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 معلومات عامة -1
يقدم بنك قناة السويس خدمات المؤسسات والتجزئة المصرفية واالستثمار فى جمهورية مصر العربية من خالل 

 .الميزانيةموظفاً فى تاريخ  1 222أكثر من فرعاً  ويوظف  ثالثونو واحد
والصادر بالجريدة الرسمية  1791لسنة  55تأسس البنك شركة مساهمة مصرية بموجب القرار الوزارى رقم 

وتعديالته والذي حل محله قانون رقم  1794 لسنة 44رقم طبقاً ألحكام قانون االستثمار  1791مارس  4بتاريخ 
جاردن  –شارع عبد القادر حمزه  7و 9الرئيسى للبنك فى  المقرويقع .  بشأن ضمانات وحوافز االستثمار( 1)

 .والبنك مدرج فى بورصتى القاهرة واالسكندرية لألوراق المالية. القاهرة –سيتى 

 ملخص السياسات المحاسبية -2
كل وقد تم اتباع هذه السياسات بثبات ل.  عة فى إعداد هذه القوائم الماليةفيما يلى أهم السياسات المحاسبية المتب

 .تم االفصاح عن غير ذلك إذاالسنوات المعروضة إال 

 أسس إعداد القوائم المالية -أ

وتعديالتها ووفقا لتعليمات  2002يتم إعداد هذه القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة خالل عام 
المتفقة مع المعايير المشار إليها،  2001ديسمبر  12 البنك المركزي المصري المعتمدة من مجلس إدارته بتاريخ

، واألصول  وعلى أساس التكلفة التاريخية معدلة بإعادة تقييم األصول وااللتزامات المالية بغرض المتاجرة
 وااللتزامات المالية المبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر واالستثمارات المالية المتاحة للبيع

 . قود المشتقات المالية، وجميع ع
. وقد تم إعداد هذه القوائم المالية للبنك طبقا ألحكام القوانين المحلية ذات الصلة

الشركات التابعة والشقيقة  -ب

 الشركات التابعة 1 -ب  
التى يمتلك (  Special Purpose Entities/SPEsبما فى ذلك المنشآت ذات األغراض الخاصة )هى الشركات 

البنك بطريق مباشر أو غير مباشر القدرة على التحكم فى سياساتها المالية والتشغيلية ، وعادة يكون للبنك حصة ملكية 
ويؤخذ فى اإلعتبار وجود وتأثير حقوق التصويت المستقبلية التى يمكن ممارستها أو  .تزيد عن نصف حقوق التصويت 
 .كان للبنك القدرة على السيطرة على الشركة إذايم ما تحويلها فى الوقت الحالى عند تقي

 الشركات الشقيقة 2-ب  
الشركات الشقيقة هى المنشآت التى يمتلك البنك بطريق مباشر أو غير مباشر نفوذاً مؤثراً عليها ولكن ال يصل إلى حد 

 .التصويتمن حقوق % 50إلى % 20السيطرة ، وعادًة يكون للبنك حصة ملكية من 
يتم إستخدام طريقة الشراء فى المحاسبة عن عمليات إقتناء البنك للشركات ، ويتم قياس تكلفة اإلقتناء بالقيمة العادلة أو 

أو إلتزامات /أو إلتزامات تكبدها البنك و/أو أدوات حقوق ملكية ُمصدرة و/المقابل الذى قدمه البنك من أصول للشراء و
لمقتناة ، وذلك فى تاريخ التبادل مضافاً إليها أية تكاليف ُتعزى مباشرًة لعملية االقتناء ، ويتم يقبلها نيابة عن الشركة ا

قياس صافى األصول بما فى ذلك االلتزامات المحتملة المقتناه القابلة للتحديد وذلك بقيمتها العادلة فى تاريخ األقتناء، 
فى تكلفة االقتناء عن القيمة العادلة لحصة البنك فى ذلك بغض النظر عن وجود أية حقوق لألقلية وتعتبر الزيادة 

قلت تكلفة اإلقتناء عن القيمة العادلة للصافى المشار إليه ، يتم تسجيل الفرق مباشرًة فى قائمة الدخل  إذاالصافى شهرة و
 .تشغيل أخرى( مصروفات)ضمن بند إيرادات 

ائم المالية المستقلة للبنك بطريقة التكلفة وفقاً لهذه الطريقة ، تثبت ويتم المحاسبة عن الشركات التابعة والشقيقة فى القو
، وتثبت توزيعات األرباح نها أية خسائر إضمحالل فى القيمةاإلستثمارات بتكلفة اإلقتناء متضمنة أية شهرة ويخصم م

 .فى قائمة الدخل عند إعتماد توزيع هذه األرباح وثبوت حق البنك فى تحصيلها
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 التقارير القطاعية  -ج
 

قطاع النشاط هو مجموعة من األصول والعمليات المرتبطة بتقديم منتجات أو خدمات تتسم بمخاطر ومنافع تختلف 
والقطاع الجغرافى يرتبط بتقديم منتجات أو خدمات داخل بيئة اقتصادية  . عن تلك المرتبطة بقطاعات أنشطة أخرى
 .لك المرتبطة بقطاعات جغرافية تعمل فى بيئة اقتصادية مختلفةواحدة تتسم بمخاطر ومنافع تخصها عن ت

 ترجمة العمالت األجنبية  -د
 

 عملة التعامل والعرض 1 –د 
 .عملة التعامل والعرض للبنك ويتم عرض القوائم المالية للبنك ألقرب ألف جنيه مصرى وه

 

 المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية  2 -د      
المالية على أساس أسعار  السنةتمسك حسابات البنك بالجنيه المصرى وتثبت المعامالت بالعمالت األخرى خالل   -

، ويتم إعادة تقييم أرصدة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت  الصرف السارية فى تاريخ تنفيذ المعاملة
، ويتم االعتراف فى قائمة الدخل  الصرف السارية فى ذلك التاريخاألخرى فى نهاية الفترة المالية على أساس أسعار 

 : والخسائر الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وبالفروق الناتجة عن التقييم ضمن البنود التالية األرباحب
صافى دخل المتاجرة أو صافى الدخل من األدوات المالية المبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل  *

  .االلتزامات بغرض المتاجرة/ والخسائر لألصول رباحاأل
 .تشغيل أخرى بالنسبة لباقى البنود( مصروفات)إيرادات  *

دوات المالية ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية المصنفة استثمارات متاحة أليتم تحليل التغيرات فى القيمة العادلة ل- 
ما بين فروق تقييم نتجت عن التغيرات فى التكلفة المستهلكة  لألداة وفروق نتجت عن تغير أسعار ( أدوات دين)للبيع 

فى قائمة الدخل بفروق التقييم المتعلقة يتم االعتراف والصرف السارية وفروق نتجت عن تغير القيمـة العادلــة لألداة ، 
بالتغيرات فى التكلفة المستهلكة ضمن عائد القروض واإليرادات المشابهة وبالفروق المتعلقة بتغير أسعار الصرف فى 

احتياطى )تشغيل أخرى، ويتم االعتراف ضمن حقوق الملكية بفروق التغير فى القيمة العادلة ( مصروفات)بند إيرادات 
 (.استثمارات مالية متاحة للبيع/ العادلةالقيمة 

والخسائر الناتجة عن تغير القيمة العادلة مثل  األرباحتتضمن فروق التقييم الناتجة عن البنود غير ذات الطبيعة النقدية 
تجة عن والخسائر ويتم االعتراف بفروق التقييم النا األرباحدوات حقوق الملكية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل أ

 .ادوات حقوق الملكية المصنفة استثمارات مالية متاحة للبيع ضمن احتياطى القيمة العادلة فى حقوق الملكية
 

 األصول المالية- هـ    
 األرباحأصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل :  يقوم البنك بتبويب األصول المالية بين المجموعات التالية

واستثمارات مالية متاحة  اإلستحقاق ، واستثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ ، وقروض ومديونيات ، والخسائر 
 .، وتقوم اإلدارة بتحديد تصنيف استثماراتها عند االعتراف األولى للبيع

 

 والخسائر األرباحاألصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خالل  1 - هـ
  

واألصول التى تم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من ، تشمل هذه المجموعة أصول مالية بغرض المتاجرة       
 .والخسائر األرباحخالل 

تم اقتناؤها وتحمل قيمتها بصفة أساسية بغرض بيعها فى  إذايتم تبويب األداة المالية على أنها بغرض المتاجرة - 
جزءا من محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتها معا وكان هناك دليل على  كانت تمثل إذااألجل القصير أو 

 . معامالت فعلية حديثة تشير إلى الحصول على أرباح فى األجل القصير
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 القروض والمديونيات   2 -هـ 
 

 : عداتمثل أصوال مالية غير مشتقة ذات مبلغ ثابت أو قابل للتحديد وليست متداولة فى سوق نشطة فيما 
األصول التى ينوى البنك بيعها فورا أو فى مدى زمنى قصير، يتم تبويبها فى هذه الحالة ضمن األصول بغرض - 

