنك العديد من السياسات والضوابط للحد من خطر االئتمان ، ومن هذه الوسائل الحصول على
ضمانات مقابل االموال املقدمة ، ويقوم البنك بوضع قواعد إسترشادية لفئات محددة من الضمانات

املقبولة ، ومن االنواع الرئيسية لضمانات القروض والتسهيالت :

الضمانات :

الرهن العقارى
رهن اصول النشاط مثل االالت والبضائع

رهن أدوات مالية مثل أدوات الدين وحقوق امللكية

-
-
-

 وغالبا مايكون التمويل على املدى االطول واالقراض للشركات مضمونا بينما تكون التسهيالت
االئتمانية لالفراد بدون ضمان ، ولتخفيض خسارة االئتمان إلى الحد االدنى ، يسعى البنك للحصول على

ضمانات إضافية من االطراف املعنية بمجرد ظهور مؤشرات االضمحالل ألحد القروض والتسهيالت .
 يتم تحديد الضمانات املتخذة ضمانا ألصول أخرى بخالف القروض والتسهيالت بحسب طبيعة االداة وعادة

ماتكون أدوات الدين وأذون الخزانة بدون ضمان فيما عدا مجموعات االدوات املالية املغطاة بأصول
واالدوات املثيلة التى تكون مضمونة بمحفظة من االدوات املالية .

 يحتفظ البنك بإجراءات رقابية حصيفة على صافى املراكز املفتوحة للمشتقات أى الفرق بين عقود البيع
 والشراء على مستوى كل من القيمة واملدة ، ويكون املبلغ املعرض لخطر االئتمان فى أى وقت من

 االوقات محدد بالقيمة العادلة لالداة التى تحقق منفعة لصالح البنك أى أصل ذو قيمة عادلة موجبة الذى
 يمثل جزءا ضئيال من القيمة التعاقدية /االفتراضية املستخدمة للتعبير عن حجم االدوات القائمة . ويتم
 إدارة هذا الخطر االئتمانى كجزء من حد االقراض الكلى املمنوح للعميل وذلك مع الخطر املتوقع نتيجة
للتغيرات فى السوق واليتم عادة الحصول على ضمانات فى تعامل الحظر االئتمانى على تلك االدوات

فيما عدا املبالغ التى يطلبها البنك كإيداعات هامشية من االطراف االخرى .
 وينشأ خطر التسوية فى املواقف التى يكون فيها السداد عن طريق النقدية أو أدوات حقوق ملكية أو

 أوراق مالية أخرى أو مقابل توقع الحصول على نقدية أو أدوات حقوق ملكية أو اوراق مالية اخرى ويتم
وضع حدود تسوية يومية لكل من االطراف االخرى لتغطية مخاطر التسوية املجمعة الناتجه عن

تعامالت البنك فى أى يوم .

املشتقات :
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 االرتباطات املتعلقة باالئتمان :

 يتمثل الغرض الرئيسى من االرتباطات املتعلقة باالئتمان فى التأكد من إتاحة االموال للعميل عند الطلب
 ، وتحمل عقود الضمانات املالية ذات خطر االئتمان املتعلق بالقروض وتكون االعتمادات املستندية

 والتجارية التى يصدرها البنك بالنيابة عن العميل ملنح طرف ثالث حق السحب من البنك فى حدود مبالغ
معينة وبموجب أحكام وشروط محددة غالبا مضمونة بموجب البضائع التى يتم شحنها وبالتالى تحمل

.درجة مخاطر أقل من القرض املباشر .
 وتمثل إرتباطات منح االئتمان الجزء غير املستخدم من املصرح به ملنح القروض ، أو الضمانات ، أو

 االعتمادات املستندية ، ويتعرض البنك لخسارة محتملة بمبلغ يساوى إجمالى االرتباطات غير املستخدمة
 وذلك بالنسبة لخطر االئتمان الناتج عن إرتباطات منح االئتمان ، إال أن مبلغ الخسارة املرجح حدوثها فى

 الواقع تقل عن االرتباطات غير املستخدمة وذلك نظرا ألن أغلب االرتباطات املتعلقة بمنح االئتمان تمثل
 إلتزامات محتملة لعمالء يتمتعون بمواصفات إئتمانية محددة ، ويراقب البنك املدة حتى تاريخ االستحقاق

الخاصة بإرتباطات االئتمان حيث أن االرتباطات طويلة االجل عادة ماتحمل درجة أعلى من خطر االئتمان
باملقارنة باالرتباطات قصيرة االجل .

أ/٣ نموذج قياس املخاطر البنكية العام

 باالضافة إلى فئات تصنيف الجدارة االربعة ، تقوم االدارة بتصنيفات فى شكل مجموعة فرعية أكثر
 تفصيال بحيث تتفق مع متطلبات البنك املركزى املصرى ، ويتم تصنيف االصول املعرضة لخطر االئتمان

فى هذه املجموعات وفقا لقواعد وشروط تفصيلية تعتمد بشكل كبير على املعلومات املتعلقة
بالعميل ونشاطه ووضعه املالى ومدى إنتظامه للسداد .

 ويقوم البنك بحساب املخصصات املطلوبة إلضمحالل االصول املعرضة لخطر االئتمان ، بما فى ذلك
 االرتباطات املتعلقة باالئتمان ، على أساس نسب محددة من قبل البنك املركزى املصرى ، وفى حالة

 زيادة  مخصص خسائر االضمحالل املطلوب وفقا ألسس تقييم الجدارة األئتمانية وتكوين املخصصات عن
 ذلك املطلوب ألغراض إعداد القوائم املالية وفقًا لقواعد إعداد وتصوير القوائم املالية للبنوك وأسس

 األعتراف والقياس املعتمدة من مجلس إدارة البنك املركزى املصرى بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨ ، يتم تجنيب
 إحتياطى املخاطر البنكية العام ضمن حقوق املساهمين خصما على االرباح املحتجزة بمقدار تلك الزيادة

، ويتم تعديل ذلك االحتياطى بصفة دورية بالزيادة والنقص بحيث يعادل دائما مبلغ الزيادة بين
املخصصين ، ويعد هذا االحتياطى غير قابل للتوزيع .
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البنك تقييم  بأسس  مقارنة  الداخلى  التقييم  ألسس  وفقا  للمؤسسات  الجدارة  فئات  بيان  يلى   وفيما 
.املركزى املصرى ونسب املخصصات املطلوبة إلضمحالل االصول املعرضة لخطر االئتمان

تصنيف البنك  املركزي
املصري

 نسبة املخصص
املطلوب

مدلول  التصنيف
الداخلي التصنيف الداخليمدلول  التصنيف

ديون جيدةمخاطر منخفضة١١ ١صفر

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

٢٠

ديون جيدةمخاطر معتدلة %١١

ديون جيدةمخاطر مرضية %١١

ديون جيدةمخاطر مناسبة %٢١

ديون جيدةمخاطر مقبولة %٢١

املتابعة العاديةمخاطر مقبولة  حديا %٣٢

ديون غير منتظمةدون  املستوي %٢٠٤

املتابعة الخاصةمخاطر تحتاج لعناية خاصة %٥٣

ديون غير منتظمةمشكوك في تحصيلها %٥٠٤

ديون غير منتظمةرديئة %١٠٠٤

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصريألف جنیه مصري

٣٥٣ ٤٦٤ ٨٣٥٢ ٩٧٥ ١أذون الخزانة
قروض وتسهیالت للعمالء

قروض ألفراد :-
٦٥٨ ٦٠٥ ٠١٩ ٤٥٩ حسابات جاریة مدینة

٨٦٦ ٥٥٧ ٨٤٥ ٩٢١ قروض شخصیة
قروض ملؤسسات :-
٩٦٠ ٦٣٦ ٦٦٩٥ ٢٩٥ ١حسابات جاریة مدینة

٤٤٥ ٧٩١ ٠٣١ ٥٧٥ ٤قروض مباشرة
٦٥٩ ٣٦٢ ١٨٢١ ٣٨٦ ١قروض مشترکة

إستثمارات مالیة :-
٧٧٨ ٢٣٩ ٨٩٦ ٢٥٠ إستثمارات فی شرکات شقیقة

٧٥٢ ٠٣٥ ٧٦٦٨ ٤٤٨ ٧أدوات دین
٤٣٩ ٤٣٧ ١٢٢ ٤٨٧ أصول أخرى - إیرادات مستحقة

٩١٠ ١٣١ ٣٦٥٢٠ ٨٠٠ ١٨االجمالی

٧٦١ ٩٧ ١٢٨ ٢٢٣ االوراق املقبولة عن تسهیالت املوردین
٤١٢ ٢٧٦ ١٤٤ ٩٤ إعتمادات مستندیة

٣١٢ ٦٥٣ ٩٤١١ ٩٧٥ ١خطابات ضمان 
٤٨٥ ٠٢٧ ٢١٣٢ ٢٩٣ ٢االجمالی

البنود املعرضة لخطر االئتمان خارج املیزانیة

البنود املعرضة لخطر االئتمان فی املیزانیة
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 يمثل الجدول السابق أقصى حد يمكن التعرض له فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ، ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وذلك بدون االخذ
 فى االعتبار أية ضمانات بالنسبة لبنود امليزانية ، تعتمد املبالغ املدرجة على صافى القيمة الدفترية

 التى تم عرضها فى امليزانية وكما هو مبين بالجدول السابق ،٤٥.٩٥%  من الحد االقصى املعرض لخطر
االئتمان ناتج عن القروض والتسهيالت للعمالء مقابل ٤٤.٤٨% فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ، بينما تمثل

 االستثمارات فى أدوات دين ٣٩.٦٢% مقابل ٣٩.٩٢%  فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

أ/٤ الحد االقصى لخطر االئتمان قبل الضمانات :

وتثق االدارة فى قدرتها على االستمرار فى السيطرة واالبقاء على الحد االدنى لخطر االئتمان الناتج     
عن كل من محفظة القروض والتسهيالت وأدوات الدين بناء على مايلى :

٧٢.٢٣% من محفظة القروض والتسهيالت مصنفة فى أعلى درجتين من درجات التقييم الداخلى مقابل
٨٣.٧٣% فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

٨١.٧٣% من محفظة القروض والتسهيالت اليوجد عليها متأخرات أو مؤشرات اضمحالل مقابل ٨٧.٧٢%
فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

٩٦.٩٠% من االستثمارات فى أدوات دين وأذون خزانة تمثل أدوات دين على الحكومة املصرية فى مقابل
٩٧.١% فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

أ/٥ قروض وتسهيالت

فيما يلى موقف أرصدة القروض والتسهيالت من حيث الجدارة األئتمانية

-

-

-

 بلغ إجمالـى مخصص خسـائر إضمحالل القروض والتسهيالت فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ مبلـغ ٢٦٩ ٨٧٥  الف
           جنيه مصـرى مقابل ٢١٠ ٧٧١ ألف جـنيه مصرى فى ٣١ ديسـمبر ٢٠١٨ منـها  ٤٢٢ ٨ ألف جنيه مصري فى

 ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ مقابـل ١١٦٤٦٥٢ ألف جنيـه  مصـرى فـى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ يمثل إضمحالل قروض منفردة
والباقى البالغ  ٨٤٧ ٨٦٦ الف جنيه مصرى يمثل خسائر إضمحالل على أساس املجموعة ملحفظة

 األئتمان .
ويتضمن إيضاح )١٧( معلومات إضافية عن مخصص خسائر االضمحالل عن القروض والتسهيالت .

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصريألف جنیه مصري

٧٨٩ ٤٩٧ ٧٠٨٧ ٢٣٨ ٦الیوجد علیها متأخرات أو إضمحالل
٤٥٤ ٣٥٧ ٧٦٦ ٠٢٠ ١متأخرات لیست محل إضمحالل

٣٤٥ ٠٩٩ ٢٧٢١ ٣٧٨ ١محل إضمحالل
٥٨٨ ٩٥٤ ٧٤٦٨ ٦٣٧ ٨اإلجمالی

یخصم منه
(٢١٠ ٧٧١ )(٢٦٩ ٨٧٥ )مخصص خسائر اإلضمحالل

(٥١٧ ١٤١ )(١٥٥ ١٣٤ )فوائد مجنبة
(٩٤٨ ٢٦ )(٦١٧ ٣١ )أرباح عملیات إسالمیة مؤجلة

٩١٣ ٠١٤ ٧٠٥٨ ٥٩٦ ٧الصافی
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قروض وتسهيالت اليوجد عليها متأخرات وليست محل إضمحالل

يتم تقييم الجودة االئتمانية ملحفظة القروض والتسهيالت التى اليوجد عليها متأخرات وليست محل
إضمحالل وذلك بالرجوع إلى التقييم الداخلى املستخدم بواسطة البنك .

قروض وتسهيالت توجد عليها متأخرات وليست محل إضمحالل

 هى القروض والتسهيالت التى توجد عليها متأخرات ولكنها ليست محل إضمحالل ، إال إذا توافرت
 معلومات أخرى تفيد عكس ذلك. وتتمثل القروض والتسهيالت للعمالء التى يوجد عليها متأخرات

وليست محل إضمحالل والقيمة العادلة للضمانات املتعلقة بها فيما يلى :

القروض و التسهیالت للبنوك و العمالء
٣١ دیسمبر ٢٠١٩

(ألف جنیه مصرى)مؤسساتأفراد

قروض مشترکةقروض مباشرةحسابات جاریة مدینةقروض شخصیةحسابات جاریة مدینة
إجمالی القروض 

والتسهیالت للعمالء
 ٦١٩ ٢٣١ ٣٢١٦ ٢٩٦ ٨١٦١ ٤٦١ ٦٨٧٢ ١٤٩ ٤٥٢١ ٨٦٥ ٣٤٣ ٤٥٨
 ٦١٩ ٢٣١ ٤٧٤٦ ٣٠٤ ٨١٦١ ٤٦١ ٦٨٧٢ ١٤٩ ٤٥٢١ ٨٦٥ ٣٤٣ ٤٥٨

القروض و التسهیالت للبنوك و العمالء
٣١ دیسمبر ٢٠١٨

.
(ألف جنیه مصرى)مؤسساتأفراد

قروض مشترکةقروض مباشرةحسابات جاریة مدینةقروض شخصیةحسابات جاریة مدینة
إجمالی القروض 

والتسهیالت للعمالء
 ٧٨٩ ٤٩٧ ٣٨٨٧ ٣٤٧ ٠٠٩١ ٥١٧ ٣٩٠ ٤٧٨ ٧٤٥٤ ٥٥٠ ٢٥٧ ٦٠٤
 ٧٨٩ ٤٩٧ ٣٨٨٧ ٣٤٧ ٠٠٩١ ٥١٧ ٣٩٠ ٤٧٨ ٧٤٥٤ ٥٥٠ ٢٥٧ ٦٠٤

(ألف جنیه مصرى)٣١ دیسمبر ٢٠١٩

االجمالیحسابات جاریة مدینة
٥٢٣ ٤٩ ٤٧٤  متأخرات حتی ٣٠ یوم

االجمالیقروض مشترکةقروض مباشرةحسابات جاریة مدینة
٢٤٣ ٩٧١ ٨٦١ ٨٩ ٤٩٩ ٧٣٧ ٨٨٣ ١٤٣ متأخرات أکثر من ٩٠ إلی ١٢٠ یوم

   

قروض شخصیة
 ٠٤٩ ٤٩

أفـــــــــــــــــــــراد

مؤسســــــــــــــات



56

 عند االثبات االولى للقروض والتسهيالت ، يتم تقييم القيمة العادلة للضمانات بناء على أساليب التقييم
املستخدمة عادة فى االصول املماثلة ، وفى الفترات الالحقة ، يتم تحديث القيمة العادلة بأسعار السوق

أو بأسعار االصول املماثلة .

قروض وتسهيالت محل إضمحالل بصفة منفردة

 بلغ رصـيد القروض والتسهيالت محل إضمحالل بصفة منفردة قبل االخذ فى االعتبار التدفقات النقديـة مـن
الضمانات  ٢٧٢ ٣٧٨ ١  الف جم في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ مقابل ٣٤٤ ٠٩٩ ١ الف جم فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

وفيما يلى تحليل بالقيمة االجمالية للقروض والتسهيالت محل إضمحالل بصفة منفردة متضمنا القيمة
العادلة للضمانات التى حصل عليها البنك مقابل تلك القروض :

(ألف جنیه مصرى)٣١ دیسمبر ٢٠١٨

االجمالیحسابات جاریة مدینة
٣٨٧ ١ ٠٢٣ ١ متأخرات حتی ٣٠ یوم

االجمالیقروض مشترکةقروض مباشرةحسابات جاریة مدینة
٠٦٧ ٣٥٦ ٠  ٢٢١ ٤ ٨٤٦ ٣٥١ متأخرات أکثر من ٩٠ إلی ١٢٠ یوم

مؤسســــــــــــــات

أفـــــــــــــــــــــراد

قروض شخصیة
  ٣٦٤

٣١ دیسمبر ٢٠١٩
االجمالیقروض مشترکةقروض مباشرةحسابات جاریة مدینةقروض شخصیةحسابات جاریة

٣٦١ ٣٨٥ ١-٧١٦ ٣٧٥ ٠٩٩١ ٢ ٣٤٤ ٧ ٢٠٢  قروض وتسهیالت محل إضمحالل بصفة منفردة
٤٩٢ ١٨٨ -٤٩٢ ١٨٨ ---القیمة العادلة للضمانات

٣١ دیسمبر ٢٠١٨
االجمالیقروض مشترکةقروض مباشرةحسابات جاریة مدینةقروض شخصیةحسابات جاریة

٣٤٥ ٠٩٩ ٢٧١١ ١٥ ٢١٥ ٢٧٠ ٧٢٤ ٨٠٦ ٧٥٧ ٦ ٣٧٨  قروض وتسهیالت محل إضمحالل بصفة منفردة
٩٥٧ ١٨٩ -٩٥٧ ١٨٩ ---القیمة العادلة للضمانات

(ألف جنیه مصرى)مؤسســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتأفــــــــــــــــــــراد

(ألف جنیه مصرى)مؤسســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتأفــــــــــــــــــــراد
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 تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة تمديد ترتيبات السداد ، وتنفيذ برامج االدارة الجبرية ، وتعديل وتأجيل السداد
 ، وتعتمد سياسات تطبيق إعادة الهيكلة على مؤشرات أو معايير تشير إلى أن هناك إحتماالت عالية

 إلستمرار السداد وذلك بناء على الحكم الشخصى لالدارة. وتخضع تلك السياسات للمراجعة املستمرة.
ومن املعتاد تطبيق إعادة الهيكلة على القروض طويلة االجل ، خاصة قروض تمويل العمالء ، وقد بلغت
 القروض التى تم إعادة التفاوض بشأنة ٥١٤ ١٩٤ ألف جم مقابل  ٢٩٢ ١٣٩ ألف جم فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

قروض وتسهيالت تم إعادة هيكلتها

يمثل الجدول التالى تحليل أدوات الدين وأذون الخزانة االخرى وفقـا لوكـاالت التقييـم فـى ٣١ ديسمبر
٢٠١٩ ، بناء على تقييم ستاندرد أند بور ومايعادله .