 .والخسائر األرباح، او التى تم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل  المتاجرة
 .األصول التى بوبها البنك على أنها متاحة للبيع عند االعتراف األولى بها -
األصول التى لن يستطيع البنك بصورة جوهرية استرداد قيمة استثماره االصلى فيها ألسباب أخرى بخالف  -

 .تدهور القدرة االئتمانية
 

  اإلستحقاقاالستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ  3 - هـ
أصوال مالية غير مشتقة ذات مبلغ سداد محدد  اإلستحقاقتمثل االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ 

أو قابل للتحديد وتاريخ استحقاق محدد ولدى إدارة البنك النية والقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ 
باع البنك مبلغ هام من األصول  إذاويتم إعادة تبويب كل المجموعة على أنها متاحة للبيع . استحقاقها

 . باستثناء حاالت الضرورة اإلستحقاقريخ المالية المحتفظ بها حتى تا
 

 االستثمارات المالية المتاحة للبيع  4 - هـ
تمثل االستثمارات المتاحة للبيع أصوال مالية غير مشتقة تكون هناك النية لالحتفاظ بها لمدة غير محددة، 

 .وقد يتم بيعها استجابة للحاجة إلى السيولة أو التغيرات فى أسعار العائد أو الصرف أو األسهم 
 

 : ويتبع مايلى بالنسبة لألصول المالية
 

يتم االعتراف بعمليات الشراء والبيع بالطريقة المعتادة لألصول المالية فى تاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذى - 
والخسائر،  األرباحيلتزم فيه البنك بشراء أو بيع األصل وذلك بالنسبة لألصول المبوبة بالقيمة العادلة من خالل 

 .، واالستثمارات المالية المتاحة للبيعحقاقاإلستواالستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ 
والخسائر  األرباحيتم االعتراف أوال باألصول المالية التى ال يتم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل   -

قيمة بالقيمة العادلة مضافا إليها تكاليف المعاملة ويتم االعتراف باألصول المالية التى يتم تبويبها عند نشأتها بال
والخسائر وذلك بالقيمة العادلة فقط مع تحميل تكاليف المعاملة على قائمة الدخل بند  األرباحالعادلة من خالل 

 . صافى دخل المتاجرة
يتم استبعاد االصول المالية عندما تنتهى فترة سريان الحق التعاقدى فى الحصول على تدفقات نقدية من االصل - 

معظم المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية الى طرف اخر ويتم استبعاد االلتزامات  المالى أو عندما يحول البنك
 .عندما تنتهى اما بالتخلص منها او إلغاؤها او انتهاء مدتها التعاقدية

يتم القياس الحقا بالقيمة العادلة لكل من االستثمارات المالية المتاحة للبيع واألصول المالية المبوبة بالقيمة - 
والخسائر وبالتكلفة المستهلكة للقروض والمديونيات واالستثمارات المحتفظ بها حتى  األرباحدلة من خالل العا

 .  اإلستحقاقتاريخ 
والخسائر الناتجة عن التغيرات فى القيمة العادلة لألصول المالية  األرباحيتم االعتراف فى قائمة الدخل ب- 

، بينما يتم االعتراف  والخسائر وذلك فى الفترة التى تحدث فيها األرباحالمبوبة بالقيمة العادلة من خالل 
والخسائر الناتجة عن التغيرات فى القيمة العادلة لالستثمارات المالية  األرباحمباشرة فى حقوق الملكية ب

خل ، عندها يتم االعتراف فى قائمة الد قيمته إضمحاللوذلك إلى أن يتم استبعاد األصل أو ، المتاحة للبيع 
 .  والخسائر المتراكمة التى سبق االعتراف بها ضمن حقوق الملكية األرباحب

يتم االعتراف فى قائمة الدخل بالعائد المحسوب بطريقة التكلفة المستهلكة وأرباح وخسائر العمالت األجنبية - 
مة الدخل بتوزيعات الخاصة باألصول ذات الطبيعة النقدية المبوبة متاحة للبيع، وكذلك يتم االعتراف فى قائ

 .الناتجة عن أدوات حقوق الملكية المبوبة متاحة للبيع عندما ينشأ الحق للبنك فى تحصيلها األرباح
يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المعلن عن أسعارها فى أسواق نشطة على أساس أسعار الطلب الجارية - 

Bid Price   فيحدد البنك  لم تكن هناك سوق نشطة لألصل المالى أو لم تتوافر أسعار الطلب الجارية إذاأما ،
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، أو تحليل التدفقات  ويتضمن ذلك استخدام معامالت محايدة حديثة.  القيمة العادلة باستخدام احد أساليب التقييم
ة االستخدام من قبل المتعاملين ، أو نماذج تسعير الخيارات أو طرق التقييم األخرى شائع النقدية المخصومة

لم يتمكن البنك من تقدير القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المبوبة متاحة للبيع، يتم قياس قيمتها  إذابالسوق و
 .فى القيمة إضمحاللبالتكلفة بعد خصم اى 

 

حة للبيع الذى يسرى عليه يقوم البنك بإعادة تبويب األصل المالى المبوب ضمن مجموعة األدوات المالية المتا- 
نقال من مجموعة األدوات المتاحة للبيع إلى مجموعة ( سندات أو قروض)تعريف القروض والمديونيات 

وذلك  –كل حسب األحوال  – اإلستحقاقالقروض والمديونيات أو األصول المالية المحتفظ بها حتى تاريخ 
بهذه األصول المالية خالل المستقبل المنظور أو حتى تاريخ عندما تتوافر لدى البنك النية والقدرة على االحتفاظ 

، ويتم معالجة أية أرباح أو خسائر  وتتم إعادة التبويب بالقيمة العادلة فى تاريخ إعادة التبويب. اإلستحقاق 
  -:متعلقة بتلك األصول التى تم االعتراف بها سابقا ضمن حقوق الملكية وذلك على النحو التالى

 

أو الخسائر على  األرباح إستهالكألصل المالى المعاد تبويبه الذى له تاريخ استحقاق ثابت يتم فى حالة ا -1
اى  إستهالكويتم .  بطريقة العائد الفعلى اإلستحقاقمدار العمر المتبقى لالستثمار المحتفظ به حتى تاريخ 

على مدار العمر  تحقاقاإلسفرق بين القيمة على أساس التكلفة المستهلكة والقيمة على أساس تاريخ 
قيمة األصل المالى الحقا يتم  إضمحاللوفى حالة .  المتبقى لألصل المالى باستخدام طريقة العائد الفعلى

 . والخسائر األرباحاالعتراف بأية أرباح أو خسائر سبق االعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية فى 
 

أو الخسائر  ضمن حقوق الملكية  األرباحفى حالة األصل المالى الذى ليس له تاريخ استحقاق ثابت تظل  -2
 إضمحاللوفى حالة  .والخسائر األرباح، عندئذ يتم االعتراف بها فى  حتى بيع األصل أو التصرف فيه

ا مباشرة ضمن حقوق قيمة األصل المالى الحقا يتم االعتراف بأية أرباح أو خسائر سبق االعتراف به
 .والخسائر األرباحالملكية فى 

 

أو ) قام البنك بتعديل تقديراته للمدفوعات أو المقبوضات فيتم تسوية القيمة الدفترية لألصل المالى إذا- 
لتعكس التدفقات النقدية الفعلية والتقديرات المعدلة على أن يتم إعادة حساب ( مجموعة األصول المالية 

ية وذلك بحساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بسعر العائد الفعلى لألداة القيمة الدفتر
 . والخسائر األرباحالمالية ويتم االعتراف بالتسوية كإيراد أو مصروف فى 

الحق قام البنك بإعادة تبويب أصل مالى طبقا لما هو مشار إليه وقام البنك فى تاريخ  إذافى جميع األحوال - 
،  بزيادة تقديراته للمتحصالت النقدية المستقبلية نتيجة لزيادة ما سيتم استرداده من هذه المتحصالت النقدية

يتم االعتراف بتأثير هذه الزيادة كتسوية لسعر العائد الفعلى وذلك من تاريخ التغير فى التقدير وليس كتسوية 
 .للرصيد الدفترى لألصل فى تاريخ التغير فى التقدير

 

 المقاصة بين األدوات المالية    -و
 

كان هناك حق قانونى قابل للنفاذ إلجراء المقاصة بين المبالغ  إذايتم إجراء المقاصة بين األصول وااللتزامات المالية 
، أو الستالم األصل وتسوية االلتزام فى  المعترف بها وكانت هناك النية إلجراء التسوية على أساس صافى المبالغ

 .  واحدأن 
وتعرض بنود اتفاقيات شراء إذون خزانة مع التزام بإعادة البيع واتفاقيات بيع إذون خزانة مع التزام بإعادة الشراء 

 .على أساس الصافى بالميزانية ضمن بند إذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى
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 إيرادات ومصروفات العائد   -ز
 

تكلفة الودائع والتكاليف " أو " عائد القروض واإليرادات المشابهة " يتم االعتراف فى قائمة الدخل ضمن بند  
بإيرادات ومصروفات العائد باستخدام طريقة العائد الفعلى لجميع األدوات المالية التى تحمل بعائد فيما " المشابهة 