أ/٦ أدوات دين وأذون الخزانة

لم يقم البنك خالل السنة الحالية باالستحواذ على ضمانات .

أ/٧ االستحواذ على الضمانات :

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

قروض و تسهیالت للعمالء
مؤسســــــــــات

٨٤٧ ٣٨ ٣٨٨ ٢٧ حسابات جاریة مدینة
٩٠٠ ٩٩ ٤٢٦ ١٦٦ قروض مباشرة

قروض مشترکة
أفـــــــــــــــراد

١٨٨  ٧٠٠  حسابات جاریة مدینة
٣٥٧  -قروض شخصیة

٢٩٢ ١٣٩ ٥١٤ ١٩٤ االجمالی

االجمالیإستثمارات مالیة فی أوراق مالیةأذون خزانة
+ BB إلی - BB-  ٣٤٦  ٣٤٦

+ B إلی -B---
-B ١٤١ ٤٦٩ ٤٢٠٩ ٤٤٨ ٧٢١٧ ٠٢٠ ٢أقل من
٤٨٧ ٤٦٩ ٧٦٦٩ ٤٤٨ ٧٢١٧ ٠٢٠ ٢اإلجمالی

ألف جنیه مصرى
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 أ/٨ تركز مخاطر االصول املالية املعرضة لخطر االئتمان

 ويمثل الجدول التالى تحليل بأهم حدود خطر االئتمان للبنك بالقيمة الدفترية ،موزعة حسب القطاع
الجغرافى فى ٣١ ديسمبر  ٢٠١٩ ، عند إعداد هذا الجدول ، ثم توزيع املخاطر على القطاعات الجغرافية

وفقا للمناطق املرتبطة بعمالء البنك .

( ألف جنیه مصرى )جمهوریة مصر العربیة

اإلجمالیاألسکندریة والدلتا وسیناءالقاهرة الکبرى٣١ دیسمبر ٢٠١٩
٨٣٥ ٩٧٥ ١-٨٣٥ ٩٧٥ ١أذون الخزانة 

قروض وتسهیالت للعمالء
قروض ألفراد :

٠١٩ ٤٥٩ ٠٧٤ ٦١ ٩٤٥ ٣٩٧ حسابات جاریة مدینة
٨٤٥ ٩٢١ ٨٤٣ ٢٠٠ ٠٠٢ ٧٢١ قروض شخصیة

قروض ملؤسسات:
٦٦٩ ٢٩٥ ٢٧٨١ ٧٥ ٣٩١ ٢٢٠ ١حسابات جاریة مدینة

٠٣١ ٥٧٥ ٠٧٣٤ ٩٨٤ ٩٥٨ ٥٩٠ ٣قروض مباشرة
١٨٢ ٣٨٦ ١-١٨٢ ٣٨٦ ١قروض مشترکة

(١٥٥ ١٣٤ )-(١٥٥ ١٣٤ )(العوائد املجنبة)
(٦١٧ ٣١ )-(٦١٧ ٣١ )(أرباح عملیات إسالمیة مؤجلة)

( ٢٦٩ ٨٧٥)-( ٢٦٩ ٨٧٥)
-إستثمارات مالیة :

٨٩٦ ٢٥٠ -٨٩٦ ٢٥٠ إستثمارات فی شرکات شقیقة
٧٦٦ ٤٤٨ ٧-٧٦٦ ٤٤٨ ٧أدوات دین

٩٢٨ ٣٣٠ ١-٩٢٨ ٣٣٠ ١أصول أخرى
١٣٠ ٦٠٣ ٢٦٨١٨ ٣٢١ ٨٦٢١ ٢٨١ ١٧
٥٥٢ ٤٧٥ ٠٢١١٩ ١٩٧ ٥٣١١ ٢٧٨ ١٨

اإلجمالی فی ٣١ دیسمبر ٢٠١٩
اإلجمالی فی ٣١ دیسمبر ٢٠١٨

( مخصص خسائر إضمحالل قروض وتسهیالت)
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جمهوریة مصر العربیة

٣١ دیسمبر ٢٠١٩
مؤسسات مالیة

مؤسسات صناعیة 
نشاط عقارى

بیع الجملة وتجارة التجزئة
قطاع حکومی

أنشطة أخرى
أفراد

اإلجمالی
أذون الخزانة

-
-

-
-

٧٢١ ٠٢٠ ٢
-

-
٧٢١ ٠٢٠ ٢

ض وتسهیالت للعمالء:-
قرو

ض ألفراد :-
قرو

حسابات جاریة مدینة
-

-
-

-
-

-
 ٠١٩ ٤٥٩

 ٠١٩ ٤٥٩
ض شخصیة

قرو
-

-
-

-
-

-
 ٨٤٥ ٩٢١

 ٨٤٥ ٩٢١
ض ملؤسسات :-

قرو
حسابات جاریة مدینة

-
 ٧٤٨ ٢١٩

-
-

 ١١٩ ٧٧٩
 ٨٠٢ ٢٩٦

-
٦٦٩ ٢٩٥ ١

ض مباشرة
قرو

 ٩٣٠ ١٦٧
٦٠٠ ٢٠٨ ٢

 ٨٤٩ ٦٩
٢١١ ٤٧١ ١

 ٧١٣ ٨٤
 ٧٢٨ ٥٧٢

-
٠٣١ ٥٧٥ ٤

ض مشترکة
قرو

 ٧٦٧ ١٥٩
 ٥٥٦ ٢٨٢

 ٩٨٦ ٣٥٨
 ٢٧٧ ٢٧٦

  ٢٦١
 ٧٨٢ ٨١

 ٥٥٣ ٢٢٦
١٨٢ ٣٨٦ ١

إستثمارات مالیة
شرکات شقیقة

 ٢٢٤ ٦٧
-

 ٦٧٢ ١٨٣
-

-
-

-
 ٨٩٦ ٢٥٠

أدوات دین 
-

-
-

-
٤٢٠ ٤٤٨ ٧

  ٣٤٦
-

٧٦٦ ٤٤٨ ٧
أصول أخرى

-
-

-
-

-
٩٢٨ ٣٣٠ ١

-
٩٢٨ ٣٣٠ ١

اإلجمالی فی ٣١ دیسمبر ٢٠١٩
 ٩٢١ ٣٩٤

٩٠٤ ٧١٠ ٢
 ٥٠٧ ٦١٢

٤٨٨ ٧٤٧ ١
٢٣٤ ٣٣٣ ١٠

٥٨٦ ٢٨٢ ٢
٤١٧ ٦٠٧ ١

٠٥٧ ٦٨٩ ١٩
اإلجمالی فی ٣١ دیسمبر ٢٠١٨

  ٤٤٥
٢٨١ ١٥٩ ٢

 ٧٨٠ ٦٣٣
٩٥٩ ١٦٥ ٢

٧٢٢ ٥٣٥ ١٠
٥١٦ ٧٥٦ ٣

٥٢٤ ١٦٣ ١
٢٢٧ ٤١٥ ٢٠

(ألف جنیه مصرى)

يمثل الجدول التالى تحليل بأهم حدود خطر االئتمان للبنك بالقيمة الدفترية ، موزعة حسب النشاط الذى
يزاوله عمالء البنك :

تركز مخاطر االصول املالية املعرضة لخطر االئتمان

قطاعات النشاط
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 يتعرض البنك لخطر السوق املتمثل فى تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية الناتجه
 عن التغير فى أسعار السوق ، وينتج خطر السوق عن املراكز املفتوحة ملعدل العائد والعملة ومنتجات

 حقوق امللكية ، حيث أن كل منها معرض للتحركات العامة والخاصة فى السوق والتغيرات فى مستوى
الحساسية ملعدالت السوق أو لالسعار مثل معدالت العائد ومعدالت اسعار الصرف واسعار ادوات حقوق

.امللكية ، ويفصل البنك مدى تعرضه لخطر السوق إلى محافظ للمتاجرة أو لغير غرض املتاجرة .
وتتركز إدارة مخاطر السوق الناتجه عن انشطة املتاجرة أو لغير املتاجرة فى لجنة إدارة االصول والخصوم

.ويتم رفع التقارير الدورية عن مخاطر السوق إلى مجلس االدارة ورؤساء وحدات النشاط بصفة دورية .
 وتتضمن محافظ املتاجرة تلك املراكز الناتجه عن تعامل البنك مباشرة مع العمالء أو مع السوق ، أما

 املحافظ لغير املتاجرة فتنشأ بصفة أساسية من إدارة سعر العائد لالصول وااللتزامات املتعلقة
بمعامالت التجزئة ، وتتضمن هذه املحافظ مخاطر العمالت االجنبية وأدوات حقوق امللكية الناتجه عن

االستثمارات املالية املحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق واالستثمارات املالية املتاحة للبيع .

 ب)- خطر السوق

 ويستخدم البنك أسلوب ربط أسعار الفوائد املدينة بالدائنة لتجنب خطر تغيرات أسعار الفائدة كذلك يعتمد
 على أسعارالفائدة املتغيرة والتى التزيد فى حدها االقصى عن ٣ شهور إال فى حاالت محدودة يتم تحديد

أسعار الفائدة ملدة أطول من ذلك مع ربط محفظة املوارد بمحفظة االستخدامات لتحقق عائد يغطى
تكلفة االموال .

هذا باالضافة إلى إلتزام البنك بعدم تجاوز مايلى :

قيمة الفائض فى مركز أى عملة أجنبية نسبة ١% من القاعدة الرأسمالية .
قيمة إجمالى الفائض فى مراكز العمالت األجنبية نسبة ٢% من القاعدة الرأسمالية .

قيمة العجز فى مركز أى عملة نسبة ١٠% من القاعدة الرأسمالية .
 قيمة إجمالى العجز فى مراكز العمالت )أجنبية أو محلية ( نسبة ٢٠% من القاعدة الرأسمالية .

•  
•  
•  
•  

ب/١ القيمة املعرضة للخطر لغير أغراض املتاجرة طبقًا لنوع الخطر

ترتبط الزيادة فى القيمة املعرضة للخطر ، خاصة سعر العائد ، بالزيادة فى حساسية سعر العائد فى
االسواق املالية العاملية .

 وتم حساب النتائج الثالثة السابقة للقيمة املعرضة للخطر بشكل مستقل عن املراكز املعنية والتحركات
التاريخية لالسواق ، واليشكل إجمالى القيمة املعرضة للخطر للمتاجرة وغير املتاجرة القيمة

املعرضة للخطر للبنك وذلك نظرا لالرتباط بين أنواع الخطر وأنواع املحافظ ومايتبعه من تأثير متنوع .

-

-

أقلأعلیمتوسطأقلأعلیمتوسط
٦٨٦ ٢٩ ٦٥٨ ٣٤ ٩٤٧ ٣١ ٣٤٦  ٧٣٦ ١٦ ٢٧٢ ٦ خطر سعر العائد

٦٨٦ ٢٩ ٦٥٨ ٣٤ ٩٤٧ ٣١ ٣٤٦  ٧٣٦ ١٦ ٢٧٢ ٦ إجمالی القیمة عند الخطر

السنة املالیة املنتهیة فیالسنة املالیة املنتهیة فی
٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
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 يتعرض البنك لخطر التقلبات فى اسعار صرف العمالت االجنبية على امليزانية والتدفقات النقدية ، وقد
 قام مجلس االدارة بوضع حدود للعمالت االجنبية وذلك بالقيمة االجمالية لكل من املراكز فى نهاية

 اليوم وكذلك خالل اليوم التى يتم مراقبتها لحظيًا ويلخص الجدول التالى مدى تعرض البنك لخطر
تقلبات سعر صرف العمالت االجنبية فى نهاية السنة املالية ، ويتضمن الجدول التالى القيمة الدفترية

 لالدوات املالية موزعة بالعمالت املكونة لها :

ب/٢ خطر تقلبات سعر صرف العمالت االجنبية

تركز خطر العملة على االدوات املالية

عمالت أخرىجنیه إسترلینیین یابانيیورودوالر أمریکیجنیه مصرى
األصول املالیة :-

٢١  ١١  -٥٠٥  ٣٧٦ ٣٤ ٨٥٩ ١٩٣ ١٠نقدیة وأرصدة لدى البنك املرکزى
-٥٩١  -٣٠٩ ٧ ١٥٣ ٦ ٨٢٣  أرصدة لدى البنوك

---٠  ٨٠٠ ٧٥ ٧٧٥ ٨٠٤ أذون الخزانة 
--٨٤١  ٦  ٧٤٨ ٦ ٨٢٩ ٩٣ ١٨٣ ٩٩٥ ٦قروض وتسهیالت للعمالء

إستثمارات مالیة :-
---٠٠٢ ٢ ٥٢٥ ٢٧ ٥٦٤ ٤٠١ أستثمارات مالیة من خالل الدخل الشامل

----٦٥٣ ١١٣ ١٧٧ ٨٣٣ ٤إستثمارات مالیة بالتکلفة املستهلکة
-----٩٣٦ ٢٥٠ إستثمارات مالیة فی شرکات تابعة و شقیة

-٣١  ٣٤  ٨٢٨  ٤٠٧ ٣ ٩١٣ ٨٧٣ ١أصول مالیة أخرى
٢١  ٤٧٤ ١ ٤٠  ٣٩٢ ١٧ ٧٤٣ ٣٥٤ ٢٣٠ ٣٥٤ ٢٥إجمالی األصول املالیة فی ٣١ دیسمبر ٢٠١٩

اإللتزامات املالیة :-
----٧٠٦ ٢٥ -أرصدة مستحقة للبنوك

٢  ٥٧٤ ٧ ٣١٤ ١ ٣٣٣ ٨ ٥٠٩ ٣٠٠ ٠٦٢ ٩٣٤ ٢١ودائع للعمالء
-----٠٥٢ ٥٩ قروض اخرى

-٣  -٢٧٣ ٣ ٩٧٢ ١٤ ٩٩٧ ٧٢٢ مخصصات أخرى
-١٥  ٣٤  ٦٨٥  ٢٠٠ ٢٥ ٦٧٨ ٧١٢ اإللتزامات املالیة األخرى

٢  ٥٩٢ ٧ ٣٤٨ ١ ٢٩١ ١٢ ٣٨٧ ٣٦٦ ٧٨٩ ٤٢٨ ٢٣إجمالی اإللتزامات فی ٣١ دیسمبر ٢٠١٩
١٩  (١١٨ ٦ )(٣٠٨ ١ )١٠١ ٥ (٦٤٤ ١١ )٤٤١ ٩٢٥ ١صافی املیزانیة فی ٣١ دیسمبر ٢٠١٩

٣٩٥ ١ ٨٨٨ ٧ ٤٧٢ ٢ ٦٤٧ ١١ ٩٨٢ ٤٣٧ ٨٨٠ ٧٩٩ ٢٤إجمالی األصول املالیة فی ٣١ دیسمبر ٢٠١٨
٣١٢  ٨٨٣ ٧ ٣٢٢ ١ ٨٨٣ ١١ ٩٣٩ ٤٢٢ ٨٤٨ ٢٣٧ ٢٣إجمالی اإللتزامات املالیة فی ٣١ دیسمبر ٢٠١٨

٠٨٣ ١ ٥  ١٥٠ ١ (٢٣٦  )٠٤٣ ١٥ ٠٣٢ ٥٦٢ ١صافی املیزانیة فی ٣١ دیسمبر ٢٠١٨

٣١ دیسمبر ٢٠١٩

(القیمة بااللف بذات العملة)
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ب/٣ خطر سعر العائد

 يتعرض البنك ألثار التقلبات فى مستويات أسعار العائد السائدة فى السوق وهو خطر التدفقات النقدية
 لسعر العائد املتمثل فى تذبذب التدفقات النقدية ألداة مالية بسبب التغيرات فى سعر عائد االداة ،

 وخطر القيمة العادلة لسعر العائد وهو خطر تقلبات قيمة االداة املالية نتيجة للتغير فى اسعار العائد فى
 السوق ، وقد يزيد هامش العائد نتيجة لتلك التغيرات ولكن قد تنخفض االرباح فى حالة حدوث تحركات

غير متوقعة ، ويقوم مجلس إدارة البنك بوضع حدود ملستوى االختالف فى إعادة تسعير العائد الذى
.يمكن أن يحتفظ به البنك ، ويتم مراقبة ذلك يوميا بواسطة إدارة االموال بالبنك .