 .والخسائر األرباحها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل عدا تلك المبوبة بغرض المتاجرة أو التى تم تبويب
وطريقة العائد الفعلى هى طريقة حساب التكلفة المستهلكة ألصل أو التزام مالى وتوزيع إيرادات العائد أو مصاريف 

ومعدل العائد الفعلى هو المعدل الذى يستخدم لخصم التدفقات النقدية .  العائد على مدار عمر األداة المتعلقة بها
كان ذلك مناسبا  إذاالمستقبلية المتوقع سدادها أو تحصيلها خالل العمر المتوقع لألداة المالية أو فترة زمنيـة اقـل 

، يقوم البنك بتقدير  الفعلى وعند حساب معدل العائد . وذلك للوصول بدقة إلى القيمة الدفترية ألصل أو التزام مالى
ولكن ال يؤخذ فى ( مثل خيارات السداد المبكر ) التدفقات النقدية باألخذ فى االعتبار جميع شروط عقد األداة المالية 

وتتضمن طريقة الحساب كافة اإلتعاب المدفوعة أو المقبوضة بين أطراف العقد  ،االعتبار خسائر االئتمان المستقبلية 
 .جزءا من معدل العائد الفعلى، كما تتضمن تكلفة المعاملة أية عالوات أو خصوماتالتى تعتبر 

وعند تصنيف القروض أو المديونيات بأنها غير منتظمة أو مضمحلة بحسب الحالة ال يتم االعتراف بإيرادات العائد 
ضمن اإليرادات وفقا لألساس  ،  ويتم االعتراف بها الخاص بها ويتم قيدها فى سجالت هامشية خارج القوائم المالية

- :النقدى وذلك وفقا لما يلى
ية والعقارية لإلسكان ستهالكعندما يتم تحصيلها وذلك بعد استرداد كامل المتأخرات بالنسبة للقروض اإل- 

 .الشخصى والقروض الصغيرة لألنشطة االقتصادية
يعلى العائد المحسوب الحقا وفقا لشروط  بالنسبة للقروض الممنوحة للمؤسسات يتبع األساس النقدى أيضا حيث- 

من أقساط الجدولة وبحد أدنى انتظام لمدة سنة وفى حالة استمرار  ٪ 25عقد الجدولة على القروض لحين سداد 
العائد على رصيد الجدولة ) العميل فى االنتظام يتم أدراج العائد المحسوب على رصيد القرض القائم باإليرادات 

عائد المهمش قبل الجدولة الذى ال يدرج باإليرادات إال بعد سداد كامل رصيد القرض فى دون ال( المنتظمة 
 .الميزانية قبل الجدولة

 

 إيرادات األتعاب والعموالت  -ح
 

يتم االعتراف باإلتعاب المستحقة عن خدمة قرض أو تسهيل ضمن اإليرادات عند تأدية الخدمة ويتم إيقاف االعتراف 
والعموالت المتعلقة بالقروض أو المديونيات غير المنتظمة أو المضمحلة ، حيث يتم قيدها فى بإيرادات األتعاب 

سجالت هامشية خارج القوائم المالية، ويتم االعتراف بها ضمن اإليرادات وفقا لألساس النقدى عندما يتم االعتراف 
جزءا مكمال للعائد الفعلى لألصل المالى بصفة  بالنسبة لألتعاب التى تمثل( ز -2)بإيرادات العائد وفقا لما ورد ببند 

 . عامة يتم معالجتها باعتبارها تعديال لمعدل العائد الفعلى
 

كان هناك احتمال مرجح بأنه سوف يتم سحب هذه القروض وذلك على  إذاويتم تأجيل أتعاب االرتباط على القروض 
، ثم يتم  ويضا عن التدخل المستمر القتناء األداة الماليةاعتبار أن أتعاب االرتباط التى يحصل عليها البنك تعتبر تع

، وفى حالة انتهاء فترة االرتباط دون إصدار البنك للقرض يتم  االعتراف بها بتعديل معدل العائد الفعلى على القرض
 .االعتراف باألتعاب ضمن اإليرادات عند انتهاء فترة سريان االرتباط

 

ويتم االعتراف باألتعاب المتعلقة بأدوات الدين التى يتم قياسها بقيمتها العادلة ضمن اإليراد عند االعتراف األولى 
ويتم االعتراف بأتعاب ترويج القروض المشتركة ضمن اإليرادات عند استكمال عملية الترويج وعدم احتفاظ البنك 

 . ت معدل العائد الفعلى المتاح للمشاركين اآلخرينبأى جزء من القرض أو كان البنك يحتفظ بجزء له ذا
 

ويتم االعتراف فى قائمة الدخل باالتعاب والعموالت الناتجة عن التفاوض أو المشاركة فى التفاوض على معاملة 
وذلك عند استكمال  –مثل ترتيب شراء اسهم أو ادوات مالية اخرى أو أقتناء أو بيع المنشأت  –لصالح طرف اخر 

ويتم االعتراف باتعاب االستشارات اإلدارية والخدمات االخرى عادة على اساس التوزيع الزمنى  . لة المعنيةالمعام
ويتم االعتراف باتعاب ادارة التخطيط المالى وخدمات الحفظ التى يتم تقديمها على .  النسبى على مدار أداء الخدمة

 .ة فيهافترات طويلة من الزمن على مدار الفترة يتم اداء الخدم
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 إيرادات توزيعات األرباح  -ط
 .عند صدور الحق فى تحصيلها األرباحيتم االعتراف فى قائمة الدخل بتوزيعات 

 
 

 إضمحالل األصول المالية  -ي
 

 األصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة  1-ي
ة احد األصول المالي إضمحاللكان هناك دليل موضوعى على  إذايقوم البنك فى تاريخ كل ميزانية بتقدير ما 

ويعد األصل المالى أو المجموعة من األصول المالية مضمحلة ويتم تحمل .  مجموعة من األصول الماليةأو
نتيجة لحدث أو أكثر من األحداث التى  اإلضمحالل، عندما يكون هناك دليل موضوعى على اإلضمحالل خسائر 

وكان حدث الخسارة يؤثر على التدفقات ( " Loss Eventحدث الخسارة ")وقعت بعد االعتراف األولى لألصل 
 .  النقدية المستقبلية لألصل المالى أو لمجموعة األصول المالية التى يمكن تقديرها بدرجة يعتمد عليها

 

- :وتتضمن المؤشــرات التـى يستخدمها البنـك لتحديد وجـود دليل موضوعى على خسائر اإلضمحالل أياً مما يلى
 

 .مالية كبيرة تواجه المقترض أو المدينصعوبات 
 .مخالفة شروط اتفاقية القرض مثل عدم السداد

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

لية للمقترض بمنحه امتيازات أو تنازالت قد ال قيام البنك ألسباب اقتصادية أو قانونية تتعلق بالصعوبات الما
 .  يوافق البنك على منحها فى الظروف العادية

 . قيمة الضمان إضمحالل
 . تدهور الحالة االئتمانية

  - - - - - - -

مجموعة من األصول المالية وجود بيانات واضحة تشير إلى  إضمحاللومن األدلة الموضوعية على خسائر 
تدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من هذه المجموعة منذ االعتراف األولى على الرغم من انخفاض يمكن قياسه فى ال

، ومثال ذلك زيادة عدد حاالت اإلخفاق فى السداد بالنسبة  عدم إمكانية تحديد هذا االنخفاض لكل أصل على حدة
 .ألحد المنتجات المصرفية

 

والتعرف عليها لكل محفظة محددة وتتراوح هذه الفترة بصفة عامة  ويقوم البنك بتقدير الفترة ما بين وقوع الخسارة 
 . بين ثالثة إلى أثنى عشر شهرا

 

كان ذو  إذالكل أصل مالى على حده  اإلضمحاللكان هناك دليل موضوعى على  إذاكما يقوم البنك أوال بتقدير ما 
، وفى هذا  أهمية منفردا، ويتم التقدير على مستوى اجمالى أو فردى لألصول المالية التى ليس لها أهمية منفردة

- :يلى المجال يراعى ما
 

، سواء كان هاما بذاته  أصل مالى تم دراسته منفردا إضمحاللحدد البنك انه ال يوجد دليل موضوعى على  إذا- 
ة هذا األصل مع األصول المالية التى لها خصائص خطر ائتمانى مشابهة ثم يتم تقييمها ، عندها يتم إضاف أم ال

 .وفقا لمعدالت اإلخفاق التاريخية اإلضمحاللمعا لتقدير 
أصل مالى، عندها يتم دراسته منفردا لتقدير  إضمحاللحدد البنك انه يوجد دليل موضوعى على  إذا- 

، ال يتم ضم األصل إلى المجموعة التى يتم إضمحالل ود خسائر نتج عن الدراسة وج إذا، واإلضمحالل 
 .لها على أساس مجمع إضمحاللحساب خسائر 

 . يتم عندئذ ضم األصل إلى المجموعة إضمحاللنتج عن الدراسة السابقة عدم وجود خسائر  إذا- 
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بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل وبين القيمة الحالية للتدفقات النقدية  اإلضمحاللويتم قياس مبلغ مخصص خسائر 
، وال يدخل فى ذلك خسائر االئتمان المستقبلية التى لم يتم تحملها بعد مخصومة باستخدام معدل  المستقبلية المتوقعة