ويلخص الجدول التالى مدى تعرض البنك لخطر تقلبات سعر العائد الذى يتضمن القيمة الدفتريـة لالدوات
املاليـة موزعـة علـى اسـاس سعـر تـواريخ إعـادة التسعيـر أو تـواريخ االستحقاق ايهما اقرب :

٣١ دیسمبر ٢٠١٩

أکثر من شهر حتی شهر واحداالصول املالیة
حتی ثالثة

أکثر من ثالثة 
أشهر حتی سنة

أکثر من سنة حتی 
خمس سنوات

أکثر من خمس 
سنوات

االجمالیبدون عائد

١٦٧ ٧٣٣ ٤٠٣١ ١٩٨ ٧٦٤ ٥٣٤ ١----نقدیة وارصدة لدى البنك املرکزى
١٥١ ٠٢٤ ١٩٨٩ ٩٣ --١٦٧ ٧٢١ ٣١٥١ ٨٦٤ ٤٧١٦ ٣٤٥ ارصدة لدى البنوك

٧٢١ ٠٢٠ ٢---٤٣١ ٦٨٦ ٢٩٠ ٣٣٤ ١-اذون الخزانة
٧٤٦ ٦٣٧ ٨-١١٢ ٦١٣ ٤٧٦٣ ٨٣٢ ٧٧١١ ٩٩٨ ٨٩٩١ ٦٣٢ ٤٨٨ ٥٦٠ قروض وتسهیالت للعمالء

استثمارات مالیة:
٢٧٥ ٨٧٩ -٢٥٩ ١٢٣ ٠٦٥ ٧٥١ -٩٥١ ٤ -استثمارات  من خالل الدخل الشامل

٣٣٨ ٦٥٦ ٦-١٦١ ٨٢٣ ٦٥٦١ ٥٢٤ ٥٢١٣ ٣٠٨ ١--استثمارات مالیة بالتکلفة املستهلکة
٨٩٦ ٢٥٠ -٨٩٦ ٢٥٠ ----شرکات شقیقة

٩٢٨ ٣٣٠ ٩٢٨١ ٣٣٠ ١-----اصول مالیة اخرى
١٢١ ١٤ ١٢١ ١٤ -----أصول ضریبیة مؤجلة

٣٤٣ ٥٤٧ ٦٥٠٣٠ ٦٣٦ ١٩٢١ ٣٤٥ ١٩٧٧ ١٠٨ ٨٩٠٦ ٧١٤ ٤٥٥٥ ٨٣٦ ٩٥٩٨ ٩٠٥ اجمالی االصول املالیة
االلتزامات املالیة

٠٠٣ ٤٣١ -----٠٠٣ ٤٣١ ارصدة مستحقة للبنوك
٠٠٩ ٠٧٣ ٣٩٣٢٧ ٨٦٣ ٥٠٧١ ٦٩٨ ٧٦٥١٠ ٠٠١ ٨٨٩٦ ٥٥٧ ٥٧٣٣ ٣٤٣ ٨٨٢٢ ٦٠٧ ٢ودائع للعمالء

٠٤٦ ٢٠٦ -٠٤٦ ٢٠٦ ----قروض أخرى
٨٢٦ ٣٨٦ ٨٢٦ ٣٨٦ -----التزامات مالیة اخرى

٣١١ ٢٣١ ٣١١ ٢٣١ -----مخصصات أخرى
١٩٥ ٣٢٨ ٥٣٠٢٨ ٤٨١ ٥٥٣٢ ٩٠٤ ٧٦٥١٠ ٠٠١ ٨٨٩٦ ٥٥٧ ٥٧٣٣ ٣٤٣ ٨٨٥٢ ٠٣٨ ٣إجمالی االلتزامات

١٤٨ ٢١٩ ٢(٨٨٠ ٨٤٤ )(٣٦١ ٥٥٩ ٣)٤٣٢ ١٠٦ ٠٠١ ١٥٧ ٨٨٢٢ ٤٩٢ ٦(٩٢٦ ١٣٢ ٢)فجوة اعادة التسعیر
٣١ دیسمبر ٢٠١٨

٩٥٢ ٢٦٢ ٦٢١٣٣ ٣٤٣ ٤٥٩٦ ٤٠١ ٧٧١١ ٠٦٨ ٦٨٠١٠ ٥٤٤ ٣٤٤٢ ٥٦٢ ٠٧٧١٠ ٣٤٢ ٢إجمالی االصول املالیة
٠٠٨ ٢٤٤ ٩٧٥٣١ ٢٤٣ ١٥٨٨ ٨٦٧ ٢٢٨ ٠٠٣ ٩٨٤٧ ٠١٦ ٢٨٠٥ ٤٣٤ ٣٨٣٣ ٦٧٨ ٦إجمالی االلتزامات املالیة

٩٤٤ ٠١٨ ٢(٣٥٤ ٩٠٠ ١)٣٠١ ٥٣٤ ٥٤٣ ٠٦٥ ٣(٣٠٤ ٤٧٢ ٢)٠٦٤ ١٢٨ ٧(٣٠٦ ٣٣٦ ٤)فجوة اعادة التسعیر

(ألف جنیه مصرى )
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 خطر السيولة هو خطر تعرض البنك لصعوبات فى الوفاء بتعهداته املرتبطة بإلتزاماته املالية عند
االستحقاق وإستبدال املبالغ التى يتم سحبها ، ويمكن أن ينتج عن ذلك االخفاق فى الوفاء بااللتزامات

الخاصة بالسداد للمودعين والوفاء بإرتباطات االقراض .

تتضمن عمليات الرقابة لخطر السيولة املطبقة بمعرفة إدارة االصول وااللتزامات بالبنك مايلى :

إدارة مخاطر السيولة

 يتم إدارة التمويل اليومى عن طريق مراقبة التدفقات النقدية املستقبلية للتأكد من إمكانية الوفاء
بكافة املتطلبات ويتضمن ذلك إحالل االموال عند إستحقاقها أو عند إقراضها للعمالء ، ويتواجد

البنك فى اسواق املال العاملية لتأكيد تحقيق ذلك الهدف .
االحتفاظ بمحفظة من االصول عاليه التسويق التى من املمكن تسييلها بسهولة ملقابلة اية

إضطرابات غير متوقعة فى التدفقات النقدية .
مراقبة نسب السيولة باملقارنة باملتطلبات الداخلية للبنك ومتطلبات البنك املركزى املصرى .

 إدارة التركيز وبيان استحقاقات القروض .

 ألغراض الرقابة وإعداد التقارير يتم قياس وتوقع التدفقات النقدية لليوم واالسبوع والشهر التالى
وهى الفترات الرئيسية ألدارة السيولة وتتمثل نقطة البداية لتلك التوقعات فى تحليل

االستحقاقات التعاقدية لاللتزامات املالية وتواريخ التحصيالت املتوقعة لالصول املالية .
 وتقوم إدارة االصول ايضا بمراقبة عدم التطابق بين االصول متوسطة االجل ، ومستوى ونوع الجزء

غير املستخدم من إرتباطات القروض ، ومدى إستخدام تسهيالت الحسابات الجارية املدينة واثر
االلتزامات العرضية مثل خطابات الضمان واالعتمادات املستندية .

تتمثل نسبة تغطية السيولة فى الجدول التالى :

 ج) - خطر السيولة 

•  

-

-

-
-

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩

ألف جنیة مصرىألف جنیة مصرى
٧١١ ٨٢٣ ٣٨١٩ ٩٧٤١إجمالی قیمة األصول السائلة عالیة الجودة (١)

٩٣٩ ٥٨٧ ١٠٠٤ ٠٩٤ ٦إجمالی التدفقات النقدیة الخارجة
"إجمالی التدفقات النقدیة الداخلة املُعتد بها فی إطار الحد املوضوع

(القیمة األقل من: إجمالی التدفقات النقدیة النقدیة الداخلة ، ٧٥% من إجمالی
 التدفقات النقدیة الخارجة)"

٩٨٥ ١٤٦ ٥٢٥١ ٥٢٣ ١صافی التدفقات النقدیة الخارجة (٢)
٦٣٩.٤٨٥٦.٤٨نسبة تغطیة السیولة (١/٢)

٩٥٤ ٤٤٠ ٥٧٥٣ ٥٧٠ ٤
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يتم مراجعة مصادر السيولة عن طريق فريق منفصل بإدارة االصول والخصوم بالبنك بهدف توفير تنوع
واسع فى العمالت واملناطق الجغرافية ، واملصادر ، واملنتجات واآلجال .

 تتضمن االصول املتاحة ملقابلة جميع االلتزامات ولتغطية االرتباطات املتعلقة بالقروض كل من النقدية
 واالرصدة لدى البنك املركزي واالرصدة لدى البنوك وأذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى والقروض

 والتسهيالت للبنوك والعمالء ويتم مد أجل نسبة من القروض للعمالء التى تستحق السداد خالل سنة
 وذلك خالل النشاط العادى للبنك ، باالضافة إلى ذلك هناك رهن لبعض أدوات الدين وأذون الخزانة

واالوراق الحكومية االخرى لضمان االلتزامات وللبنك القدرة على مقابل صافى التدفقات النقدية غير
املتوقعة عن طريق بيع أوراق مالية وإيجاد مصادر تمويل أخرى .

تتمثل نسبة التمويل املستقر فى الجدول التالى :

 منهج التمويل

 طبقا ألسس التقييم املتبعة فى تقييم أصول والتزامات البنك والواردة بااليضاحات املتممة للقوائم
املالية فان القيمة العادلة لالصول وااللتزامات املالية التختلف اختالفا جوهريا عن قيمتها الدفترية

فى تاريخ امليزانية .

 د -  القيمة العادلة لالصول وااللتزامات املالية 

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩

ألف جنیة مصرىألف جنیة مصرى
٤٧٤ ٥١٦ ٥٦٧١٢ ٧٠١ ٧االلتزامات وحقوق امللکیة ذات معامل ترجیحی ١٠٠%

"ودائع األفراد واملنشآت متناهیة الصغر والصغیرة جدا
(التی لیس لها تاریخ استحقاق والودائع ذات فترة استحقاق متبقیة أقل من سنة (١)

٣٦٧ ٠٤٤ ٥٦٢١ ١٠٨ ٥االلتزامات ذات معامل ترجیحی ٥٠%
٥٨٩ ٣٧٦ ١٧٢٣ ٧٣٨ ١٧إجمالی التمویل املستقر املتاح (أ)
٥٦٥ ٩٩٧٥١٩ ٤٦٤"األصول ذات معامل ترجیحي ٥%
٣٧٩ ٨٣٣٣٤٧ ١٩٢األصول ذات معامل ترجیحی ١٠%

٩٦٦ ٣٩١٤٠٢األصول ذات معامل ترجیحی ٥٠%
٧٣٧ ٥٨٢٩٦ ٨١١األصول ذات معامل ترجیحی ٦٥%
٠٧٥ ٧٣٠ ٤٦٥١ ١٤٨ ٣األصول ذات معامل ترجیحی ١٠٠%

١٠٣ ٤١٢٤٨٧ ٥٥٢التزامات عرضیة أوارتباطات
٨٢٥ ٧٨٣ ٠٤٩٣ ٢٧٨ ٤إجمالی التمویل املستقر املطلوب (ب)

%٦١٧،٨٠%٤١٤،٦٥نسبة صافی التمویل املستقر (أ/ب)

٧٤٨ ٨١٥ ٦٦٥٩ ٩٢٨ ٤

٨١١ ٥٨

٥٥٢ ٤١٢

٤١٤.٦٥٦١٧.٨٠ ٪٪
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االلتزام باملتطلبات القانونية لرأس املال فى جمهورية مصر العربية .
حماية قدرة البنك على االستمرارية وتمكينه من االستمرار فى توليد عائد للمساهمين واالطراف

االخرى التى تتعامل مع البنك .
الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو فى النشاط .

هـ - إدارة رأس املال 

تتمثل اهداف البنك عند إدارة رأس املال ، الذى يشمل عناصر أخرى باالضافة إلى حقوق امللكية الظاهرة
بامليزانية فيما يلى :

 يتم مراجعة كفاية رأس املال وإستخدامات رأس املال وفقا ملتطلبات البنك املركزى املصرى يوميا
بواسطة إدارة البنك ، من خالل نماذج تعتمد على إرشادات لجنة بازل للرقابة املصرفية ويتم تقديم

البيانات املطلوبة وإيداعها لدى البنك املركزى املصرى على أساس ربع سنوى .
ويطلب البنك املركزى املصرى أن يقوم البنك بما يلى :

وفقًا ملتطلبات البنك املركزى املصرى فى تحديث موقف الجهاز املصرفى فيما يتعلق بمعيار كفاية
 رأس املال وفقًا ملقررات بازل ٢ .

االحتفاظ بمبلغ مليار جنيه مصرى حد أدنى لرأس املال املصدر واملدفوع .
االحتفاظ بنسبة بين عناصر رأس املال وبين عناصر االصول وااللتزامات العرضية املرجحة بأوزان

املخاطر تعادل أو تزيد عن ١٠٪ .

-
-

-
-

-

ويتكون بسط معيار كفاية رأس املال من الشريحتين التاليتين

الشريحة االولى :

 وهى رأس املال االساسى ويتكون من رأس املال املدفوع )بعد خصم القيمة الدفترية ألسهم الخزينة( ،
واالرباح املحتجزة واالحتياطيات الناتجه عن توزيع االرباح فيما عدا احتياطى املخاطر البنكية العام ، ويخصم

منه الشريحة الثانية .

 وهى رأس املال املساند ، ويتكون مما يعادل مخصص املخاطر العام وفقا ألسس الجدارة االئتمانية
 الصادرة عن البنك املركزى املصرى بما اليزيد عن ١,٢٥% من إجمالى االصول وااللتزامات العرضية املرجحة

 بأوزان املخاطر ، والقروض /الودائع املساندة التى تزيد آجالها عن خمس سنوات )مع إستهالك ٢٠% من
 قيمتها فى كل سنة من السنوات الخمس االخيرة من آجلها( و ٤٥% من الزيادة بين القيمة العادلة
والقيمة الدفترية لكل من االستثمارات املالية املتاحة للبيع واملحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

وفى شركات شقيقة .
وعند حساب إجمالى بسط معيار كفاية رأس املال ، يراعى أال يزيد رأس املال املساند عن رأس املال

االساسى وأال تزيد القروض )الودائع( املساندة عن نصف رأس املال االساسى .
 ويتم ترجيح االصول بأوزان مخاطر تتراوح من صفر إلى ١٠٠% مبوبة بحسب طبيعة الطرف املدين بكل

 أصل بما يعكس مخاطر االئتمان املرتبطة به ، ومع أخذ الضمانات النقدية فى االعتبار ويتم إستخدام ذات
املعالجة للمبالغ خارج امليزانية بعد إجراء التعديالت لتعكس الطبيعة العرضية والخسائر املحتملة لتلك

املبالغ .
 وقد إلتزم البنك بكافة متطلبات رأس املال املحلية خالل السنتين املاضيتين ، ويلخص الجدول التالى

مكونات رأس املال االساسى واملساند ونسب معيار كفاية رأس املال فى نهاية السنه املالية والسنة
 السابقة :

الشريحة الثانية
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يلخص الجدول التالى مكونات القاعدة الرأسمالية فى ٣١ ديسمبر  ٢٠١٨ وفقًا لهذه املقررات

 أصدر مجلس إدارة البنك املركزى املصرى فى جلستة بتاريخ ٧ يوليو قرار باملوافقة على التعليمات
الرقابية الخاصة بالرافعة املالية ، مع إلتزام البنوك بالحد االدنى املقرر للنسبة )٣%( على أساس ربع

سنوي وذلك على النحو التالي :

نسبة الرافعة املالية :

كنسبة إسترشادية إعتبار من نهاية سبتمبر ٢٠١٥ و حتى عام ٢٠١٧ .
كنسبة رقابية ملزمة إعتبارا من عام ٢٠١٨ .

-
-

 و ذلك تمهيدا للنظر فى االعتداد بها ضمن الدعامة االولى من مقررات بازل )الحد االدنى ملعيار كفاية
رأس املال( بهدف الحفاظ على قوة و سالمة الجهاز املصرفى و مواكبة الفضل املمارسات الرقابية

الدولية فى هذا الشأن .
و تعكس الرافعة املالية العالقة بين الشريحة االولى لرأس املال املستخدمة فى معيار كفاية رأس 

املال )بعد االستبعادات( و أصول البنك )داخل و خارج امليزانية( غير مرجحة بأوزان مخاطر .