حساب مخصص خسائر  ويتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل باستخدام . العائد الفعلى االصلى لألصل المالى
 . عن خسائر االئتمان فى قائمة الدخل اإلضمحاللويتم االعتراف بعبء  اإلضمحالل

 

، عندها يكون سعر الخصم  يحمل معدل عائد متغير اإلستحقاقكان القرض أو االستثمار المحتفظ به حتى تاريخ  إذاو
لعقد عند تحديد وجود دليل موضوعى على هو معدل العائد الفعلى وفقا ل إضمحاللالمستخدم لقياس أية خسائر 

القيمة على أساس القيمة العادلة لألداة  إضمحاللولألغراض العملية، قد يقوم البنك بقياس خسائر . األصل إضمحالل
، يراعى إضافة القيمة الحالية للتدفقات النقدية  ، وبالنسبة لألصول المالية المضمونة باستخدام أسعار سوق معلنة

، وتلك التدفقات التى قد تنتج من التنفيذ على وبيع الضمان بعد خصم  ة المتوقعة من األصل المالىالمستقبلي
 .المصاريف المتعلقة بذلك

 

، يتم تجميع األصول المالية فى مجموعات متشابهة من ناحية  على مستوى اجمالى اإلضمحاللوألغراض تقدير 
التصنيف التى يجريها البنك أخذا فى االعتبار نوع األصل خصائص الخطر االئتمانى ، أى على أساس عملية 

وترتبط تلك .  والصناعة والموقع الجغرافى ونوع الضمان وموقف المتأخرات والعوامل األخرى ذات الصلة
الخصائص بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية للمجموعات من تلك األصول لكونها مؤشرا لقدرة المدينين على دفع 

 .المستحقة وفقا للشروط التعاقدية لألصول محل الدراسة المبالغ
، يتم تقدير التدفقات  لمجموعة من األصول المالية على أساس معدالت اإلخفاق التاريخية اإلضمحاللوعند تقدير  

النقدية المستقبلية للمجموعة على أساس التدفقات النقدية التعاقدية لألصول فى البنك ومقدار الخسائر التاريخية لألصول 
ذات خصائص خطر االئتمان المشابهة لألصول التى يحوزها البنك ويتم تعديل مقدار الخسائر التاريخية على أساس 

ية بحيث تعكس اثر األحوال الحالية التى لم تتوافر فى الفترة التى يتم خاللها تحديد مقدار الخسائر البيانات المعلنة الحال
 . التاريخية وكذلك إللغاء آثار األحوال التى كانت موجودة فى الفترات التاريخية ولم تعد موجودة حاليا

 

وعة من األصول المالية مع التغيرات فى ويعمل البنك على أن تعكس توقعات التغيرات فى التدفقات النقدية لمجم
، مثال لذلك التغيرات فى معدالت البطالة، وأسعار العقارات،  البيانات الموثوق بها ذات العالقة من فترة إلى أخرى

، ويقوم  وموقف التسديدات وأية عوامل أخرى تشير إلى التغيرات فى احتماالت الخسارة فى المجموعة ومقدارها
 . مراجعة دورية للطريقة واالفتراضات المستخدمة لتقدير التدفقات النقدية المستقبليةالبنك بإجراء 

 

 االستثمارات المالية المتاحة للبيع  2-ي
 

حد أو مجموعة من أ إضمحاللكان هناك دليل موضوعي على  إذايقوم البنك في تاريخ كل ميزانية بتقدير ما 
، اإلستحقاق األصول المالية المبوبة ضمن استثمارات مالية متاحة للبيع أو استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ 

، يؤخذ في االعتبار االنخفاض الكبير أو الممتد  وفى حالة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المبوبة متاحة للبيع
 . في األصل إضمحاللكان هناك  إذاقل من قيمتها الدفترية ، وذلك عند تقدير ما في القيمة العادلة لألداة أل

 

، ويعد  ٪ من تكلفة القيمة الدفترية10بلغ  إذايعد االنخفاض كبيرا  2007 أما خالل الفترات التي تبدأ من أول يناير
توافرت األدلة المشار إليها يتم ترحيل الخسارة  إذا، و استمر لفترة تزيد عن تسعة أشهر إذااالنخفاض ممتدا 

القيمة الذي يعترف به بقائمة الدخل  إضمحالل، وال يتم رد  المتراكمة من حقوق الملكية ويعترف به في قائمة الدخل
ات الدين ارتفعت القيمة العادلة ألدو إذاحدث ارتفاع في القيمة العادلة الحقا إما  إذافيما يتعلق بأدوات حقوق الملكية 

في  اإلضمحالل، وكان من الممكن ربط ذلك االرتفاع بموضوعية بحدث وقع بعد االعتراف ب المبوبة متاحة للبيع
 .من خالل قائمة الدخل اإلضمحالل، يتم رد  قائمة الدخل
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  برامج الحاسب االلى -ج 
 

كمصروف فى قائمة الدخل عند تكبدها و يتم يتم االعتراف بالمصروفات المرتبطة بتطوير او صيانة الحاسب االلى 
االعتراف كأصل غير ملموس بالمصروفات المرتبطة مباشرة ببرامج محددة و تحت سيطرة البنك و من المتوقع ان 

 .يتولد عنها منافع اقتصادية تتجاوز تكلفتها الكثر من سنة 
باالضافة الى نصيب مناسب من وتتضمن المصروفات المباشرة تكلفة العاملين فى فريق تطوير البرامج 

 .المصروفات العامة ذات العالقة
يتم االعتراف كتكلفة تطوير بالمصروفات التى تؤدى الى الزيادة او التوسع فى اداء برامج الحاسب االلى عن 

 .المواصفات االصلية لها و تضاف الى تكلفة البرامج االصلية
 

المعترف بها كأصل على مدار السنوات المتوقع االستفادة منها فيما اليزيد يتم إستهالك تكلفة برامج الحاسب االلى 
 .عن اربع سنوات 

 

 األصول الثابتة  -ك
 

وتظهر جميع األصول الثابتة . تتمثل االراضى والمباني بصفة أساسية في مقار المركز الرئيسي والفروع والمكاتب
وتتضمن التكلفة التاريخية النفقات المرتبطة مباشرة باقتناء  .اإلضمحالل بالتكلفة التاريخية ناقصا اإلهالك وخسائر 

 .بنود األصول الثابتة
 

، حسبما يكون  عتراف بالنفقات الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل القائم أو باعتبارها أصال مستقالإلويتم ا 
إلى البنك وكان من الممكن تحديد  مالئما، وذلك عندما يكون محتمال تدفق منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة باألصل

ملها ضمن ويتم تحميل مصروفات الصيانة واإلصالح في الفترة التي يتم تح. هذه التكلفة بدرجة موثوق بها
 .مصروفات التشغيل األخرى

 

 هالك االراضى، ويتم حساب اإلهالك لألصول الثابتة األخرى باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع التكلفةإال يتم 
 :كالتالي على مدار األعمار اإلنتاجية بحيث تصل إلى القيمة التخريدية

 سنة 50 مبانى وإنشاءات
 سنوات 5 نظم آلية متكاملة

 سنوات 5 وسائل نقل 
 سنوات 1 أجهزة ومعدات

 سنوات 5 تجهيزات وتركيبات
 سنوات 10 أثاث

 

، وتعدل كلما كان ذلك  الثابتة فى تاريخ كل ميزانيةويتم مراجعة القيمة التخريدية واألعمار اإلنتاجية لألصول 
عند وقوع أحداث أو تغيرات فى  اإلضمحاللويتم مراجعة األصول التى يتم إهالكها بغرض تحديد . ضرورياً 

ويتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل على الفور .  الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد
 . زادت القيمة الدفترية عن القيمة االستردادية إذاقيمة االستردادية إلى ال

، ويتم تحديد أرباح  وتمثل القيمة االستردادية صافى القيمة البيعية لألصل أو القيمة االستخدامية لألصل أيهما أعلى
( الخسائر) األرباحإدراج  وخسائر االستبعادات من األصول الثابتة بمقارنة صافى المتحصالت بالقيمة الدفترية ويتم

 .تشغيل أخرى فى قائمة الدخل( مصروفات)ضمن إيرادات 
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 األصول غير المالية   إضمحالل -ل
 

ويتم . ها سنوياإضمحاللويتم اختبار  –باستثناء الشهرة  –األصول التى ليس لها عمر انتاجى محدد  إستهالكال يتم 
كلما كان هناك أحداث أو تغيرات فى الظروف تشير إلى أن القيمة ها إستهالكاألصول التى يتم  إضمحاللدراسة 

 . ستردادإلالدفترية قد ال تكون قابلة ل
 

وتخفيض قيمة األصل بالمبلغ الذى تزيد به القيمة الدفترية لألصل عن القيمة  اإلضمحاللويتم االعتراف بخسارة 
.  ، أيهما أعلى ية لألصل أو القيمة االستخدامية لألصلوتمثل القيمة االستردادية صافى القيمة البيع.  االستردادية