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

رأس املال
الشریحة األولی ( رأس املال األساسی )

٠٠٠ ٠٤٠ ٠٠٠١ ٥٤٠ ١رأس املال املصدر واملدفوع
٩٧٠ ٢٨٩ ٠٤٩ ١٨٣ اإلحتیاطیات

٢٧٩ ١ (٦٤٩ ٢٨٦ )(الخسائر)األرباح املحتجزة
-٩١٧ ٧٣ إجمالی رصید بنود الدخل الشامل األخر املتراکم باملیزانیة 
(٩٢٦ ٧٢ )(٢٩٠ ٧٥ )إجمالی اإلستبعادات من رأس املال األساسی املستمر

٣٢٣ ٢٥٨ ٠٢٧١ ٤٣٥ ١الشریحة األولی بعد اإلستبعادات
الشریحة الثانیة ( رأس املال املساند )

٤٥% من الزیادة فی القیمة العادلة عن القیمة الدفتریة لألستثمارات املالیة فی الشرکات التابعة والشقیقة 
٠٧٢ ١٤٩ ٦٩٥ ١٤١ مخصص خسائر اإلضمحالل للقروض والتسهیالت و أدوات الدین واإللتزامات العرضیة املنتظمة

١١٣  ١١٣  ٤٥% من إحتیاطي فروق ترجمة العمالت االجنبیة
-٣٢٨ ٣ ٤٥% من الزیادة فی القیمة العادلة عن القیمة الدفتریة لألستثمارات املالیة فی الشرکات التابعة والشقیقة 

٣١٦ ١١ -٤٥% من الزیادة فی القیمة العادلة عن القیمة الدفتریة لإلستثمارات املالیة إذا کان موجبًا
٥٠١ ١٦٠ ١٣٦ ١٤٥ الشریحة الثانیة بعد اإلستبعادات

٨٢٤ ٤١٨ ١٦٣١ ٥٨٠ ١إجمالی القاعدة الرأسمالیة بعد اإلستبعادات
٦٩٧ ٤٨٧ ٤٢٤١٤ ٦١٧ ١٢إجمالی األصول واإللتزامات العرضیة املرجحة بأوزان املخاطر اإلئتمان / السوق / التشغیل

%٩.٧٩%١٢.٥٢القاعدة الرأسمالیة / إجمالی األصول واإللتزامات العرضیة املرجحة بأوزان مخاطر اإلئتمان ، السوق ، التشغیل (%) ٪٪
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مكونات النسبة

أ - مكونات البسط

يتكون بسط النسبة من الشريحة االولي لرأس املال )بعد االستبعادات( املستخدمة فى بسط معيار
كفاية رأس املال املطبق حاليا وفقا لتعليمات البنك املركزى املصرى .

 ب - مكونات املقام

يتكون مقام النسبة من كافة أصول البنكداخل و خارج امليزانية وفقا للقوائم املالية و هو ما يطلق
علية تعرضات البنك و تشمل مجموع مايلي :

تعرضات البنود داخل امليزانية بعد خصم بعض إستبعادات الشريحة االولى للقاعدة الرأسملية.
التعرضات الناتجة عن عقود املشتقات.

التعرضات الناتجة عن عمليات تمويل االوراق املالية.
التعرضات خارج امليزانية )املرجحة بمعامالت التحويل(.

-١
-٢
-٣
-٤

ويلخص الجدول التالي نسبة الرافعة املالية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

٣٢٤ ٢٥٨ ٠٢٧١ ٤٣٥ ١الشریحة االولی من راس املال بعد االستبعادات 
٤٤٤ ٩١٩ ١٦٧٢ ٧٣٣ ١نقدیة وارصدة لدى البنك املرکزى

٨٨٩ ٨٤٤ ٨٢٦٩ ٠٢٣ ٩ارصدة لدى البنوك 
٨٠٣ ٥٦٢ ٦٦٧٣ ٩٣٤ ١استثمارات مالیة من خالل الدخل الشامل 

١٣٥ ٠٠٩ ٦٤٩٧ ٥٤٠ ٧استثمارات مالیة بالتکلفة املستهلکة
٧٧٨ ٢٣٩ ٨٩٦ ٢٥٠ استثمارات مالیة فی شرکات تابعة وشقیقة 

٥٨٩ ٩٥٤ ٧٤٦٨ ٦٣٧ ٨قروض وتسهیالت العمالء 
(٨٧٦ ٥٨٥ )(٢٦٩ ٨٧٥ )مخصص خسائر االضمحالل الغیر منتظمة

(٥١٧ ١٤١ )(١٥٥ ١٣٤ )العوائد املجنبة
(٩٤٨ ٢٦ )(٦١٧ ٣١ )ارباح املعامالت االسالمیة

٣٠٨ ٣١١ ٣٤١ ٤١٤ اصول ثابتة 
٥٨٦ ٦٩٦ ٠٥١ ٣٤٥ ١اصول اخرى 

(٨٩٢ ٧٢ )(٣٥٦ ٧٤ )ما تم خصمه من التعرضات
٢٩٩ ٧١١ ٩٤٦٣٢ ٧٦٤ ٢٩اجمالی التعرضات داخل املیزانیة

٩٣٨ ٢١ ٢١٩ ١ اعتمادات تصدیر
٣٤٤ ٣٣ ٠  اعتمادات استیراد

٣٣٥ ٨١٩ ٧٣٦ ٨٠٠ خطابات ضمان
٣٢١ ٧ ٤٥١ ٥ خطابات ضمان بناء علی طلب بنوك خارجیة

٧٦١ ٩٧ ٨٠٨ ٢٢٢ کمبیاالت مقبولة الدفع
٩٧٩ ٦٩٧ ٣٢٢ ٤٠٧ ارتباطات راسمالیة

٦٠٠ ١٨ ٠٦٩ ٢٦٨ قابل لاللغاء بدون شروط فی اى وقت بواسطة البنك وبدون اخطار مسبق او التی تتضمن نصوص 
٢٧٨ ٦٩٦ ٦٠٣١ ٧٠٥ ١اجمالی التعرضات خارج املیزانیة

٥٧٧ ٤٠٧ ٥٤٩٣٤ ٤٧٠ ٣١اجمالی التعرضات داخل وخارج املیزانیة
% ٣.٦٦% ٤.٥٦نسبة الرافعة املالیة

ارتباطات عن قروض وتسهیالت للبنوك / عمالء ( الجزء غیر املستخدم ) ذات فترة استحقاق اصلیة

٪٪

-
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 يراجع البنك محفظة القروض والتسهيالت لتقييم االضمحالل على أساس ربع سنوى على االقل ويقوم
 بإستخدام الحكم الشخصى عند تحديد ماإذا كان ينبغى تسجيل عبء االضمحالل فى قائمة الدخل ، وذلك

 ملعرفة ماإذا كان هناك أية بيانات موثوق بها تشير إلى أنه يوجد إنخفاض يمكن قياسه فى التدفقات
 النقدية املستقبلية املتوقعة من محفظة القروض وذلك قبل التعرف على االنخفاض على مستوى

 القرض الواحد فى تلك املحفظة ، وقد تشمل هذه االدلة وجود بيانات تشير إلى حدوث تغيير سلبى فى
 قدرة محفظة من املقترضين على السداد للبنك ، أو ظروف محلية أو إقتصادية ترتبط بالتعثر فى أصول

 البنك ، عند جدولة التدفقات النقدية املستقبلية ، تقوم االدارة بإستخدام تقديرات بناء على الخبرة
 السابقة لخسائر أصول ذات خصائص مخاطر إئتمانية فى وجود أدلة موضوعية تشير إلى االضمحالل

 مماثلة لتلك الواردة فى املحفظة ، ويتم مراجعة الطريقة واالفتراضات املستخدمة فى تقدير كل من
مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية املستقبلية بصورة منتظمة للحد من أية إختالفات بين الخسارة املقدرة

والخسارة الفعلية بناء على الخبرة .

 يقوم البنك بإستخدام تقديرات وإفتراضات تؤثر على مبالغ االصول وااللتزامات التى يتم االفصاح عنها
 خالل السنة املالية التالية ، ويتم تقدير التقديرات واالفتراضات بإستمرار على أساس الخبرة التاريخية
 وغيرها من العوامل ، بما فى ذلك التوقعات لالحداث املستقبلية التى يعتقد أنها معقولة فى ظل

الظروف واملعلومات املتاحة

 ٤- التقديرات واالفتراضات املحاسبية الهامة

أ - خسائر االضمحالل فى القروض والتسهيالت 

ب - إضمحالل االستثمارات فى أدوات حقوق ملكية متاحة للبيع 

 يحدد البنك إضمحالل االستثمارات فى أدوات حقوق امللكية املتاحة للبيع عندما يكون هناك إنخفاض
 هام أو ممتد فى قيمتها العادلة عن التكلفة ويحتاج تحديد ماإذا كان االنخفاض هاما أو ممتدا إلى حكم

 شخصى ، وإلتخاذ هذا الحكم يقوم البنك بتقييم ضمن عوامل أخرى ـ التذبذبات املعتادة لسعر السهم
 باالضافة إلى ذلك قد يكون هناك إضمحالل عندما يكون هناك دليل على وجود تدهور فى الحالة املالية

للشركة املستثمر فيها أو تدفقاتها النقدية التشغيلية والتمويلية أو أداء الصناعة أوالقطاع أو التغيرات
فى التكنولوجيا .

ج -  القيمة العادلة للمشتقات 

يتم تحديد القيمة العادلة لالدوات املالية غير املقيدة فى أسواق نشطة بإستخدام أساليب تقييم
وعندما يتم استخدام هذه االساليب لتحديد القيم العادلة يتم إختبارها ومراجعتها دوريا .

 يتم تبويب االصول املالية غير املشتقة ذات دفعات وتواريخ إستحقاق ثابت أو قابلة للتحديد على أنها
 إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ويتطلب ذلك التبويب إستخدام الحكم الشخصى بدرجة
 عالية وإلتخاذ هذا القرار يقوم البنك بتقييم النية والقدرة على االحتفاظ بتلك االستثمارات حتى تاريخ

 االستحقاق ، وإذا أخفق البنك فى االحتفاظ بتلك االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق فيما عدا فى بعض
 الظروف الخاصة مثل بيع كمية غير هامة قرب ميعاد االستحقاق عندها يتم إعادة تبويب كل االستثمارات

 املحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق إلى االستثمارات املتاحة للبيع ، وبالتالى سوف يتم قياس تلك
 االستثمارات بالقيمة العادلة وليس بالتكلفة املستهلكة إضافة إلى تعليق تبويب أية إستثمارات بذلك

البند

د -  إستثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
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هـ -  ضرائب الدخل 

 يقوم البنك بإثبات االلتزامات عن النتائج املتوقعة عن الفحص الضريبى وفقا لتقديرات مدى إحتمال نشأة
 ضرائب إضافية وعندما يكون هناك إختالف بين النتيجة النهائية للضرائب واملبالغ السابق تسجيلها فإن

هذه االختالفات سوف تؤثر على ضريبة الدخل ومخصص الضريبة املؤجلة فى الفترة التى يتم تحديد
االختالف فيها .

٥- التحليل القطاعي

تحليل القطاعات الجغرافية

السنة املالیة املنتهیة 

إجمالیاألسکندریة والدلتاالقاهرة الکبرىفی ٣١ دیسمبر ٢٠١٨
اإلیرادات واملصروفات وفقًا للقطاعات الجغرافیة

٨٩٤ ٦٧٧ ١٣٩٤ ٣٢١ ٧٥٥ ٣٥٦ ٤إیرادات القطاعات الجغرافیة
(٣٢٣ ٥٤٤ ٤)(٤٤٣ ٣٠١ )(٨٨٠ ٢٤٢ ٤)مصروفات القطاعات الجغرافیة

٥٧١ ١٣٣ ٦٩٦ ١٩ ٨٧٥ ١١٣ نتیجة أعمال القطاع
(٩٤٢ ١٨٥ )الضریبة 

(٣٧١ ٥٢ )صافی خسائر السنة
٣١ دیسمبر  ٢٠١٨

األصول واإللتزامات وفقًا للقطاعات الجغرافیة
١٠١ ٢٧٦ ٩٤٤٣٢ ٧٣١ ١٥٧ ٥٤٤ ٣١أصول القطاعات الجغرافیة

٨٦٧ ٣٢٢ -٨٦٧ ٣٢٢ أصول غیر مصنفة
٩٦٨ ٥٩٨ ٩٤٤٣٢ ٧٣١ ٠٢٤ ٨٦٧ ٣١أجمالی األصول

٩٤٢ ١٨٩ ٨٧٧٣١ ٦٦٧ ٠٦٥١ ٥٢٢ ٢٩إلتزامات القطاعات الجغرافیة
٠٦٦ ٥٤ -٠٦٦ ٥٤ إلتزامات غیر مصنفة

٠٠٨ ٢٤٤ ٨٧٧٣١ ٦٦٧ ١٣١١ ٥٧٦ ٢٩أجمالی اإللتزامات

(القیمة بااللف جنیه)

السنة املالیة  النتهیة
إجمالیاألسکندریة والدلتاالقاهرة الکبرىفی ٣١ دیسمبر ٢٠١٩

اإلیرادات واملصروفات وفقًا للقطاعات الجغرافیة
١٣٨ ٧٣٣ ٨١٥٣ ٩٦ ٣٢٣ ٦٣٦ ٣إیرادات القطاعات الجغرافیة

(٢٩٤ ٧٣٧ ٣)(٢٩٨ ٨٤ )(٩٩٦ ٦٥٢ ٣)مصروفات القطاعات الجغرافیة
(١٥٦ ٤ )٥١٧ ١٢ (٦٧٣ ١٦ )نتیجة أعمال القطاع

(١٦٣ ١٧٢ )الضریبة 
(٣١٩ ١٧٦ )صافی خسائر السنة

٣١ دیسمبر  ٢٠١٩
األصول واإللتزامات وفقًا للقطاعات الجغرافیة

٨٣٨ ٤١٠ ٩٨٣٢٩ ٣٤١ ٨٥٥٣ ٠٦٨ ٢٦أصول القطاعات الجغرافیة
٤٦٢ ٤٢٨ -٤٦٢ ٤٢٨ أصول غیر مصنفة

٣٠٠ ٨٣٩ ٩٨٣٢٩ ٣٤١ ٣١٧٣ ٤٩٧ ٢٦أجمالی األصول

٨٨٤ ٠٩٦ ٨٣٩٢٨ ٦٢ ٠٤٥ ٠٣٤ ٢٨إلتزامات القطاعات الجغرافیة
٣١١ ٢٣١ ٣١١ ٢٣١ إلتزامات غیر مصنفة

١٩٥ ٣٢٨ ٨٣٩٢٨ ٦٢ ٣٥٦ ٢٦٥ ٢٨أجمالی اإللتزامات

(القیمة بااللف جنیه) السنة املالية املنتهية
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٦- صافي الدخل من العائد

٧- صافي الدخل من االتعاب و العموالت

٨- توزيعات االرباح

السنة املالیة املنتهیة فيالسنة املالیة املنتهیة في
٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

عائد القروض واإلیرادات املشابهة :-
٢٤٦ ٢٦٢ ٦٨٦١ ٩٧٣ قروض وتسهیالت للعمالء

٩٧٥ ١٧١ ٣٠٠ ١٥٣ أذون خزانة 
٥١٥ ٨٨١ ٨٢٧١ ٤٠٩ ١ودائع وحسابات جاریة

٤٩٢ ٩٤٩ ٣٨٩ ٩٢١ إستثمارات فی أدوات دین بالتکلفة املستهلکة و من خالل الدخل الشامل
٢٢٨ ٢٦٥ ٢٠٢٤ ٤٥٨ ٣

تکلفة الودائع والتکالیف املشابهة من :-
--ودائع وحسابات جاریة 

(٧٩١ ٢٢٣ )(٩٨٧ ١٣٠ )للبنوك
(١٩٧ ٤٤٥ ٣)(٦٩٠ ٧٠١ ٢)للعمالء

(٦٧٧ ٨٣٢ ٢)(٩٨٨ ٦٦٨ ٣)
٢٤٠ ٥٩٦ ٥٢٥ ٦٢٥ الصافی

السنة املالیة املنتهیة فيالسنة املالیة املنتهیة في
٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

٥٣١ ٢١٣ ١٤٧ ١٣٩ األتعاب والعموالت املرتبطة باالئتمان
١١٥ ٥٠ ٧١٢ ٦٧ أتعاب أخرى

٦٤٦ ٢٦٣ ٨٥٩ ٢٠٦ إجمالی

السنة املالیة املنتهیة فيالسنة املالیة املنتهیة في
٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

(٩٨  )(٣٠  )اتعاب حفظ و سمسرة
(٥٨٩ ١١ )(٠٤٦ ٨ )أتعاب أخرى

( ٠٧٦ ٨)( ٦٨٧ ١١)
٩٥٩ ٢٥١ ٧٨٣ ١٩٨ الصافی

السنة املالیة املنتهیة فيالسنة املالیة املنتهیة في
٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

(٩٨  )(٣٠  )اتعاب حفظ و سمسرة
(٥٨٩ ١١ )(٠٤٦ ٨ )أتعاب أخرى

( ٠٧٦ ٨)( ٦٨٧ ١١)
٩٥٩ ٢٥١ ٧٨٣ ١٩٨ الصافی

السنة املالیة املنتهیة فيالسنة املالیة املنتهیة في
٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

٥٣١ ٢١٣ ١٤٧ ١٣٩ األتعاب والعموالت املرتبطة باالئتمان
١١٥ ٥٠ ٧١٢ ٦٧ أتعاب أخرى

٦٤٦ ٢٦٣ ٨٥٩ ٢٠٦ إجمالی

السنة املالیة املنتهیة فيالسنة املالیة املنتهیة في
٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

٢٠٨ ٢ ١٦٢ ١ أوراق مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
 ٢٠٨ ٢ ١٦٢ ١

p

مصروفات  االتعاب و العموالت
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٩- صافي دخل االدوات املالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح و الخسائر

١٠- مصروفات ادارية

١١- (مصروفات) ايرادات  تشغيل اخرى

السنة املالیة املنتهیةالسنة املالیة املنتهیة
٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

٤٣٤ ٣٥ ١٨٦ ٣٠ (خسائر) أرباح التعامل فی العمالت األجنبیة
٨٠  -أدوات حقوق ملکیة من خالل قائمة الدخل

 ٥١٤ ٣٥ ١٨٦ ٣٠

السنة املالیة املنتهیةالسنة املالیة املنتهیة
٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

٤٣٤ ٣٥ ١٨٦ ٣٠ (خسائر) أرباح التعامل فی العمالت األجنبیة
٨٠  -أدوات حقوق ملکیة من خالل قائمة الدخل

 ٥١٤ ٣٥ ١٨٦ ٣٠

السنة املالیة املنتهیةالسنة املالیة املنتهیة
٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

٤٣٤ ٣٥ ١٨٦ ٣٠ (خسائر) أرباح التعامل فی العمالت األجنبیة
٨٠  -أدوات حقوق ملکیة من خالل قائمة الدخل

 ٥١٤ ٣٥ ١٨٦ ٣٠

تکلفة العاملین

السنة املالیة املنتهیة فيالسنة املالیة املنتهیة في
٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

٥٦٤ ٦٨٠٤٦٧ ٤٣٥أجور و مرتبات
١٤٣ ٥٩٩١٢ ١٤تامینات اجتماعیة

٨٤٧ ٨٧٦٢٦ ٢٥نظم االشتراکات املحددة
٥٥٤ ١٥٥٥٠٦ ٤٧٦
٩٩٠ ٩١١٢٥٥ ٢٤١

٥٤٤ ٠٦٦٧٦٢ ٧١٨مصروفات إداریة

تکلفة العاملین

السنة املالیة املنتهیة فيالسنة املالیة املنتهیة في
٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

٥٦٤ ٦٨٠٤٦٧ ٤٣٥أجور و مرتبات
١٤٣ ٥٩٩١٢ ١٤تامینات اجتماعیة

٨٤٧ ٨٧٦٢٦ ٢٥نظم االشتراکات املحددة
٥٥٤ ١٥٥٥٠٦ ٤٧٦
٩٩٠ ٩١١٢٥٥ ٢٤١

٥٤٤ ٠٦٦٧٦٢ ٧١٨مصروفات إداریة

السنة املالیة املنتهیة فيالسنة املالیة املنتهیة في
٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

أرباح (خسائر)  تقییم أرصدة األصول واإللتزامات بالعمالت األجنبیة ذات الطبیعة النقدیة 
(٢٩١ ١ )(١١٣ ٤ )بخالف تلك التی بالقیمة العادلة من خالل االرباح و الخسائر

(٤٢٧  )(٨٥  )مصروفات أخري
٦٨١ ٣ ٢٤٧  إیرادات أخرى 

-١٧٤  إضمحالل أصول ثابتة
(٠٤٣ ٢٥ )(٤٣٢ ٧٣ )رد (عبء) مخصصات أخرى

( ٢٠٩ ٧٧)( ٠٨٠ ٢٣)

تکلفة العاملین

السنة املالیة املنتهیة فيالسنة املالیة املنتهیة في
٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

٥٦٤ ٦٨٠٤٦٧ ٤٣٥أجور و مرتبات
١٤٣ ٥٩٩١٢ ١٤تامینات اجتماعیة

٨٤٧ ٨٧٦٢٦ ٢٥نظم االشتراکات املحددة
٥٥٤ ١٥٥٥٠٦ ٤٧٦
٩٩٠ ٩١١٢٥٥ ٢٤١

٥٤٤ ٠٦٦٧٦٢ ٧١٨مصروفات إداریة

))

))

))

))

))

))

((

((

((

((

((

(( أخرى
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١٢- عبء االضمحالل عن خسائر االئتمان

السنة املالیة املنتهیة فيالسنة املالیة املنتهیة في
٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩

ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى
(٦٤٨ ٧٨ )(٤٤٨ ٧٩ )قروض وتسهیالت للعمالء 

-٢٩٠  االرصدة لدى البنوك
-(١٠٩ ٢٢ )االستثمارات املالیة بالتکلفة املستهلکة 

( ٢٦٧ ١٠١)( ٦٤٨ ٧٨)

١٣- مصروفات  ضرائب الدخل

السنة املالیة املنتهیة فيالسنة املالیة املنتهیة في
٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

(٣٧١ ٥٢ )(٣١٩ ١٧٦ )خسائر  العام
٠٠٠ ١٠٤ ٠٠٠ ٥٤٠ ١املتوسط املرجح السهم

(٠.٥)(٠.١١)نصیب السهم األساسی فی الربح

السنة املالیة املنتهیة فيالسنة املالیة املنتهیة في
٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

(٣٧١ ٥٢ )(٣١٩ ١٧٦ )خسائر  العام
٠٠٠ ١٠٤ ٠٠٠ ٥٤٠ ١املتوسط املرجح السهم

(٠.٥)(٠.١١)نصیب السهم األساسی فی الربح

يحسب نصيب السهم في الخسائر بقسمة صافي  خسائر العام علي االسهم العادية املصدرة خالل العام.

١٤- نصيب السهم من الربح االساسي

السنة املالیة املنتهیة فيالسنة املالیة املنتهیة في
٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

٩١٩ ٤ ٥٦١ ٢ الضرائب املؤجلة
(٨٦١ ١٩٠ )(٧٢٣ ١٧٤ )ضرائب الدخل الجاریة

( ١٦٢ ١٧٢)( ٩٤٢ ١٨٥)

السنة املالیة املنتهیة فيالسنة املالیة املنتهیة في
٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

٩١٩ ٤ ٥٦١ ٢ الضرائب املؤجلة
(٨٦١ ١٩٠ )(٧٢٣ ١٧٤ )ضرائب الدخل الجاریة

( ١٦٢ ١٧٢)( ٩٤٢ ١٨٥)

١٥- نقدية و ارصدة لدي البنك

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

٨٣٨ ٢٤٤ ٤٠٣ ١٩٨ نقدیة
٦٠٦ ٦٧٤ ٧٦٤٢ ٥٣٤ ١أرصدة لدى البنك املرکزى فی إطار نسبة اإلحتیاطی اإللزامی

٤٤٤ ٩١٩ ١٦٧٢ ٧٣٣ ١اإلجمالی

٦٠٦ ٦٧٤ ٧٦٤٢ ٥٣٤ ١أرصدة ذات عائد
٨٣٨ ٢٤٤ ٤٠٣ ١٩٨ أرصدة بدون عائد

٤٤٤ ٩١٩ ١٦٧٢ ٧٣٣ ١
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١٦- ارصدة لدي البنوك

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

٥٤٨ ٩٧ ١٩٨ ٩٣ حسابات جاریة
٣٤١ ٧٤٧ ٩٥٣٩ ٩٣٠ ٨ودائع

IFRS9 (٦٨٤  )فروق تطبیق املعیار الدولی-
٨٨٩ ٨٤٤ ٤٦٧٩ ٠٢٣ ٩الرصید بعد التعدیل

-٣٥٩  عبء االضمحالل
٨٨٩ ٨٤٤ ٨٢٦٩ ٠٢٣ ٩

٣٨٨ ٩٥٧ ٠٦٦٨ ٧٦١ ٨البنك املرکزى
٥٢٧ ٢٤٩ ٠٠٥ ٣٤ بنوك محلیة
٩٧٤ ٦٣٧ ٠٨٠ ٢٢٩ بنوك خارجیة

IFRS9 (٦٨٤  )فروق تطبیق املعیار الدولی-
٨٨٩ ٨٤٤ ٤٦٧٩ ٠٢٣ ٩الرصید بعد التعدیل

-٣٥٩  عبء االضمحالل
٨٨٩ ٨٤٤ ٨٢٦٩ ٠٢٣ ٩

٥٤٨ ٩٧ ١٩٨ ٩٣ أرصدة بدون عائد
٣٤١ ٧٤٧ ٩٥٣٩ ٩٣٠ ٨أرصدة ذات عائد ثابت

IFRS9 (٦٨٤  )فروق تطبیق املعیار الدولی-
٨٨٩ ٨٤٤ ٤٦٧٩ ٠٢٣ ٩الرصید بعد التعدیل

-٣٥٩  عبء االضمحالل
٨٨٩ ٨٤٤ ٨٢٦٩ ٠٢٣ ٩

٥٤٨ ٩٧ ١٩٨ ٩٣ أرصدة متداولة
٣٤١ ٧٤٧ ٩٥٣٩ ٩٣٠ ٨أرصدة غیر متداولة

IFRS9 (٦٨٤  )فروق تطبیق املعیار الدولی-
٨٨٩ ٨٤٤ ٤٦٧٩ ٠٢٣ ٩الرصید بعد التعدیل

-٣٥٩  عبء االضمحالل
٨٨٩ ٨٤٤ ٨٢٦٩ ٠٢٣ ٩
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١٧- قروض  و تسهيالت للعمالء

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

أفراد
٦٥٨ ٦٠٥ ٠١٩ ٤٥٩ حسابات جاریة مدینة

٨٦٦ ٥٥٧ ٨٤٥ ٩٢١ قروض شخصیة
٥٢٤ ١٦٣ ٨٦٤١ ٣٨٠ ١إجمالی

مؤسسات شامالً القروض الصغیرة لألنشطة اإلقتصادیة
٩٦٠ ٦٣٦ ٦٦٩٥ ٢٩٥ ١حسابات جاریة مدینة

٤٤٥ ٧٩١ ٠٣١ ٥٧٥ ٤قروض مباشرة
٦٥٩ ٣٦٢ ١٨٢١ ٣٨٦ ١قروض مشترکة

٠٦٤ ٧٩١ ٨٨٢٧ ٢٥٦ ٧إجمالی
٥٨٨ ٩٥٤ ٧٤٦٨ ٦٣٧ ٨إجمالی القروض والتسهیالت للعمالء

(٢١٠ ٧٧١ )(٢٦٩ ٨٧٥ )یخصم : مخصص خسائر اإلضمحالل
(٥١٧ ١٤١ )(١٥٥ ١٣٤ )العوائد املجنبة

(٩٤٨ ٢٦ )(٦١٧ ٣١ )أرباح عملیات إسالمیة مؤجلة
٩١٣ ٠١٤ ٧٠٥٨ ٥٩٦ ٧اإلجمالی

اإلجمالی یوزع إلی :
٤٨٤ ٨٠٠ ٥٣٣٦ ٦٧٦ ٢أرصدة متداولة 

١٠٤ ١٥٤ ٢١٣٢ ٩٦١ ٥أرصدة غیر متداولة
٥٨٨ ٩٥٤ ٧٤٦٨ ٦٣٧ ٨

مخصص خسائر اإلضمحالل :
٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩

ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى
٦٥٢ ١٦٤ ٢١٠١ ٧٧١ الرصید أول العام کما سبق إصدارة

-٦٥١ ٩٨ اثر تطبیق املعیار الدولی للتقاریر املالیة (9)
-٨٦١ ٨٦٩ الرصید أول العام بعد التعدیل 

٦٤٨ ٧٨ ٤٤٩ ٧٩  عبء اإلضمحالل خالل العام
(٤٢٥ ٤٧٧ )(٤٠٤ ٥٢ )مبالغ تم إعدامها خالل العام

٧١٢ ٣ (٨٢٥ ٢٣ )فروق تقییم عمالت أجنبیة
٦٢٣ ١ ١٨٨ ٢ متحصالت من دیون سبق إعدامها

٢١٠ ٧٧١ ٢٦٩ ٨٧٥ الرصید فی أخر الفترة / العام
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١٨- استثمارات مالية

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩

ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى
إستثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل

أدوات دین - بالقیمة العادلة
٠٣٧ ٩٩٣ ٠٨٢ ٧٩٢ مدرجة فی السوق

٣٢١ ٢٤ ٣٤٦  غیر مدرجة فی السوق
٣٥٣ ٤٦٤ ٣٩٢٢ ٠٥٥ ١** أذون خزانة بالصافی

أدوات حقوق ملکیة - بالقیمة العادلة
٨٤٨  ٦٥٨  مدرجة فی السوق

٢٤٥ ٤٨ ٥٢٧ ٥٨ غیر مدرجة فی السوق
٧٤٠ ٢٢ ٦٦٢ ٢٧ وثائق صنادیق إستثمار

٥٤٤ ٥٥٣ ٦٦٧٣ ٩٣٤ ١إجمالی االستثمارات املالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل

استثمارات مالیة بالتکلفة املستهلکة
ادوات دین ـ بالتکلفة املستهلکة:

٣٩٤ ٠١٨ ٣٣٨٧ ٦٥٦ ٦مدرجة فی السوق
-٤٤٣ ٩٢٠ أذون خزانة بالصافی ** 

IFRS  9 (٦١٨ ١٤ )أثر تطبیق املعیار الدولی-
٣٩٤ ٠١٨ ١٦٣٧ ٥٦٢ ٧الرصید بعد التعدیل

(٥١٤ ٢١ )عبء االضمحالل خالل الفترة
٣٩٤ ٠١٨ ٦٤٩٧ ٥٤٠ ٧إجمالی االستثمارات املالیة بالتکلفة املستهلکة

٩٣٨ ٥٧١ ٣١٦١٠ ٤٧٥ ٩إجمالی إستثمارات مالیة 
٨١٥ ١٧٤ ارصدة متداولة

١٢٣ ٣٩٧ ٣١٦١٠ ٤٧٥ ٩ارصدة غیر متداولة
٩٣٨ ٥٧١ ٣١٦١٠ ٤٧٥ ٩

٩١٥ ٢٠٦ ٤٢٠٧ ٤٤٨ ٧أدوات دین ذات عائد ثابت 
٢٨٤ ٤١ ٣٤٦  أدوات دین ذات عائد متغیر 

١٩٩ ٢٤٨ ٧٦٦٧ ٤٤٨ ٧

اإلجمالیإستثمارات مالیة محتفظإستثمارات مالیة

ألف جنیه املصرىبالتکلفة املستهلکةمن خالل الدخل الشامل
٩٣٨ ٥٧١ ٣٩٤١٠ ٠١٨ ٥٤٤٧ ٥٥٣ ٣الرصید فی ٠١ ینایر ٢٠١٩

٢٢٣ ٧٥٩ ٢٢٣١ ٧٥٩ ١-إضافات
(٣٠٥ ٦٤٠ ٢)(٣٤٥ ٠١٠ ١)(٩٦٠ ٦٢٩ ١)إستبعادات 

(٨٦٩ ٢٦٨ )(٦٠٠ ٢٢٥ )(٢٦٩ ٤٣ )فروق تقییم أصول ذات طبیعة نقدیة بالعمالت األجنبیة
٨٩٣ ٥٤ -٨٩٣ ٥٤ أرباح التغیر فی القیمة العادلة 

٥٦٨ ٣٤ ١٠٩ ٣٥ (٥٤١  )إستهالك ( عالوة ) خصم اإلصدار
(٦١٨ ١٤ )(٦١٨ ١٤ )٠  إثر تطبیق املعیار الدولی للتقاریر املالي(٩)

٨٣٠ ٤٩٦ ١٦٣٩ ٥٦٢ ٦٦٧٧ ٩٣٤ ١الرصید بعد التعدیل
(٥١٤ ٢١ )(٥١٤ ٢١ )٠  عبء االضمحالل 

٣١٦ ٤٧٥ ٦٤٩٩ ٥٤٠ ٦٦٧٧ ٩٣٤ ١الرصید فی ٣١ دیسمبر ٢٠١٩
١٣٧ ٣٣٨ ٠٩٧٧ ٣٤٢ ٠٤٠٦ ٩٩٦ الرصید فی ٠١ ینایر ٢٠١٨

٣٠٤ ٢٦٦ ٧٨٤٣ ٧٩٥ ٥٢٠ ٤٧٠ ٢إضافات
(٨١٢ ٥٤٨ ٢)(٩١٣ ١٤١ )(٨٩٩ ٤٠٦ ٢)إستبعادات 

IFRS9 ٣٥٣ ٤٦٤ ٢٥٩٢ ٩ ٠٩٤ ٤٥٥ ٢فروق تطبیق املعیار الدولی
٨٩٠ ١٤ ٤٢٠ ١٠ ٤٧٠ ٤ فروق تقییم أصول ذات طبیعة نقدیة بالعمالت األجنبیة

١٧٢ ٥ -١٧٢ ٥ أرباح التغیر فی القیمة العادلة 
٠٣٦ ٣٤ ٧٤٧ ٢ ٢٨٩ ٣١ إستهالك ( عالوة ) خصم اإلصدار

(١٤٢ ٢ )-(١٤٢ ٢ )إضمحالل أدوات حقوق ملکیة
٩٣٨ ٥٧١ ٣٩٤١٠ ٠١٨ ٥٤٤٧ ٥٥٣ ٣الرصید فی ٣١ دیسمبر ٢٠١٨
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٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

٩٣٣ ٥٧٩ ٢٩٠١ ٣٣٤ ١أذون خزانة إستحقاق ٩١ یوم
٩٧٥ ٣٠٩ ٨٥٠ ٤٦١ أذون خزانة إستحقاق١٨٢ یوم

٠٦٢ ٦١٠ ٥٨١ ٢٢٤ أذون خزانة إستحقاق ٣٦٤ یوم
٩٧٠ ٤٩٩ ٧٢١٢ ٠٢٠ ٢

(٦١٧ ٣٥ )(٨٨٦ ٤٤ )عوائد لم تستحق بعد
٣٥٣ ٤٦٤ ٨٣٥٢ ٩٧٥ ١إجمالی

*  بلغت القیمة االسمیة الذون الخزانة املرهون رهن تأمیني لدى البنك املرکزى ٠٢٥ ١٧٣ ألف جنیة مصرى فی ٣١ /٢٠١٩/١٢

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

٩٣٣ ٥٧٩ ٢٩٠١ ٣٣٤ ١أذون خزانة إستحقاق ٩١ یوم
٩٧٥ ٣٠٩ ٨٥٠ ٤٦١ أذون خزانة إستحقاق١٨٢ یوم