ويتم مراجعة األصول غير المالية . ، يتم إلحاق األصل بأصغر وحدة توليد نقد ممكنةاإلضمحالل ولغرض تقدير 
إلى قائمة الدخل وذلك فى تاريخ إعداد كل قوائم  ضمحاللكان هناك رد لإل إذالبحث ما  إضمحاللالتى وجد فيها 

 .ةمالي
 

 اتاإليجار -م
 

كان العقد يمنح  إذابشأن التأجير التمويلي ، وذلك  1775لسنة  75التمويلي طبقا للقانون  اإليجاريتم المحاسبة عن 
من % 95الحق للمستأجر في شراء األصل في تاريخ محدد وبقيمة محددة، وكانت فترة العقد تمثل ما ال يقل عن 

تمثل ما ال يقل عن  اإليجارالعمر اإلنتاجي المتوقع لألصل على األقل ، وكانت القيمة الحالية إلجمالي مدفوعات 
 .ألخرى عقود إيجار تشغيليا اإليجاروتعد عقود .من قيمة األصل % 70

 

 اإلستئجـار –1/م        
 

، بما في ذلك تكلفة الصيانة لألصول المستأجرة ، ضمن  اإليجارالتمويلي ُيعترف بتكلفة  اإليجاربالنسبة لعقود 
قرر البنك ممارسة حق الشراء لألصول المستأجرة  إذاو. المصروفات في قائمة الدخل عن الفترة التى حدثت فيها

يتم رسملة تكلفة حق الشراء باعتبارها أصال ضمن األصول الثابتة وُيهلك على مدار العمر اإلنتاجي المتبقي من 
 .لطريقة المتبعة لألصول المماثلةعمر األصل المتوقع بذات ا

 

 النقدية وما فى حكمها  -ن
 

، تتضمن النقدية وما فى حكمها األرصدة التى ال تتجاوز استحقاقاتها ثالثة  قديةألغراض عرض قائمة التدفقات الن
، واألرصدة لدى البنوك المركزية خارج أطار نسب االحتياطى االلزامى،  ، وتتضمن النقدية أشهر من تاريخ االقتناء
 . ، وإذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى واألرصدة لدى البنوك

 

 األخرى  المخصصات -س
 

يتم االعتراف بمخصص تكاليف إعادة الهيكلة والمطالبات القانونية عندما يكون هناك التزام قانونى أو استداللى 
، مع  حالى نتيجة ألحداث سابقة ويكون من المرجح أن يتطلب ذلك استخدام موارد البنك لتسوية هذه االلتزامات

 . تزامإمكانية إجراء تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا االل
وعندما يكون هناك التزامات متشابهة فانه يتم تحديد التدفق النقدى الخارج الذى يمكن استخدامه للتسوية باألخذ فى 

كان هناك احتمال ضئيل فى وجود  إذاويتم االعتراف بالمخصص حتى .  االعتبار هذه المجموعة من االلتزامات
 . وعةتدفق نقدى خارج بالنسبة لبند من داخل هذه المجم
 . تشغيل أخرى( مصروفات)ضمن بند إيرادات  أو جزئياً  ويتم رد المخصصات التى انتفى الغرض منها كلياً 
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 ضرائب الدخل   -ع
، ويتـم االعتراف بها  والضريبة المؤجلة السنةكل من ضريبة  السنةتتضمن ضريبة الدخل على ربح أو خسارة 

 .المتعلقة ببنود حقوق الملكية التى يتم االعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكيةبقائمة الدخل باستثناء ضريبة الدخل 
  

ويتم االعتراف بضريبة الدخل على أساس صافى الربح الخاضع للضريبة باستخدام أسعار الضريبة السارية فى 
 . تاريخ إعداد الميزانية باإلضافة إلى التسويات الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة

  

تم االعتراف بالضرائب المؤجلة الناشئة عن فروق زمنية مؤقتة بين القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات طبقا وي
، هذا ويتم تحديد قيمة الضريبة المؤجلة بناء على الطريقة المتوقعة  لألسس المحاسبية وقيمتها طبقا لألسس الضريبية

 . أسعار الضريبة السارية في تاريخ إعداد الميزانيةلتحقق أو تسوية قيم األصول وااللتزامات باستخدام 
 

ويتم االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة للبنك عندما يكون هناك احتمال مرجح بإمكانية تحقيق أرباح تخضع 
، ويتم تخفيض قيمة األصول الضريبية المؤجلة بقيمة  للضريبة في المستقبل يمكن من خاللها االنتفاع بهذا األصل

، على انه في حالة ارتفاع المنفعة  ء الذي لن يتحقق منه المنفعة الضريبية المتوقعة خالل السنوات التاليةالجز
 .سبق تخفيضه الضريبية المتوقعة يتم زيادة األصول الضريبية المؤجلة وذلك في حدود ما

 اإلقتـراض -ف
ويقاس . ناقصاً تكلفة الحصول على القرضيتم االعتراف بالقروض التى يحصل عليها البنك أوالً بالقيمة العادلة 

القرض الحقاً بالتكلفة المستهلكة ، ويتم تحميل قائمة الدخل بالفرق بين صافى المتحصالت وبين القيمة التى سيتم 
 .الوفاء بها على مدار فترة االقتراض باستخدام طريقة العائد الفعلى

بالنسبة للسندات القابلة للتحويل إلى أسهم باستخدام سعر العائد  ويتم تحديد القيمة العادلة للجزء الذى يمثل إلتزاماً 
المعادل بالسوق للسندات غير القابلة للتحويل ، ويتم االعتراف بهذا االلتزام بطريقة التكلفة المستهلكة حتى يتم تحويل 

ن حقوق الملكية أو استحقاق السندات ، ويتم تحميل باقى المتحصالت على خيار التحويل الذى يتم أدراجة ضم
 .بالصافي بعد خصم تأثير ضرائب الدخل

ويتم تبويب األسهم الممتازة التى تحمل كوبون إجباري أو التى يتم استردادها فى تاريخ محدد أو طبقاً لخيار 
، ويتم االعتراف بتوزيعات تلك األسهم " قروض أخرى"المساهمين ضمن االلتزامات المالية ويتم عرضها ضمن بند 

وذلك بإتباع طريقة التكلفة المستهلكة وباستخدام " تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة"ازة بقائمة الدخل ضمن بند الممت
 .معدل العائد الفعلى

 

 رأس المــال  -ص
 ـال تكلفة رأس الم  1-ص

إصدار يتم عرض مصاريف اإلصدار التي ترتبط بصورة مباشرة بإصدار أسهم جديدة أو أسهم مقابل اقتناء كيان أو 
 .خيارات خصما من حقوق الملكية وبصافي المتحصالت بعد الضرائب

 

  األرباحتوزيعات   2-ص
. خصما على حقوق الملكية في الفترة التي تقر فيها الجمعية العامة للمساهمين هذه التوزيعات األرباحتثبت توزيعات 

 .لمقررة بالنظام األساسي والقانونومكافأة مجلس اإلدارة ا األرباحوتشمل تلك التوزيعات حصة العاملين في 
 

 المقارنة   أرقام -ق
 .الحالية الفترةيعاد تبويب أرقام المقارنة كلما كان ذلك ضروريا لتتوافق مع التغيرات في العرض المستخدم في 
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 إدارة المخاطر المالية  -3
المخاطر هو أساس النشاط المالي، ويتم يتعرض البنك نتيجة األنشطة التي يزاولها إلى مخاطر مالية متنوعة، وقبول 
ولذلك يهدف البنك إلى تحقيق التوازن . تحليل وتقييم وإدارة بعض المخاطر أو مجموعة من المخاطر مجتمعة معا

المالئم بين الخطر والعائد والى تقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للبنك، ويعد أهم أنواع المخاطر خطر 
ويتضمن خطر السوق خطر أسعار صرف . ن وخطر السوق وخطر السيولة واألخطار التشغيلية األخرىاالئتما

 .العمالت األجنبية وخطر سعر العائد ومخاطر السعر األخرى
 

وقد تم وضع سياسات إدارة المخاطر لتحديد المخاطر وتحليلها ولوضع حدود للخطر والرقابة عليه، ولمراقبة 
ويقوم البنك بمراجعة . لحدود من خالل أساليب يعتمد عليها ونظم معلومات محدثة أوالً بأولالمخاطر وااللتزام با

دورية لسياسات ونظم إدارة المخاطر وتعديلها بحيث تعكس التغيرات في األسواق والمنتجات والخدمات وأفضل 
 . التطبيقات الحديثة

 

 .ات المعتمدة من مجلس اإلدارةوتتم إدارة المخاطر عن طريق إدارة المخاطر في ضوء السياس
وتقوم إدارة المخاطر بتحديد وتقييم وتغطية المخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية المختلفة بالبنك،  

ويوفر مجلس اإلدارة مبادئ مكتوبة إلدارة المخاطر ككل،  باإلضافة إلى سياسات مكتوبة تغطى مناطق خطر محددة 
 ان وخطر أسعار صرف العمالت األجنبية، وخطر أسعار العائد، واستخدام أدوات المشتقات وغير مثل خطر االئتم

 