٠٦٢ ٦١٠ ٥٨١ ٢٢٤ أذون خزانة إستحقاق ٣٦٤ یوم
٩٧٠ ٤٩٩ ٧٢١٢ ٠٢٠ ٢

(٦١٧ ٣٥ )(٨٨٦ ٤٤ )عوائد لم تستحق بعد
٣٥٣ ٤٦٤ ٨٣٥٢ ٩٧٥ ١إجمالی

*  بلغت القیمة االسمیة الذون الخزانة املرهون رهن تأمیني لدى البنك املرکزى ٠٢٥ ١٧٣ ألف جنیة مصرى فی ٣١ /٢٠١٩/١٢

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

٩٣٣ ٥٧٩ ٢٩٠١ ٣٣٤ ١أذون خزانة إستحقاق ٩١ یوم
٩٧٥ ٣٠٩ ٨٥٠ ٤٦١ أذون خزانة إستحقاق١٨٢ یوم

٠٦٢ ٦١٠ ٥٨١ ٢٢٤ أذون خزانة إستحقاق ٣٦٤ یوم
٩٧٠ ٤٩٩ ٧٢١٢ ٠٢٠ ٢

(٦١٧ ٣٥ )(٨٨٦ ٤٤ )عوائد لم تستحق بعد
٣٥٣ ٤٦٤ ٨٣٥٢ ٩٧٥ ١إجمالی

*  بلغت القیمة االسمیة الذون الخزانة املرهون رهن تأمیني لدى البنك املرکزى ٠٢٥ ١٧٣ ألف جنیة مصرى فی ٣١ /٢٠١٩/١٢

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

٩٣٣ ٥٧٩ ٢٩٠١ ٣٣٤ ١أذون خزانة إستحقاق ٩١ یوم
٩٧٥ ٣٠٩ ٨٥٠ ٤٦١ أذون خزانة إستحقاق١٨٢ یوم

٠٦٢ ٦١٠ ٥٨١ ٢٢٤ أذون خزانة إستحقاق ٣٦٤ یوم
٩٧٠ ٤٩٩ ٧٢١٢ ٠٢٠ ٢

(٦١٧ ٣٥ )(٨٨٦ ٤٤ )عوائد لم تستحق بعد
٣٥٣ ٤٦٤ ٨٣٥٢ ٩٧٥ ١إجمالی

*  بلغت القیمة االسمیة الذون الخزانة املرهون رهن تأمیني لدى البنك املرکزى ٠٢٥ ١٧٣ ألف جنیة مصرى فی ٣١ /٢٠١٩/١٢

السنة املالیة املنتهیة فيالسنة املالیة املنتهیة في
٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

٧١٦ ٨٣ ٨٢٥ ٦ أرباح بیع إستثمارات مالیة 
٣٤٨ ٣٠ ٩٠٤ ٢٩ أرباح غیر موزعة عن األستثمارات فی شرکات شقیقة

(١٤٢ ٢ )-خسائر إضمحالل
 ٩٢٢ ١١١ ٧٢٩ ٣٦

١٩- استثمارات في شركات شقيقة

أذون خزانة بالصافى  **

أرباح االستثمارات املالية

بلغت نسبة مساهمة البنك في الشركات الشقيقة كما يلي :

البلد مقر الشرکة٣١ دیسمبر ٢٠١٩
أصول الشرکة

إلتزامات الشرکة
 ( بدون حقوق امللکیة )

صافی أرباح 
( خسائر ) الشرکة

مجمل أرباح / (خسائر 
قیمة املساهمةنسبة املساهمة) الشرکة

٨٣٢ ١٨١ ٢٠.٣٠%٦٢٥ ١٣٩ ٥٢٠ ١٠٣ ٤٩٤ ٣٦٤ ٢٧١ ٥٥٠ ١القاهرةشرکة زهراء املعادى*
-٣١.٩٠%(٨٧٢  )(٨٨٥  )٣٩٥ ٩ ٤٩٨ ٢ بورسعیدشرکة فریترید للتصنیع والتجارة

-٢٤.٤٧%-(٧٦٣ ٢٤ )٢١٥ ١٩٢ ٩٧٤ ٤٧ القاهرةشرکة الشرق األوسط إلستصالح األراضی
-٢٠.٠٠%٢٠  ٢٢٢  ٧٥٠ ٢٦ ٧٠٢ ٤٧ األسکندریةشرکة فستیا للمالبس الجاهزة

٤٤٣  ٢٠.٠٠%(٩٥  )١٢٤  ٣٩  ٢٨٣ ٢ القاهرةشرکة برایم لخدمات اإلدارة فی مجال صنادیق اإلستثمار
٦٢١ ٦٨ ٣١.٤٣%١٢١ ١٧ ٧٠٦ ١٠ ٤٤٥ ٢٧٢ ٨٣٩ ٤٥٦ القاهرةشرکة إنماء للتأجیر التمویلي

 ٨٩٦ ٢٥٠

البلد مقر الشرکة٣١ دیسمبر ٢٠١٨
أصول الشرکة

إلتزامات الشرکة
 ( بدون حقوق امللکیة )

صافی أرباح 
( خسائر ) الشرکة

مجمل أرباح 
قیمة املساهمةنسبة املساهمة(خسائر ) الشرکة

٩٣٥ ١٧٤ ٢٠.٣٠%٠٧٤ ٢٤٥ ٠٨١ ١٧٧ ٤٧٨ ٥٥٧ ٦٩٧ ٥٧١ ٢القاهرةشرکة زهراء املعادى*
-٣١.٩٠%(٨٧٢  )(٨٨٥  )٣٩٥ ٩ ٤٩٨ ٢ بورسعیدشرکة فریترید للتصنیع والتجارة

-٢٤.٤٧%-(٧٦٣ ٢٤ )٢١٥ ١٩٢ ٩٧٤ ٤٧ القاهرةشرکة الشرق األوسط إلستصالح األراضی
-٢٠.٠٠%٢٠  ٢٢٢  ٧٥٠ ٢٦ ٧٠٢ ٤٧ األسکندریةشرکة فستیا للمالبس الجاهزة

٤٤٥  ٢٠.٠٠%(١٠٧  )١٥٦  ١٢٦  ٣٤١ ٢ القاهرةشرکة برایم لخدمات اإلدارة فی مجال صنادیق اإلستثمار
٣٩٨ ٦٤ ٣١.٤٣%٧٠٨ ٥١ ٣٨٩ ١٦ ٣٠٩ ٨٦٧ ٦٥٢ ٠٨٥ ١القاهرةشرکة إنماء للتأجیر التمویلي

 ٧٧٨ ٢٣٩

  بلغ القيمة السوقية لألستثمارات املالية فى شركات شقيقة املقيدة فى سوق األوراق املالية مبلغ ١٨٩٢٢٨ ألف جم فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

مقابل ٣٣٨ ١٧٥ ألف جم فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

بلغت القيمة االسمية ألذون الخزانة املرهون رهن تأميني لدى  البنك املركزي  ١٦٣٠٢٥ ألف جنيه مصري في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
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٢٠- اصول غير ملموسة

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى أصول غیر ملموسة 

٥٢٢ ٤٠ ٦٤٥ ٣٧ التکلفة  فی ١ ینایر ٢٠١٩  
٤٢٥  ٦٣١ ٤ االضافات

(٣٠٢ ٣ )(٢٢٣ ١ )إالستبعادات 
٦٤٥ ٣٧ ٠٥٣ ٤١ إجمالي التکلفة فی ٣١ دیسمبر ٢٠١٩

(١٤٦ ١٣ )(٢١٣ ٢٣ )مجمع اإلهالك فی ١ ینایر ٢٠١٩
٨٧٠  ٧٤٧  املستبعد من مجمع االهالك

(٩٣٧ ١٠ )(٦٣٨ ١١ )تکلفة االهالك
(٢١٣ ٢٣ )(١٠٤ ٣٤ )مجمع اإلهالك فی ٣١ دیسمبر ٢٠١٩

٤٣٢ ١٤ ٩٤٩ ٦ صافی القیمة الدفتریة فی ٣١ دیسمبر ٢٠١٩

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى أصول غیر ملموسة 

٥٢٢ ٤٠ ٦٤٥ ٣٧ التکلفة  فی ١ ینایر ٢٠١٩  
٤٢٥  ٦٣١ ٤ االضافات

(٣٠٢ ٣ )(٢٢٣ ١ )إالستبعادات 
٦٤٥ ٣٧ ٠٥٣ ٤١ إجمالي التکلفة فی ٣١ دیسمبر ٢٠١٩

(١٤٦ ١٣ )(٢١٣ ٢٣ )مجمع اإلهالك فی ١ ینایر ٢٠١٩
٨٧٠  ٧٤٧  املستبعد من مجمع االهالك

(٩٣٧ ١٠ )(٦٣٨ ١١ )تکلفة االهالك
(٢١٣ ٢٣ )(١٠٤ ٣٤ )مجمع اإلهالك فی ٣١ دیسمبر ٢٠١٩

٤٣٢ ١٤ ٩٤٩ ٦ صافی القیمة الدفتریة فی ٣١ دیسمبر ٢٠١٩

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

٤٣٩ ٤٣٧ ١٤٥ ٤٩٤ اإلیرادات املستحقة
٢٩٧ ٨ ٥١٠ ١١ املصروفات املقدمة

-٤٣٤ ٢٩٦ األصول التی آلت ملکیتها للبنك وفاء لدیون ( بعد خصم اإلضمحالل )
٥١٧ ٣ ٢٩٢ ٤ التأمینات والعهد

٤٩٣ ٢٢٩ ٨٢٣ ٤٦٤ دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة 
٣٩٣ ٦ ٧٢٤ ٥٩ أخرى

١٣٩ ٦٨٥ ٩٢٨ ٣٣٠ ١

٢١- اصول اخري

٢٢- أصول ثابتة

ألف جنیه مصريألف جنیه مصريألف جنیه مصريألف جنیه مصريألف جنیه مصريالرصید فی ١ ینایر ٢٠١٨
٩٥٩ ٣٤٠ ٠٢٥ ٥٧ ٤٨٠ ١٦ ٢٥٠ ٨٨ ٢٠٤ ١٧٩ التکلفة 

(٤٦٥ ١١٦ )(٥٢٨ ٣٥ )(٣٠٠ ٨ )(٩٦٧ ٤٠ )(٦٧٠ ٣١ )مجمع اإلهالك
٤٩٤ ٢٢٤ ٤٩٧ ٢١ ١٨٠ ٨ ٢٨٣ ٤٧ ٥٣٤ ١٤٧ صافی القیمة الدفتریة فی ١ ینایر ٢٠١٨

٩٠٢ ١١٩ ٠٦٥ ٢٠ ١٠٨ ٦ ٧٨٥ ٣٨ ٩٤٤ ٥٤ إضافات 
(١٣٧ ١ )(٧٩٤  )-(٣٤٣  )-إستبعادات 

٤٢٥  ٢٩٢  -١٣٣  -مستبعد من مجمع األهالك
(٨٠٨ ٤٦ )(٨١٦ ٦ )(٨٤٤ ١ )(٦١٧ ٢٨ )(٥٣١ ٩ )تکلفة اإلهالك

٨٧٦ ٢٩٦ ٢٤٤ ٣٤ ٤٤٤ ١٢ ٢٤١ ٥٧ ٩٤٧ ١٩٢ صافی القیمة الدفتریة فی ٣١ دیسمبر ٢٠١٨
٧٢٤ ٤٥٩ ٢٩٦ ٧٦ ٥٨٨ ٢٢ ٦٩٢ ١٢٦ ١٤٨ ٢٣٤ التکلفة 

(٨٤٨ ١٦٢ )(٠٥٢ ٤٢ )(١٤٤ ١٠ )(٤٥١ ٦٩ )(٢٠١ ٤١ )مجمع اإلهالك
٨٧٦ ٢٩٦ ٢٤٤ ٣٤ ٤٤٤ ١٢ ٢٤١ ٥٧ ٩٤٧ ١٩٢ صافی القیمة الدفتریة فی ١ ینایر ٢٠١٩

٣٣٩ ١٧٨ ٩٦٠ ٦٣ ٣٠٢ ٦ ٣٤١ ٢٣ ٧٣٦ ٨٤ إضافات 
(٩١١ ٣ )(٣٧٣ ١ )(٢٠  )(٢٣٨ ٢ )(٢٨٠  )إستبعادات 

٨٠٦ ٢ ٥٤٥  ٤  ٢٢٦ ٢ ٣١  مستبعد من مجمع األهالك
(٧١٨ ٦٦ )(٥٦٠ ١٤ )(٦٤٢ ٢ )(٨٤٦ ٣٦ )(٦٧٠ ١٢ )تکلفة اإلهالك

٣٩٢ ٤٠٧ ٨١٦ ٨٢ ٠٨٨ ١٦ ٧٢٤ ٤٣ ٧٦٤ ٢٦٤ صافی القیمة الدفتریة فی ٣١ دیسمبر ٢٠١٩

١٥٢ ٦٣٤ ٨٨٣ ١٣٨ ٨٧٠ ٢٨ ٧٩٥ ١٤٧ ٦٠٤ ٣١٨ التکلفة 
(٧٦٠ ٢٢٦ )(٠٦٧ ٥٦ )(٧٨٢ ١٢ )(٠٧١ ١٠٤ )(٨٤٠ ٥٣ )مجمع األهالك

٣٩٢ ٤٠٧ ٨١٦ ٨٢ ٠٨٨ ١٦ ٧٢٤ ٤٣ ٧٦٤ ٢٦٤ صافی القیمة الدفتریة فی ٣١ دیسمبر ٢٠١٩

اإلجمالیأخرىآالت ومعداتأراضی ومبانی تحسینات علی أصول مستأجرة 

تتضمن األصول الثابتة مبلغ ١٢٦ ٨٨ ألف جنيه يمثل أصول لم تسجل بعد بأسم البنك وجارى حاليًا إتخاذ
 األجراءات القانونية الالزمة لتسجيل تلك العقارات بأسم البنك .

•  
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٢٣- أصول ضريبية مؤجلة

ضرائب الدخل املؤجلة :

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

٦٤١ ٦ ٥٥٩ ١١ الرصید فی بدایة  العام
٩١٨ ٤ ٥٦٢ ٢ االضافات

٥٥٩ ١١ ١٢١ ١٤ الرصید فی نهایة العام 

تمثل الضرائب املؤجلة خالل العام سواء أصول أو إلتزامات فیما یلی :
األصول الضریبیة املؤجلة

لم یتم اإلعتراف بأألصول الضریبیة املؤجلة بالنسبة للبنود التالیة :

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

مخصص خسائر إضمحالل القروض بخالف
١٨٦ ٢٤ ٥٠٣ ٢٤ نسبة الـ ٨٠% من املکون خالل الفترة /  العام

 ١٨٦ ٢٤ ٥٠٣ ٢٤

٢٤- أرصدة مستحقة للبنوك

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩

ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى
٥٠٢ ٦١ ٧٣٦ ١٨ حسابات جاریة

٧٨٥ ٤٢٠ ٢٦٧٣ ٤١٢ ودائع
 ٢٨٧ ٤٨٢ ٠٠٣٣ ٤٣١

-٠  بنك مرکزى
٧٨٦ ٤٢٠ ٢٦٧٣ ٤١٢ بنوك محلیة
٥٠١ ٦١ ٧٣٦ ١٨ بنوك خارجیة

 ٢٨٧ ٤٨٢ ٠٠٣٣ ٤٣١
٥٠٢ ٦١ ٧٣٦ ١٨ أرصدة بدون عائد

٧٨٥ ٤٢٠ ٢٦٧٣ ٤١٢ أرصدة ذات عائد ثابت
 ٢٨٧ ٤٨٢ ٠٠٣٣ ٤٣١

٢٨٧ ٤٨٢ ٠٠٣٣ ٤٣١ أرصدة متداولة
 ٢٨٧ ٤٨٢ ٠٠٣٣ ٤٣١
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٢٥- ودائع العمالء

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

٦٢٤ ١٦٢ ٧٨٦٦ ٦٠٠ ١٠ودائع تحت الطلب
٣١٠ ٤٤٦ ٦٦٦١٠ ٨٠٢ ٦ودائع ألجل وبإخطار

١١١ ٧٨٩ ٥٨٦٧ ٢٤٠ ٧شهادات إدخار وإیداع
٦٦١ ٧٧٥ ٤٨٠ ٩٣٨ ودائع توفیر
٠٢٩ ٩٢٧ ٤٩١١ ٤٩٠ ١ودائع أخرى

٧٣٥ ١٠٠ ٠٠٩٢٧ ٠٧٣ ٢٧
٠٣٣ ١٩١ ٩٣٧١٧ ٥٦٨ ١٦ودائع مؤسسات

٧٠٢ ٩٠٩ ٠٧٢٩ ٥٠٤ ١٠ودائع أفراد
٧٣٥ ١٠٠ ٠٠٩٢٧ ٠٧٣ ٢٧

٠٩٦ ١٢١ ٧٠٤٧ ٢٣٥ ١١أرصدة بدون عائد
٢٥٩ ٢١٢ ٥٦١١٢ ٦٠٧ ٨أرصدة ذات عائد متغیر 

٣٨٠ ٧٦٧ ٧٤٤٧ ٢٢٩ ٧أرصدة ذات عائد ثابت
٧٣٥ ١٠٠ ٠٠٩٢٧ ٠٧٣ ٢٧

٦٢٤ ٣١١ ٨٢٥١٩ ٨٣٧ ١٩أرصدة متداولة 
١١١ ٧٨٩ ١٨٤٧ ٢٣٥ ٧أرصدة غیر متداولة 

٧٣٥ ١٠٠ ٠٠٩٢٧ ٠٧٣ ٢٧

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

٦٢٤ ١٦٢ ٧٨٦٦ ٦٠٠ ١٠ودائع تحت الطلب
٣١٠ ٤٤٦ ٦٦٦١٠ ٨٠٢ ٦ودائع ألجل وبإخطار

١١١ ٧٨٩ ٥٨٦٧ ٢٤٠ ٧شهادات إدخار وإیداع
٦٦١ ٧٧٥ ٤٨٠ ٩٣٨ ودائع توفیر
٠٢٩ ٩٢٧ ٤٩١١ ٤٩٠ ١ودائع أخرى