باإلضافة إلى ذلك، فان إدارة المخاطر تعد مسئولة عن المراجعة الدورية إلدارة المخاطر وبيئة . المشتقات المالية
 .الرقابة بشكل مستقل

 

 خطر االئتمان    -أ
وهو الخطر الناتج عن قيام احد األطراف بعدم الوفاء بتعهداته،  ويعد خطر االئتمان أهم يتعرض البنك لخطر االئتمان 

ويتمثل خطر االئتمان بصفة أساسية في . األخطار بالنسبة للبنك، لذلك تقوم اإلدارة بحرص بإدارة التعرض لذلك الخطر
ي يترتب عليها أن تشتمل أصول البنك على أنشطة اإلقراض التي ينشأ عنها القروض والتسهيالت وأنشطة االستثمار الت

وتتركز عمليات . كما يوجد خطر االئتمان أيضاً في األدوات المالية خارج الميزانية مثل ارتباطات القروض. أدوات الدين
اإلدارة والرقابة على خطر االئتمان لدى فريق إدارة خطر االئتمان في إدارة المخاطر الذي يرفع تقاريره إلى مجلس 

 .دارة واإلدارة العليا ورؤساء وحدات النشاط بصفة دوريةاإل
 

 قياس خطر االئتمان
 القروض والتسهيالت للبنوك والعمالء -

 : لقياس خطر االئتمان المتعلق بالقروض والتسهيالت للبنوك والعمالء ، ينظر البنك فى ثالثة مكونات كما يلي
من قبل العميل او الغير فى الوفاء بالتزاماته ( probability of default( )التأخر) احتماالت اإلخفاق - 

 .التعاقدية
 Exposure)المركز الحالي والتطور المستقبلي المرجح له الذي يستنتج منه البنك الرصيد المعرض لإلخفاق - 

at default.) 
 (. loss given default)خطر اإلخفاق االفتراضي - 
ط البنك على تلك المقاييس لخطر االئتمان التي تعكس الخسارة المتوقعة  وتنطوي أعمال اإلدارة اليومية لنشا 

المطلوبة من لجنة بازل للرقابة المصرفية ( The Expected loss Modelنموذج الخسارة المتوقعة ـ )
، الذي 22وفقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم  اإلضمحاللويمكن أن تتعارض المقاييس التشغيلية مع عبء 

وليس الخسائر المتوقعة ( نموذج الخسائر المحققة )  ئر التي تحققت في تاريخ المركز الماليعلى الخسايعتمد 
 (.4/إيضاح أ)

 

يقوم البنك بتقييم احتمال التأخر على مستوى كل عميل باستخدام أساليب تقييم داخلية لتصنيف الجدارة مفصلة - 
للتقييم داخليا وتراعى التحليالت اإلحصائية مع الحكم  وقد تم تطوير تلك األساليب. لمختلف فئات العمالء
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الشخصي لمسئولي االئتمان للوصول إلى تصنيف الجدارة المالئم، وقد تم تقسيـم عمالء البنك إلى أربع فئات 
للجدارة، ويعكس هيكل الجدارة المستخدم بالبنك كما هو مبين في الجدول التالي مدى احتمال التأخر لكل فئة من 

الجدارة، مما يعنى بصفة أساسية أن المراكز االئتمانية تنتقل بين فئات الجدارة تبعا للتغير في تقييم مدى  فئات
 ويتم مراجعة وتطوير أساليب التقييم كلما كان ذلك ضروريا،. احتمال التأخر

 .خرويقوم البنك دوريا بتقييم أداء أساليب تصنيف الجدارة ومدى قدرتها على التنبؤ بحاالت التأ
 

 :فئات التصنيف الداخلي للبنك         
 مدلول التصنيف التصنيف

 ديون جيدة 1
 المتابعة العادية 2
 المتابعة الخاصة 4
 ديون غير منتظمة 4

  
يعتمد المركز المعرض لإلخفاق على المبالغ التي يتوقع البنك أن تكون قائمة عند وقوع التأخر على سبيل المثال            

بالنسبة للقرض ، يكون هذا المركز هو القيمة االسمية، وبالنسبة لالرتباطات يدرج البنك كافة المبالغ المسحوبة فعال 
 .باإلضافة إلى المبالغ األخرى التي يتوقع أن تكون قد سحبت حتى تاريخ التأخر إن حدث

ويتم . رة عند المطالبة بالدين إن حدث التأخروتمثل الخسارة االفتراضية أو الخسارة الحادة توقعات البنك لمدى الخسا 
التعبير عن ذلك بنسبة الخسارة للدين وبالتأكيد يختلف ذلك بحسب نوع المدين، وأولوية المطالبة، ومدى توافر 

 .الضمانات أو وسائل تغطية االئتمان األخرى
 

 ذون األخرى األذون الخزانة وأأدوات الدين و  -
واإلذون،  يقوم البنك باستخدام التصنيفات الخارجية مثل تصنيف ستاندرد أند بور أو ما يعادله بالنسبة ألدوات الدين  

إلدارة خطر االئتمان، وان لم تكن مثل هذه التقييمات متاحة، يتم استخدام طرق مماثلة لتلك المطبقة على عمالء 
ون على أنها طريقة للحصول على جودة ائتمانية ويتم النظر إلى تلك االستثمارات في األوراق المالية واإلذ. االئتمان

 .أفضل وفى نفس الوقت توفر مصدر متاح لمقابلة متطلبات التمويل
 

 سياسات الحد من وتجنب المخاطر   1-/أ
 . يقوم البنك بإدارة والحد والتحكم في تركز خطر االئتمان على مستوى المدين والمجموعات والصناعات والدول 
خطر االئتمان الذي يقبله وذلك بوضع حدود لمقدار الخطر التي سيتم قبوله على مستوى كل  ويقوم بتنظيم مستويات 

ويتم مراقبة تلك . ، أو مجموعة مقترضين، وعلى مستوى األنشطة االقتصادية والقطاعات الجغرافية مقترض
 ويتم اعتماد . إلى ذلكدعت الحاجة  إذاالمخاطر بصفة مستمرة وتكون خاضعة للمراجعة السنوية أو بصورة متكررة 

 من قبل مجلس اإلدارة وذلك  ةــــالمجموعة والمنتج والقطاع والدول/ الحدود للخطر االئتماني على مستوى المقترض 
 . بصفة ربع سنوية

ويتم تقسيم حدود االئتمان ألي مقترض بما في ذلك البنوك وذلك بحدود فرعية تشمل المبالغ داخل وخارج الميزانية،  
ويتم مقارنة المبالغ الفعلية مع . المخاطر اليومي المتعلق ببنود المتاجرة مثل عقود الصرف األجنبي اآلجلةوحد 

 .الحدود يوميا
يتم أيضاً إدارة مخاطر التعرض لخطر االئتمان عن طريق التحليل الدوري لقدرة المقترضين والمقترضين المحتملين  

 .ل حدود اإلقراض كلما كان ذلك مناسباعلى مقابلة سداد التزاماتهم وكذلك بتعدي
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 :وفيما يلي بعض وسائل الحد من الخطر

 

 الضمانات    -
ومن هذه الوسائل الحصول على ضمانات . يضع البنك العديد من السياسات والضوابط للحد من خطر االئتمان 

ويقوم البنك بوضع قواعد استرشادية لفئات محددة من الضمانات المقبولة ومن األنواع . مقابل األموال المقدمة
 : الرئيسية لضمانات القروض والتسهيالت

 

 الرهن العقاري - 
 أصول النشاط مثل اآلالت والبضائعرهن - 
 رهن أدوات مالية مثل أدوات الدين وحقوق الملكية- 
 

وغالبا ما يكون التمويل على المدى األطول واإلقراض للشركات مضمونا بينما تكون التسهيالت االئتمانية لألفراد  
ولتخفيض خسارة االئتمان إلى الحد األدنى، يسعى البنك للحصول على ضمانات إضافية من األطراف . بدون ضمان

 .سهيالتألحد القروض أو الت اإلضمحاللالمعنية بمجرد ظهور مؤشرات 
يتم تحديد الضمانات المتخذة ضمانا ألصول أخرى بخالف القروض والتسهيالت بحسب طبيعة األداة وعادة ما تكون 
 أدوات الدين وإذون الخزانة بدون ضمان فيما عدا مجموعات األدوات المالية المغطاة 

 .ظة من األدوات الماليةواألدوات المثيلة التي تكون مضمونة بمحف Asset – Backed Securitiesبأصول 
 

 االرتباطات المتعلقة باالئتمان              
 

وتحمل . يتمثل الغرض الرئيسى من االرتباطات المتعلقة باالئتمان فى التاكد من اتاحة االموال للعميل عند الطلب
ذات خطر االئتمان المتعلق  Guarantees and stand by letters of creditعقود الضمانات المالية 

 Documentary and Commercial Letters ofوتكون االعتمادات المستندية والتجارية.بالقروض
Credit  التى يصدرها البنك بالنيابة عن العميل لمنح طرف ثالث حق السحب من البنك فى حدود مبالغ معينة

التى يتم شحنها وبالتالى تحمل درجة مخاطر أقل من  وبموجب أحكام وشروط محددة غالباً مضمونة بموجب البضائع
 .القرض المباشر