٧٣٥ ١٠٠ ٠٠٩٢٧ ٠٧٣ ٢٧
٠٣٣ ١٩١ ٩٣٧١٧ ٥٦٨ ١٦ودائع مؤسسات

٧٠٢ ٩٠٩ ٠٧٢٩ ٥٠٤ ١٠ودائع أفراد
٧٣٥ ١٠٠ ٠٠٩٢٧ ٠٧٣ ٢٧

٠٩٦ ١٢١ ٧٠٤٧ ٢٣٥ ١١أرصدة بدون عائد
٢٥٩ ٢١٢ ٥٦١١٢ ٦٠٧ ٨أرصدة ذات عائد متغیر 

٣٨٠ ٧٦٧ ٧٤٤٧ ٢٢٩ ٧أرصدة ذات عائد ثابت
٧٣٥ ١٠٠ ٠٠٩٢٧ ٠٧٣ ٢٧

٦٢٤ ٣١١ ٨٢٥١٩ ٨٣٧ ١٩أرصدة متداولة 
١١١ ٧٨٩ ١٨٤٧ ٢٣٥ ٧أرصدة غیر متداولة 

٧٣٥ ١٠٠ ٠٠٩٢٧ ٠٧٣ ٢٧

٢٦- قروض أخرى

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

٧٠٥ ٨٨ ٠٥٢ ٥٩ ٧الصندوق االجتماعي للتنمیة 
٣٦٢ ١٤٣ ٩٩٤ ١٤٦ ٠.٥ - ٧ - ٤.٥ - ٢.٥قرض إسکان محدودى و متوسطی الدخل و فوق املتوسط

 ٠٦٧ ٢٣٢ ٠٤٦ ٢٠٦

معدل الفائدة
(%)

٢٧- التزامات أخرى

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

٠٠٠ ٢٣٧ ٣٠١ ٢١٨ عوائد مستحقة
٠٠٥ ١٢ ٩٣٤ ٥ إیرادات مقدمة

٠٠٧ ٨٤ ٩٠١ ١٠٨ مصروفات مستحقة
٦٨١ ٣٥ ٦٢٧ ٢١ دائنون

١٦١ ٦ ٠٦٣ ٣٢ أرصدة دائنة متنوعة
 ٨٥٤ ٣٧٤ ٨٢٦ ٣٨٦

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

٠٠٠ ٢٣٧ ٣٠١ ٢١٨ عوائد مستحقة
٠٠٥ ١٢ ٩٣٤ ٥ إیرادات مقدمة

٠٠٧ ٨٤ ٩٠١ ١٠٨ مصروفات مستحقة
٦٨١ ٣٥ ٦٢٧ ٢١ دائنون

١٦١ ٦ ٠٦٣ ٣٢ أرصدة دائنة متنوعة
 ٨٥٤ ٣٧٤ ٨٢٦ ٣٨٦
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٢٨- مخصصات اخري

٣١ دیسمبر ٢٠١٩
اثر تطبیق املعیار الدولی  املکون خالل العامالرصید أول العام

للتقاریر املالیة (9)
فروق تقییم عمالت 

أجنبیة
الرصید أخر العاماملستخدم خالل العام  خالل العام(الرد) 

٨٧٨ ١٥٣ (٥٥٨ ١١ )-(١٦٠  )-٨٣٩ ١٥٣ ٧٥٧ ١١ مطالبات
٤٣٣ ٧٧ -(٠١٩ ٨١ )(٣٦٢ ١ )٥٠٦ ١١٧ -٣٠٨ ٤٢ إلتزامات عرضیة

 ٣١١ ٢٣١ (٥٥٨ ١١ )(٠١٩ ٨١ )(٥٢٢ ١ )٥٠٦ ١١٧ ٨٣٩ ١٥٣ ٠٦٥ ٥٤

٣١ دیسمبر ٢٠١٨
اثر تطبیق املعیار الدولی املکون خالل العامالرصید أول العام

للتقاریر املالیة (9)
فروق تقییم عمالت 

أجنبیة
الرصید أخر العاماملستخدم خالل العام املکون خالل الفترة(رد) 

٧٥٧ ١١ (٦٧٣ ٩ )---٤٣٧ ١٣ ٩٩٣ ٧ مطالبات
٣٠٨ ٤٢ --٥٥  -٦٠٦ ١١ ٦٤٧ ٣٠ إلتزامات عرضیة

 ٠٦٥ ٥٤ (٦٧٣ ٩ )-٥٥  -٠٤٣ ٢٥ ٦٤٠ ٣٨

(بامللیون)
عدد األسهم

أسهم عادیة
ألف جنیه مصرى

اإلجمالی
ألف جنیه مصرى

 ٠٠٠ ٥٤٠ ٠٠٠١ ٥٤٠ ٥٤٠١ ١
٠٠٠ ٥٤٠ ٠٠٠١ ٥٤٠ ٥٤٠١ ١ الرصید فی ٣١ دیسمبر ٢٠١٩

٢٩- رأس املال املدفوع

 علي قرار الجمعية الغير عادية للبنك والتي انعقدت بتاريخ ٢٠١٤/٧/٧ تم زيادة رأس املال املصدر للبنك من
 ٥٠٠ مليون جنيه مصريًا واملوزعة علي ٥٠ مليون سهم قيمة السهم االسمية ١٠ جنيهات الي مليار جنيه

 مصريًا موزعة علي مائة مليون سهم قيمة السهم االسمية عشرة جنيهات وقد تم سداد مبلغ ١٠٠ مليون
جنيه مصريًا عام ٢٠١٤ من حساب احتياطيات البنك وذلك في صورة أسهم مجانية

قيمة السهم ١٠ جنيه مصري يتم توزيعها علي املساهمين بنسبة مساهمة كل منهم .
 بناء علي قرار الجمعية العامه الغير عادية للبنك فى ٢٠١٥/٧/٧ تم إستدعاء مبلغ ٢٠٠ مليون جنية قيمة

 الشريحة الثانية من الزيادة فى رأس املال على ان يتم سداد باقى الزيادة و البالغ قدرها ٢٠٠ مليون جم
خالل عام ٢٠١٦ و ذلك بناء على قرار الجمعية غير العادية املشار إليها و بتاريخ ٢٠١٦/١١/٣٠ قام

املساهمين بسداد باقى الزيادة البالغ قدرها ٢٠٠ مليون جنية مصرى .
 بناء على قرار الجمعية العامة العادية و التي انعقدت بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٥ تم زيادة رأس املال بمبلغ ٤٠٠٠٠

ألف جنية مصرى من االرباح املوزعة للمساهمين من خالل أسهم مجانية بواقع 4 أسهم لكل
 مائة سهم .

بناء على قرار الجمعية العمومية الغير عادية املؤرخة ٧ إبريل ٢٠١٩ قد تم زيادة رأس مال البنك املدفوع
 بمبلغ ٨٠٠ مليون جنية مصرى على أن تتم الزيادة على شريحتين كما يلى :

الشريحة االولى : قيمتها ٥٠٠ مليون جنية مصرى و قد تم سدادها بالكامل .
الشريحة الثانية : قيمتها ٣٠٠ مليون جنية مصرى على أن تسدد قبل ٣١ مارس ٢٠٢٠ .

-

-

-

-
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٣٠- احتياطيات

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

١١٧٤٢٧-إحتیاطی مخاطر عام
٤١٥٣٩٤١٥ ٣٩ إحتیاطی قانونی

٤٥٤١٣٢٠١ ٧٤ إحتیاطی القیمة العادلة - إستثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
٢٥١٢٥١  إحتیاطی خاص

٨٣٦٢٥٥٨٩ ٢٥ إحتیاطی رأسمالی
٧٩٨١١٧٧٩٨ ١١٧ إحتیاطی عام

٧٥٤٣١٣٦٨١ ٢٥٧ إجمالی اإلحتیاطیات
وتمثل حرکة اإلحتیاطیات فیما یلی :

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

٥٩٧ ١١٩ ٤٢٧ ١١٧ الرصید فی أول  العام
(١٧٠ ٢ )(٤٢٧ ١١٧ )محول (إلی) األرباح املحتجزة

--محول من األرباح املحتجزة
٤٢٧ ١١٧ -الرصید فی أخر العام 

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

٧١٠ ٣١ ٤١٥ ٣٩ الرصید فی أول العام
٧٠٥ ٧ -محول من األرباح املحتجزة

٤١٥ ٣٩ ٤١٥ ٣٩ الرصید فی أخر العام 

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

١٣٢٠١٣٩١٠٦الرصید فی أول العام
٦٤١٥٥٥٠٦١صافی التغیر فی القیمة العادلة 

٢٤٨٦(٢٠٢ ٣ )إحتیاطي إستثمارات مالیة محوله من متاحة إلی محتفظ بها
(٤٥٢ ٣٣ )٣٠٠صافی األرباح املحولة إلی قائمة االرباح والخسائر نتیجة األستبعاد

٧٤٤٥٤١٣٢٠١الرصید فی أخر العام 

أ - إحتیاطی مخاطر عام

ب - إحتیاطی قانونی

جـ - إحتیاطی القیمة العادلة - إستثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

٢٥١  ٢٥١  الرصید فی أول العام
٢٥١  ٢٥١  الرصید فی أخر العام

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

٥٨٨ ٢٥ ٥٨٩ ٢٥ الرصید فی أول العام
١  ٢٤٧  محول من األرباح املحتجزة

٥٨٩ ٢٥ ٨٣٦ ٢٥ الرصید فی أخر الفترة/ العام

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

٧٩٨ ١١٢ ٧٩٨ ١١٧ الرصید فی أول العام
٠٠٠ ٥ -محول من األرباح املحتجزة

٧٩٨ ١١٧ ٧٩٨ ١١٧ الرصید فی أخر العام

هـ - إحتیاطی رأسمالی

د - إحتیاطی خاص

و - إحتیاطی عام

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

٢٥١  ٢٥١  الرصید فی أول العام
٢٥١  ٢٥١  الرصید فی أخر العام

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

٥٨٨ ٢٥ ٥٨٩ ٢٥ الرصید فی أول العام
١  ٢٤٧  محول من األرباح املحتجزة

٥٨٩ ٢٥ ٨٣٦ ٢٥ الرصید فی أخر الفترة/ العام

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

٧٩٨ ١١٢ ٧٩٨ ١١٧ الرصید فی أول العام
٠٠٠ ٥ -محول من األرباح املحتجزة

٧٩٨ ١١٧ ٧٩٨ ١١٧ الرصید فی أخر العام

هـ - إحتیاطی رأسمالی

د - إحتیاطی خاص

و - إحتیاطی عام
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٣١- أرباح محتجزة

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

١٨٦ ١٢٤ ٢٧٩ ١ الرصید فی اول  العام
( ٧ ٧٠٥)-محول إلي اإلحتیاطی القانوني

( ٥ ٠٠٠)-محول إلی اإلحتیاطی العام
-حصه املساهمین فی االرباح
IFRS9 محول إلی إحتیاطی--

( ٢٠ ٠٠٠)-حصة العاملین وأعضاء مجلس االداره فی االرباح
( ٤٠ ٠٠٠)حصة املساهمین (أسهم مجانیة)

(  ١)(  ٢٤٧)محول إلی إحتیاطی رأسمالي
١٧٠ ٢ ٤٢٧ ١١٧ محول  من إحتیاطی املخاطر البنکیة

--محول إلي االحتیاطی الراسمالی
--محول إلي الدعامة التحویطیة
-٦٧٠ ٢ أرباح بیع أدوات حقوق ملکیة

-( ٢٣١ ٤٥٩)أثر تطبیق املعیار الدولی للتقاریر املالیة 9
( ٥٢ ٣٧١)( ١٧٦ ٣١٩)صافی خسائرالعام 

٢٧٩ ١ ( ٢٨٦ ٦٤٩)الرصید فی آخر العام

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

١٨٦ ١٢٤ ٢٧٩ ١ الرصید فی اول  العام
( ٧ ٧٠٥)-محول إلي اإلحتیاطی القانوني

( ٥ ٠٠٠)-محول إلی اإلحتیاطی العام
-حصه املساهمین فی االرباح
IFRS9 محول إلی إحتیاطی--

( ٢٠ ٠٠٠)-حصة العاملین وأعضاء مجلس االداره فی االرباح
( ٤٠ ٠٠٠)حصة املساهمین (أسهم مجانیة)

(  ١)(  ٢٤٧)محول إلی إحتیاطی رأسمالي
١٧٠ ٢ ٤٢٧ ١١٧ محول  من إحتیاطی املخاطر البنکیة

--محول إلي االحتیاطی الراسمالی
--محول إلي الدعامة التحویطیة
-٦٧٠ ٢ أرباح بیع أدوات حقوق ملکیة

-( ٢٣١ ٤٥٩)أثر تطبیق املعیار الدولی للتقاریر املالیة 9
( ٥٢ ٣٧١)( ١٧٦ ٣١٩)صافی خسائرالعام 

٢٧٩ ١ ( ٢٨٦ ٦٤٩)الرصید فی آخر العام

٣٢- فروق تطبيق املعيار الدولى للتقارير املالية (٩)

بااللف جنیه مصري
تأثیر االعتراف بخسائر االئتمان املتوقعة

مخصصات مکونة وفق لتعلیمات البنك املرکزي املصري الصادرة في ١٦ دیسمبر ٢٠٠٨
٢١٠ ٧٧١مخصص  خسائر األضمحالل ألرصدة القروض والتسهیالت للعمالء

٣٠٨ ٤٢مخصص األلتزامات العرضیة
٥١٨ ٨١٣االجمالی

مخصص خسائر االئتمان املتوقعة وفقًا للمعیار الدولی للتقاریر املالیة (٩)
٨٦١ ٨٦٩مخصص  خسائر االئتمان ألرصدة القروض والتسهیالت للعمالء

٨١٤ ١٥٩مخصص خسائر االئتمان املتوقعة لاللتزامات العرضیة
٦٨٤مخصص خسائر االئتمان املتوقعة لألرصدة لدى البنوك

٦١٨ ١٤مخصص خسائر االئتمان املتوقعة لألستثمارات املالیة بالتکلفة املستهلکة
٩٧٧ ٠٤٤ ١االجمالی

(٤٥٩ ٢٣١)فروق تطبیق املعیار الدولی للتقاریر املالیة (٩)
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 يوضح الجدول التالي مطابقة بين القيم الدفترية وفقًا لتعليمات البنك املركزي املصري الصادرة في ١٦
ديسمبر ٢٠٠٨ والقيم الدفترية وفقًا للمعيار الدولى للتقارير املالية )٩( للبنك كما في ١ يناير ٢٠١٩

القیمة الدفتریة طبقا 
ملرکزي 

ت البنك ا
لتعلیما

ملصري القائمة
ا

ف
إعادة التصنی

ملتوقعة
سائر األئتمان ا

تأثیر خ
القیمة الدفتریة طبقا للمعیار 

ملالیة (٩)
ی للتقاریر ا

الدول

ف جنیه مصري
باالل

ف جنیه مصري
باالل

ف جنیه مصرى
باالل

ف جنیه مصرى
باالل

األصول
نقدیة وأرصدة لدى البنك املرکزي

٤٤٤ ٩١٩ ٢
-

-
٤٤٤ ٩١٩ ٢

أرصدة لدى البنوك
٨٨٩ ٨٤٤ ٩

-
(٦٨٤)

٢٠٥ ٨٤٤ ٩
اذون خزانة

٣٥٣ ٤٦٤ ٢
(٣٥٣ ٤٦٤ ٢)

-
-

سهیالت للعمالء
ض وت

قرو
٩١٣ ٠١٤ ٨

-
(٦١٥ ٩٨)

٢٦٢ ٩١٦ ٧
ت مالیة

ستثمارا
ا

شامل
- بالقیمة العادلة من خالل الدخل ال

٤٥٠ ٠٩٨ ١
٠٩٤ ٤٥٥ ٢

-
٥٤٤ ٥٥٣ ٣

ستهلکة
- بالتکلفة امل

١٣٥ ٠٠٩ ٧
٢٥٩ ٩

(٦١٨ ١٤)
٧٧٦ ٠٠٣ ٧

ی شرکات شقیقة
استثمارات ف

٧٧٨ ٢٣٩
-

-
٧٧٨ ٢٣٩

أصول غیر ملموسة
٤٣٢ ١٤

-
-

٤٣٢ ١٤
أصول أخرى

١٣٩ ٦٨٥
-

-
١٣٩ ٦٨٥

أصول ثابتة
٨٦٧ ٢٩٦

-
-

٨٦٧ ٢٩٦
أصول ضریبیة مؤجلة

٥٥٩ ١١
-

-
٥٥٩ ١١

ي األصول
إجمال

٩٦٨ ٥٩٨ ٣٢
-

(٩٥٣ ١١٣)
٠١٤ ٤٨٥ ٣٢

ت
االلتزاما

ستحقة للبنوك
أرصدة م

٢٨٧ ٤٨٢ ٣
-

-
٢٨٧ ٤٨٢ ٣

ودائع العمــــالء
٧٣٥ ١٠٠ ٢٧

-
-

٧٣٥ ١٠٠ ٢٧
ض اخرى

قرو
٠٦٧ ٢٣٢

-
-

٠٦٧ ٢٣٢
التزامات أخرى

٨٥٤ ٣٧٤
-

-
٨٥٤ ٣٧٤

مخصصات أخرى
٥٧١ ١٧١

-
٥٠٦ ١١٧

٥٧١ ١٧١
ت

ي االلتزاما
إجمال

٠٠٨ ٢٤٤ ٣١
-

٥٠٦ ١١٧
٥١٤ ٣٣١ ٣١

س املالد املدفوع
رأ

٠٠٠ ٠٤٠ ١
-

-
-

إحتیاطیات
٦٨١ ٣١٣

-
-

-
االرباح املحتجزة

١٢٧٩
-

(٤٥٩ ٢٣١)
(١٨٠ ٢٣٠)