 

وتمثل ارتباطات منح االئتمان الجزء غير المستخدم من المصرح به لمنح القروض ، أو الضمانات ، أو االعتمادات 
نسبة لخطر ويتعرض البنك لخسارة محتملة بمبلغ يساوى اجمالى االرتباطات غير المستخدمة وذلك بال. المستندية

إال أن مبلغ الخسارة المرجح حدوثها فى الواقع يقل عن االرتباطات غير . االئتمان الناتج عن ارتباطات منح االئتمان
المستخدمة وذلك نظرا الن أغلب االرتباطات المتعلقة بمنح االئتمان تمثل التزامات محتملة لعمالء يتمتعون 

الخاصة بارتباطات االئتمان حيث ان  اإلستحقاقلمدة حتى تاريخ ويراقب البنك ا. بمواصفات ائتمانية محددة
 .االرتباطات طويلة االجل عادة ماتحمل درجة اعلى من خطر االئتمان بالمقارنة باالرتباطات قصيرة االجل

  

 والمخصصات اإلضمحاللسياسات  2-/أ
بدرجة كبيرة على تخطيط الجودة االئتمانية وذلك من بداية (  1/إيضاح أ) تركز النظم الداخلية للتقييم السابق ذكرها 

التي وقعت في تاريخ  اإلضمحاللوبخالف ذلك يتم االعتراف فقط بخسائر . إثبات أنشطة اإلقراض واالستثمار
وفقا لما سيرد ذكره بهذا اإليضاح  اإلضمحاللوعية تشير إلى الميزانية ألغراض التقارير المالية بناء على أدلة موض

ونظراً الختالف الطرق المطبقة فقد تبين عدم وجود اختالف مؤثر لخسائر االئتمان المحملة على القوائم المالية عن 
لمركزي ألغراض قواعد البنك ا 41/4/2015مبلغ الخسارة المقدر باستخدام نموذج الخسارة المتوقعة المستخدم في 

 (. 4/إيضاح أ)المصرى 
مستمد من درجات التقييم الداخلية األربعة ومع  السنةالوارد في الميزانية في نهاية  اإلضمحاللمخصص خسائر 

ذلك فان أغلبية المخصص ينتج من آخر درجتين من التصنيف ويبين الجدول التالي النسبة للبنود داخل الميزانية 
 :المرتبط بها لكل من فئات التقييم الداخلي للبنك اإلضمحاللالمتعلقة بالقروض والتسهيالت و
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 تقييم البنك 3-/أ
 مخصص خسائر اإلضمحالل  قروض وتسهيالت 2112 مارس 31

 ٪  ٪ 
 0.72  44.95 ديون جيدة - 1

 --  2.94 المتابعة العادية - 2
 0.20  5.74 المتابعة الخاصة - 4
 71.11  59.57 ديون غير منتظمة - 4

 100  100 

    
 مخصص خسائر اإلضمحالل  قروض وتسهيالت 2114ديسمبر  31

 ٪  ٪ 
 1.04  45.14 جيدة ديون - 1
 0.24  5.97 المتابعة العادية - 2
 0.19  5.94 المتابعة الخاصة - 4
 71.52  52.25 ديون غير منتظمة - 4

 100  100 
 
 

تساعد ادوات التقييم الداخلية االدارة على تحديد ما إذا كانت هناك ادلة موضوعية تشير الى وجود إضمحالل طبقا 
 :واستنادا الى المؤشرات التالية التى حددها البنك  22المصرى رقم لمعيار المحاسبة 

 

 .صعوبات مالية كبيرة تواجه المقترض أو المدين- 
 .  مخالفة شروط اتفاقية القرض مثل عدم السداد- 
 .توقع إفالس المقترض أو دخول في دعوى تصفية أو إعادة هيكل التمويل الممنوح له- 
 . تدهور الوضع التنافسي للمقترض- 
قيام البنك ألسباب اقتصادية أو قانونية تتعلق بالصعوبات المالية للمقترض بمنحه امتيازات أو تنازالت قد ال - 

 . يوافق البنك على منحها في الظروف العادية
 .إضمحالل قيمة الضمان- 
 . تدهور الحالة االئتمانية- 
  

كل األصول المالية التي تتجاوز أهمية نسبية محددة على األقل سنويا أو أكثر عندما تتطلب سياسات البنك مراجعة 
تقتضى الظروف ذلك ويتم تحديد عبء اإلضمحالل على الحسابات التي تم تقييمها على أساس فردى وذلك بتقييم 

يع الحسابات التي لها الخسارة المحققة في تاريخ الميزانية على أساس كل حالة على حدة، ويجرى تطبيقها على جم
أهمية نسبية بصفة منفردة، ويشمل التقييم عادة الضمان القائم بما في ذلك إعادة تأكيد إمكانية التنفيذ على الضمان 

 . والتحصيالت المتوقعة من تلك الحسابات
تاريخية ويتم تكوين مخصص خسائر اإلضمحالل على أساس المجموعة من األصول المتجانسة باستخدام الخبرة ال 

 .المتاحة والحكم الشخصي واألساليب اإلحصائية
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 نموذج قياس المخاطر البنكية العام 4-/أ
  

تقوم اإلدارة بتصنيفات في شكل مجموعات ( 1/أ)باإلضافة إلى فئات تصنيف الجدارة األربعة المبينة في إيضاح 
ويتم تصنيف األصول المعرضة لخطر . فرعية أكثر تفصيال بحيث تتفق مع متطلبات البنك المركزي المصرى

بير على المعلومات المتعلقة بالعميل االئتمان في هذه المجموعات وفقا لقواعد وشروط تفصيلية تعتمد بشكل ك
 . ونشاطه ووضعه المالي ومدى انتظامه في السداد

 

ويقوم البنك بحساب المخصصات المطلوبة إلضمحالل األصول المعرضة لخطر االئتمان، بما في ذلك االرتباطات 
يادة مخصص خسائر على أساس نسب محددة من قبل البنك المركزي المصرى، وفى حالة ز. المتعلقة باالئتمان

اإلضمحالل المطلوب وفقا لقواعد البنك المركزي المصرى عن ذلك المطلوب ألغراض إعداد القوائم المالية وفقا 
يتم تجنيب احتياطي المخاطر البنكية العام ضمن حقوق الملكية خصما على األرباح . لمعايير المحاسبة المصرية

ذلك االحتياطي بصفة دورية بالزيادة والنقص بحيث يعادل دائما مبلغ ويتم تعديل . المحتجزة بمقدار تلك الزيادة
الحركة على حساب ( ج -41)ويبين إيضاح رقم . الزيادة بين المخصصين ويعد هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع

 .إحتياطى المخاطر البنكية العام خالل الفترة المالية
 

ألسس التقييم الداخلي مقارنة بأسس تقييم البنك المركزي المصرى وفيما يلي بيان فئات الجدارة للمؤسسات وفقاً 
 :ونسب المخصصات المطلوبة إلضمحالل األصول المعرضة لخطر االئتمان

 
 

 تصنيف البنك
 مدلول التصنيف المركزي المصرى

نسبة المخصص 
 المطلوب

 التصنيف 
 الداخلي

 مدلول
 التصنيف الداخلي

 ديون جيدة 1 صفر مخاطر منخفضة 1
 

 ديون جيدة 1 1 مخاطر معتدلة 2
 ديون جيدة 1 1 مخاطر مرضية 4
 ديون جيدة 1 2 مخاطر مناسبة 4
 ديون جيدة 1 2 مخاطر مقبولة 5
 المتابعة العادية 2 4 مخاطر مقبولة حديا 2
 المتابعة الخاصة 4 5 مخاطر تحتاج لعناية خاصة 9
 ديون غير جيدة 4 20 دون المستوى 1
 ديون غير جيدة 4 50 تحصيلهامشكوك في  7
 ديون غير جيدة 4 100 ردئية 10
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 الحد األقصى لخطر االئتمان قبل الضمانات  2 -/أ

 (ألف جنيه مصرى ) 
 4132ديسمبر  13  2112 مارس 31 البنود المعرضة لخطر االئتمان فى الميزانية

 
 5 629 699 أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى 

 
861 105 5 

    أصول مالية بغرض المتاجرة
 6 881  6 881 أدوات دين -

    قروض وتسهيالت للعمالء
    :قروض الفراد 

 866 991  860 882 حسابات جارية مدينة -

 85 566  81 088 بطاقات ائتمان                                   -

    :قروض لمؤسسات 

 2 068 056  8 126 016 حسابات جارية مدينة  -

 818 102  109 501 قروض مباشرة   -

 108 116  666 615 قروض مشتركة   -

 9 009 988  9 889 006 قروض أخرى                                        -

    استثمارات مالية
 8 162 609  8 118 580 أدوات دين  -

 31 321 148  38 273 284 االجمالى 

 

 4132ديسمبر  13  2112مارس  31 المعرضة لخطر االئتمان خارج الميزانيةالبنود 

 8 216 888  661 125 اعتمادات مستندية
 8 210 501  8 819 568 خطابات ضمان

 4 641 236  4 123 132 االجمالى
 
 