٩٦٠ ٣٥٤ ١
-

(٤٥٩ ٢٣١)
٥٠١ ١٢٣ ١
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٣٣- النقدية  و مافي حكمها

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

٨٣٨ ٢٤٤ ٤٠٣ ١٩٨ نقدیة وأرصدة لدى البنك املرکزى
٨٨٩ ٢٤٤ ٠٩٩٦ ٤٤١ ٧أرصدة لدى البنوك

٩٣٣ ٥٧٩ ٢٩٠١ ٣٣٤ ١أذون خزانة إستحقاق 91 یوم
٦٦٠ ٠٦٩ ٧٩٢٨ ٩٧٣ ٨

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩
ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى

٨٣٨ ٢٤٤ ٤٠٣ ١٩٨ نقدیة وأرصدة لدى البنك املرکزى
٨٨٩ ٢٤٤ ٠٩٩٦ ٤٤١ ٧أرصدة لدى البنوك

٩٣٣ ٥٧٩ ٢٩٠١ ٣٣٤ ١أذون خزانة إستحقاق 91 یوم
٦٦٠ ٠٦٩ ٧٩٢٨ ٩٧٣ ٨

 ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية ، تتضمن النقدية ومافى حكمها االرصدة التالية التى التتجاوز
تواريخ استحقاقها الثالثة أشهر من تاريخ االقتناء

٣٤- التزامات عرضية  و ارتباطات

 أ/ارتباطات رأسمالية

أوال: االستثمارات املالية

ثانيا : االصول تحت التأسيس

بلغت قيمة االرتباطات املتعلقة باالستثمارات املالية ولم يطلب سدادها حتى تاريخ املركز ٣١ ديسمبر
٢٠١٩ كما يلى :

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩

ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى
٤٢٨ ٩٧٧ ٣٧٣١ ٦١٢ ١خطابات ضمان

٦٥٦ ٢٧٠٦٦٢ ٥٤االعتمادات املستندیة (إستیراد وتصدیر)
٢٨١ ٨٠٨١٥٤ ٢٢٢االوراق املقبولة عن تسهیالت موردین

٣٦٥ ٧٩٤ ٤٥١٢ ١٨٨٩

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩

ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى
٤٢٨ ٩٧٧ ٣٧٣١ ٦١٢ ١خطابات ضمان

٦٥٦ ٢٧٠٦٦٢ ٥٤االعتمادات املستندیة (إستیراد وتصدیر)
٢٨١ ٨٠٨١٥٤ ٢٢٢االوراق املقبولة عن تسهیالت موردین

٣٦٥ ٧٩٤ ٤٥١٢ ١٨٨٩

املتبقیاملبلغ املسددقیمة املساهمة
القیمة باأللف دوالرالقیمة باأللف دوالرالقیمة باأللف دوالر

٤٨٠  ٥٨٦  ٠٦٦ ١ البنك االفریقی للتصدیر 

املتبقياملسددإجمالی القیمة
القیمة باالف جنیة مصريالقیمة باالف جنیة مصريالقیمة باالف جنیة مصري

٣٥١ ٧٧٠٤٤٤ ١٣٠٣٤٢ ٧٨٧العاصمة االداریة الجدیدة
٥٥٥٥  ١١٠املرکز الرئیسي
٩٧٧ ٢٤٩٨ ٢٢٦٣٨ ٤٧الفروع الجدیدة

٦٥٥ ٧٨٥٦ ٤٤٠٢٦ ٣٣فروع تحت التطویر

املتبقیاملبلغ املسددقیمة املساهمة
القیمة باأللف دوالرالقیمة باأللف دوالرالقیمة باأللف دوالر

٤٨٠  ٥٨٦  ٠٦٦ ١ البنك االفریقی للتصدیر 

املتبقياملسددإجمالی القیمة
القیمة باالف جنیة مصريالقیمة باالف جنیة مصريالقیمة باالف جنیة مصري

٣٥١ ٧٧٠٤٤٤ ١٣٠٣٤٢ ٧٨٧العاصمة االداریة الجدیدة
٥٥٥٥  ١١٠املرکز الرئیسي
٩٧٧ ٢٤٩٨ ٢٢٦٣٨ ٤٧الفروع الجدیدة

٦٥٥ ٧٨٥٦ ٤٤٠٢٦ ٣٣فروع تحت التطویر

املتبقیاملبلغ املسددقیمة املساهمة
القیمة باأللف دوالرالقیمة باأللف دوالرالقیمة باأللف دوالر

٤٨٠  ٥٨٦  ٠٦٦ ١ البنك االفریقی للتصدیر 

املتبقياملسددإجمالی القیمة
القیمة باالف جنیة مصريالقیمة باالف جنیة مصريالقیمة باالف جنیة مصري

٣٥١ ٧٧٠٤٤٤ ١٣٠٣٤٢ ٧٨٧العاصمة االداریة الجدیدة
٥٥٥٥  ١١٠املرکز الرئیسي
٩٧٧ ٢٤٩٨ ٢٢٦٣٨ ٤٧الفروع الجدیدة

٦٥٥ ٧٨٥٦ ٤٤٠٢٦ ٣٣فروع تحت التطویر

املتبقیاملبلغ املسددقیمة املساهمة
القیمة باأللف دوالرالقیمة باأللف دوالرالقیمة باأللف دوالر

٤٨٠  ٥٨٦  ٠٦٦ ١ البنك االفریقی للتصدیر 

املتبقياملسددإجمالی القیمة
القیمة باالف جنیة مصريالقیمة باالف جنیة مصريالقیمة باالف جنیة مصري

٣٥١ ٧٧٠٤٤٤ ١٣٠٣٤٢ ٧٨٧العاصمة االداریة الجدیدة
٥٥٥٥  ١١٠املرکز الرئیسي
٩٧٧ ٢٤٩٨ ٢٢٦٣٨ ٤٧الفروع الجدیدة

٦٥٥ ٧٨٥٦ ٤٤٠٢٦ ٣٣فروع تحت التطویر
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٣٥- معامالت مع أطراف ذوى العالقة

وتتمثل املعامالت وارصدة االطراف ذوى العالقة فى نهاية السنة املالية فيما يلى :

 أ/القروض و التسهيالت الطراف ذوي عالقة

 ب/ ودائع و حسابات جارية و ارصدة أخرى من أطراف ذوى عالقة

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٣١٢٠١٩ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩

ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرىألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى
املستحق للمساهمین (بنك االستثمار القومي– اتحاد الجمهوریات)

٢١٤ ١٩٧٩٩٩٥٤ ١٧٣ ٩١٠١ ٢٢٣الودائع و الحسابات الجاریة فـی آخـرالعام
املستحــــق للعمـــــــــالء

٩٥٨ ٢٥٩١ ٧٠٧١ ٣٧٤٩٤ ١٠١الودائــع و الحسابات الجاریة و أخرى فـی آخـر الفترة /العام
١٧٢ ٢٥٨٥٦ ٩٠٤٢ ٢٦٧ ٢٨٤١ ٣٢٥االجمالي

تکلفة الودائعالودائع

 ج(- ابلغ املتوسط الشهري الجمالي الدخل السنوى الصافى الذي يتقاضاه العشرون أصحاب املكافأت و
املرتبات  االكبر فى البنك   مجتمعين مبلغ ١٩٩ ٨٢٠ ١ جنية مصري عن السنة املالية املنتهية فى ٣١ ديسمبر

 ٢٠١٩ مقابل مبلغ ٩٣٩ ٨٣٣ ١ جنية مصرى عن السنة املالية املالية املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

٣٦- صناديق االستثمار
 هى أحد االنشطة املصرفية املرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس املال رقم ٩٥ لسنة

١٩٩٢ والئحتة التنفيذية .

١- صندوق إستثمار بنك االستثمار العربى النقدى (ذو العائد اليومى التراكمى بالجنيه املصرى) 

 وتقوم بإدارة الصندوق شركة إى إف جى هيرمس ألدارة صناديق االستثمار، وقد بلغ عدد وثائق استثمار
هـذا الصنـدوق ١٦١ ٩٥٩ ١١ وثيـقة قـيمتها ٦١٠ ٥٩١ ١١٩ جنيه مصرى خصص للبنك ٥٠٠ ألف وثيقة منها

قيمتهـا االسميـة 5مليون جنيه مصرى( ملباشرة نشاط الصندوق( .
 وقد بلغت القيمة االستردادية للوثيقة فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ نحو ١٠ جنيه مصرى كما بلغ عدد وثائق

 الصــندوق القــائمة فى ذات التاريخ ٢٦٤ ٠١٦ ٥٠ وثيقةوطبقا لعقد إدارة الصندوق وكذلك نشرة االكتتاب
 يحصل بنك االستثمار العربى على أتعاب وعموالت مقابل إشرافه على الصندوق وكذلك الخدمات االدارية

االخرى التى يؤديها له وقد بلغ اجمالى العمـوالت ١٨٦٤ ألـف جنيـه مصـرى عـن امليزانية املنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ادرجت ضمن بند ايرادات االتعاب والعموالت/اتعاب أخرى بقائمه الدخل .

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٣١٢٠١٩ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩

ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرىألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى
قروض وتسهیالت للعمــــــالء

٧٢٢-١٦٥ ٨-القروض القائمة فی آخر الفترة 

ایرادات الفوائدشرکات شقیقة
٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٣١٢٠١٩ دیسمبر ٣١٢٠١٨ دیسمبر ٢٠١٩

ألف جنیه مصرىألف جنیه مصرىألف جنیه مصرىألف جنیه مصرى
قروض وتسهیالت للعمــــــالء

٧٢٢-١٦٥ ٨-القروض القائمة فی آخر الفترة 

ایرادات الفوائدشرکات شقیقة
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٢- صندوق إستثمار بنك االستثمار العربى الثانى ( هالل)

 وتقوم بإدارة الصندوق شركة القاهرة ألدارة صناديق االستثمار ، وقد بلغ عدد وثائق استثمار هذا
 الصنـدوق ٩٥٤ ٢٦ وثيقـة قيمتهـا ٩٠٠ ٩٥٤ ٢٦ جنيه مصرى خصص للبنك ٥٠ ألف وثيقة منها )قيمتها

 االسمية ٥ مليون جنيه مصرى( ملباشرة نشاط الصندوق وقد بلغت القيمة االستردادية للوثيقة فى ٣١
ديسمبر ٢٠١٩ نحو ١٩١.٨٨ جنيه مصرى كما بلغ عدد وثائق الصندوق القائمة فى ذات التاريخ

١٩١ ٧١ وثيقة .
 وطبقا لعقد إدارة الصندوق وكذلك نشرة االكتتاب يحصل بنك االستثمار العربى على أتعاب وعموالت

 مقابل إشرافه على الصندوق وكذلك الخدمات االدارية االخرى التى يؤديها له وقد بلغ اجمالى العموالت
٧١ ألف جنيه مصرى عن امليزانية املنتهىة فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ادرجت ضمن بند ايرادات االتعاب

والعموالت/اتعاب أخرى بقائمه الدخل .

.

٣- صندوق إستثمار بنك االستثمار العربى الثالث ألدوات الدخل الثابت (سندي)

 تقوم بإدارة الصندوق شركـة) إتـش سي لألوراق املالية واإلستثمار ( ، وقد بلغ عدد وثائق استثمار هذا
 الصندوق ٦٧٢ ٢٠٦ ٥ وثيقة قيمتها ٧٢٠ ٠٦٦ ٥٢ جنيه مصرى خصص للبنك ٥٠٠ ألف وثيقة منهـا )قيمتهـا
 االسميـة 5 مليون جنيه مصرى( ملباشرة نشاط الصندوق وقد بلغت القيمة االستردادية للوثيقة فى ٣١

ديسمبر ٢٠١٩ نحو ١٣.٣٥ جنيه مصرى كما بلغ عدد وثائق الصندوق القائمة فى ذات التاريخ
٩٩٠ ٥٦٠ وثيقة .

 وطبقا لعقد إدارة الصندوق وكذلك نشرة االكتتاب يحصل بنك االستثمار العربى على أتعاب وعموالت
 مقابل إشرافه على الصندوق وكذلك الخدمات االدارية االخرى التى يؤديها له ، وقد بلغ إجمالى

العموالت ٣٣ االف جنيـه مصـرى عـن عن امليزانية املنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ أدرجت ضمن بند
 ايرادات االتعاب والعموالت / اتعاب أخرى بقائمة الدخل .

.

٣٧- املوقف الضريبى 
 ضريبة كسب العمل

 الفترة من بداية النشاط ٢٠٠٠

الفترة من ٢٠٠١ – ٢٠١٤

الفترة من ٢٠١٥ - ٢٠١٧

تم األنتهاء من الفحص واللجان الداخلية والربط النهائي و سداد
 الضريبة املستحقة بالكامل .

تم فحص الضريبة عن تلك الفترات و أسفر الفحص عن فروق ضريبية
و تم سدادها بالكامل .

 لم يتم فحص الضريبة عن تلك الفترات علما بأن البنك يقوم بسداد
الضريبة الشهرية و تقديم التسويات الضريبية فى املواعيد املقررة

طبقا لقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ .
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ضريبة الدمغة

 تم الربط النهائى على فروع البنك حتى نهاية العمل بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ ضريبة الدمغة .
وإعتبارًا من ١ أغسطس ٢٠٠٦ تم تطبيق القانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠٠٦ واملعدل بالقانون رقم ١١٥ لسنة

٢٠٠٨ علمًا بأن البنك يقوم بسداد الضريبة كل ربع سنة بإنتظام .
 تم االخطار بنموذج ١٩ دمغة عن الفترة من ٢٠٠٦/٨/١ إلى ٢٠٠٧/١٢/٣١ تتضمن املطالبة تقديريا بضريبة

 بمبلغ ١٠٠ مليون جنية مصرى و تم الطعن عليه و تمت التسوية .
تم االخطار بنموذج ١٩ عن الفترة من ٢٠٠٨/١/١ حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ بمبلغ ١١.٢ مليون جنية مصرى و تم الطعن

عليه و تم اقرار إعادة الفحص و تمت التسوية .
تم فحص السنوات من ٢٠٠٩ حتى ٢٠١٨ و قد أسفر الفحص عن فروق ضريبية و تم السداد بالكامل .

.

 ضريبة أرباح شركات األموال
  الفترة من ١٩٨٠ - ٢٠٠٤

السنوات ٢٠٠٧/٢٠٠٦/٢٠٠٥

السنوات ٢٠٠٨/ ٢٠٠٩ /٢٠١٠

السنوات من ٢٠١١ حتى ٢٠١٤

الفترة من ٢٠١٥ - ٢٠١٧

سنة ٢٠١٨

تم الفحص واملحاسبة والربط النهائي و السداد عن هذه السنوات .

 تقدم البنك بإقرارتة فى ضوء أحكام القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ هذا و لقد
 تم الفحص عن السنوات ٢٠٠٥ ،٢٠٠٦ ،٢٠٠٧ و االخطار بالنماذج ١٩ و تم
 الطعن عليها و قد أسفرت عن ضريبة بمبلغ ٥١١٣ ألف جنية مصرى و
تم حسم الخالف باللجنة الداخلية و أسفرت عن ضريبة أصبحت ٥٤٦

 ألف جنية مصرى تم سدادها .

 تقدم البنك بإقرارتة مع سداد الضريبة عن هذة السنوات و تم الطعن
عليها و حسم الخالف باللجنة الداخلية و تم إلغاء الضريبة نهائيا عن

السنوات ٢٠٠٥ حتى ٢٠١٠ .

 تم فحص الضريبة عن تلك الفترات و أسفر الفحص عن فروق ضريبية و
تم سدادها بالكامل

 تم فحص الضريبة عن تلك الفترات علما بأن البنك يقوم بتقديم
االقرارت فى املواعيد املقررة وقد اسفر الفحص عن ضريبة عن الوعاء

املستقل و تم الطعن عليها في حين املسدد يفى بهذة الضريبة .

تم تقديم االقرار عنها
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الضريبة العقارية

 بصدور القانون ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ وتعديالته التي أخرها القرار بقانون ١٠٣ لسنة ٢٠١٢ والذى أوجب استحقاق
الضريبة اعتبارا من يوليو ٢٠١٣ فلقد تم تقدير الضرائب العقارية على فروع البنك بمبلغ ١٨٧ ٦٥٢ جنية

مصرى .
تم الطعن على جميع هذه التقديرات و قد قام البنك بسداد جميع املطالبات الواردة من املصلحة إما

كليا أو جزئيا حتى ٢٠١٩ و بحصر املطالبات التى لم تسدد حتي تاريخة تكون مبلغ ٣١٧٠٥٥ جنية مصرى .

٣٨- فقرة إيضاحية
 نظرا للظروف التي تعرضت لها معظم دول العالم بما فيها جمهورية مصر العربية النتشار فيروس

 كورونا مما كان له تأثيرا ملوسا على القطاعات االقتصادية بوجه عام والتي من املحتمل ان تؤدي الى
 انخفاض ملموس في االنشطة االقتصادية خالل الفترات القادمة وبالتالي فأنه من املتحمل ان يكون

لألحداث املشار اليها تأثيرا جوهريا على عناصر االصول وااللتزامات بالبنك والقيمة االسترداديه لها وكذا
نتائج االعمال خالل الفترات القادمة .
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