وذلك بدون األخذ في  2111ديسمبر  11، 2115 مارس 11يمثل الجدول السابق أقصى حد يمكن التعرض له في - 

تعتمد المبالغ المدرجة على إجمالي القيمة الدفترية التي تم عرضها في  بالنسبة لبنود الميزانية. االعتبار أية ضمانات

 .        الميزانية

من الحد األقصى المعرض لخطر االئتمان ناتج عن  2115 مارس 11%  19.18وكما هو مبين بالجدول السابق  

 بينما تمثل االستثمارات في أدوات 2111ديسمبر  11في %  19.11هيالت للبنوك والعمالء مقابل القروض والتس

 .2111ديسمبر  11في %  21.1مقابل   2115 مارس 11% 21.21 دين

 وتثق اإلدارة في قدرتها على االستمرار في السيطرة واإلبقاء على الحد األدنى لخطر االئتمان الناتج عن كل من 

 : محفظة القروض والتسهيالت وأدوات الدين بناء على ما يلي

من محفظة القروض والتسهيالت مصنفة في أعلى درجتين من درجات التقييم الداخلي  2115 مارس 11%   16.18 ـ 

 . 2111ديسمبر  11فى % 11.62مقابل  

من محفظة القروض والتسهيالت ال يوجد عليها متأخرات أو مؤشرات إضمحالل   2115 مارس 11في %  12.11 ـــ

 . 2111ديسمبر  11فى % 17.15مقابل  

ـيمها عـلى أسـاس مـنفرد تبلغ   ـ ـتي تـم تقـي مقابل مبلغ   2115 مارس 11مليون جنيه مصرى   1 181الـقروض والتسهيالت ال

 .2111ديسمبر  11 مليون جنيه مصرى فى 919
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 مارس 11قـام البنك بتـطبيق عمليات اختيار أكثر حصافة عـند منح قـروض وتسهيالت خـالل الفترة المنتهية فى  ـــ   
2115  

من االستثمارات فى ادوات  2111ديسمبر  11في %  11.16مقابل   2115 مارس 11في %  11.91أكثر من   ـــ

 .دين وأذون خزانة تمثل ادوات دين على الحكومة المصرية


 

 قروض وتسهيالت 6-/أ
 :فيما يلي موقف أرصدة القروض والتسهيالت من حيث الجدارة االئتمانية

 ألفجنيهمصرى   الفجنيةمصرى     
 2114ديسمبر  31  2112مارس  31 

    قروضوتسهيالتللعمالء

 1 171 195  1 878 159 ال يوجد عليها متأخرات أو إضمحالل

 1 717 112  5 199 626 محل إضمحالل

 8090818  8958999 اإلجمالي

 (1 822 911)  (1 958 716) مخصص خسائر اإلضمحالل

 8992695  2980185الصافي

مقابل  2085مارس 41ألـف جنيه مصـرى فى  4 751 902بلغ إجمالــى عـبء إضمحالل القـروض والتسهيالت  -
 مارس 41ألف جنيه مصرى فى   4 177 194منها  2014ديســمبر  41ألـف جنيه مصــرى فى  4 122 740

يمثل إضمحالل قروض منفردة والباقى البالغ  2014ديسمبر  41ألف جنيه مصـرى فى  4 922 105مقابل  2015
( 17)ويتضمن إيضاح . ألف جنيه مصرى يمثل عبء إضمحالل على أساس المجموعة لمحفظة االئتمان 57 544

 .معلومات إضافية عن مخصص خسائر اإلضمحالل عن القروض والتسهيالت للعمالء
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 (بالصافى)قروض وتسهيالت للبنوك والعمالء 
 

 قروض وتسهيالت اليوجد عليها متاخرات او إضمحالل- 
التقييم الداخلى المستخدم بواسطة ويتم تقييم الجودة االئتمانية لمحفظة القروض والتسهيالت التى اليوجد عليها متاخرات وليست محل إضمحالل وذلك بالرجوع الى 

 .البنك
 ألف جنيه مصرى                                                                                                                        2112 مارس 31

 إجمالى القروض  مؤسسات  أفراد
حسابات  التقييم

 جارية مدينه
بطاقات 
 ائتمان

حسابات جاريه  
 مدينه

قروض 
 مباشرة

قروض   
 مشتركه 

 والتسهيالت للعمالء   قروض إخرى

 4 122 415 --  917 054  492 100 1 101 901  14 292 144 152 جيده -1

 المتابعه العاديه -2

 المتابعة الخاصة -1

 --

 --

204 

 --

  --

 --

242 1 

551 24 

 --

 --

942 250 

221 442 

 571 252 

117 457 

 4 144 975  219 004 917 054 402 004 1 101 901  14 195 144 152 اإلجمالى 

 .لم يتم اعتبار القروض المضمونة محل إضمحالل بالنسبة للفئة غير المنتظمة وذلك بعد االخذ فى االعتبار قابلية تلك الضمانات للتحصيل   -
 

 ألف جنيه مصرى                                                                                                                      2114ديسمبر  31
 

 إجمالى القروض  مؤسسات  أفراد
حسابات  التقييم

 جارية مدينه
بطاقات 
 ائتمان

حسابات جاريه  
 مدينه

قروض 
 مباشرة

قروض   
 مشتركه 

 والتسهيالت للعمالء   إخرىقروض 

 4 441 499 --  919 171 401 442 2 059 525  14 714 122 411 جيده-1

 المتابعه العاديه2

 المتابعة الخاصة -4

 --

 --

441 

 --

  --

 --

271 4 

055 24 

 --

 --

722 544 

441 425 

 541 541 

474 447 

 4 417 411  720 424 919 171 445 911 2 059 525  15 415 122 411 اإلجمالى 
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 قروض وتسهيالت محل إضمحالل بصفة منفردة -
 

 قروض وتسهيالت للعمالء 
 

بلغ رصيد القروض والتسهيالت محل إضمحالل بصفة منفردة قبل األخذ في االعتبار التدفقات النقدية من الضمانات 
 . 2014ديسمبر  41فى  747 557مقابل  2015مارس 41ألف جنيه مصرى فى 1 114 414مبلغ 

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

 ألف جنيه مصرى
  مؤسســات   أفــراد 2112 مارس 31

 االجمالى أخرى قروض حسابات جارية مدينة 

 1 114 414 1 192 122 9 211 (بصفة منفردة)قروض محل إضمحالل 

 القيمة العادلة للضمانات
 

-- 150 522 150 522 

 
 ألف جنيه مصرى

  مؤسســات   أفــراد 2114ديسمبر31
 االجمالى قروض أخرى حسابات جارية مدينة 

 747 557 744 004 2 555 (بصفة منفردة)قروض محل إضمحالل 

 القيمة العادلة للضمانات
 

-- 924 524 924 524 

 

 أدوات دين وأذون الخزانة واألوراق الحكومية األخرى  7-/أ
 

يمثل الجدول التالي تحليل أدوات الدين وأذون الخزانة واألوراق الحكومية األخرى وفقاً لوكاالت التقييم في أخر 
 .السنة المالية

 

 ألف جنيه مصرى 
 وأوراقأذون خزانة  

 حكومية أخري
أصول مالية 

 للمتاجرة
استثمارات في 

 اإلجمالي أوراق مالية
     

 7 494 214 4 112 272 9 411 5 550 204 أذون وسندات الخزانة  -BBأقل من 

 9 374 213 3 316 292 7 313 2 221 613 اإلجمالي

 االستحواذ على الضمانات 3-/أ
 :بالحصول على أصول باالستحواذ على بعض الضمانات كما يلىقام البنك خالل السنة الحالية 

 

 طبيعة االصل                                القيمة الدفترية                     
 الف جنية مصرى                                                                 

 --                                    وحدات سكنية                    
                     

ويتم تبويب األصول التى تم االستحواذ عليها ضمن بند األصول األخرى بالميزانية ويتم بيع هذه األصول كلما كان هذا     
 .عملياً 
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 تركز مخاطر األصول المالية المعرضة لخطر اإلئتمان 9-/أ
 القطاعات الجغرافية -

. يمثل الجدول التالي تحليل بأهم حدود خطر االئتمان للبنك بالقيمة الدفترية، موزعة حسب القطاع الجغرافي في آخر الفترة الحالية
 . عند اعداد هذا الجدول ، تم توزيع المخاطر على القطاعات الجغرافية وفقا للمناطق المرتبطة بعمالء البنك

 ألف جنيه مصرى   
 اإلجمالى الوجهالقبلي األسكندريةوالدلتا القاهرةالكبرى 

 5 629 699 -- -- 5 629 699 أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى
     :أصول مالية بغرض المتاجرة

 7 118 -- -- 7 118 أدوات دين -

     :قروضوتسهيالتللعمالء

     :قروضألفراد -

 171 112 1 795 18 261 118 257 حسابات جارية مدينة -

 11 111 81 1 895 12 156 بطاقات ائتمان -

     :قروضلمؤسسات -

 1 829 189 112 116 186 1 182 771 حسابات جارية مدينة -

 116 511 -- 26 211 181 111 قروض مباشرة       -

 797 915 -- -- 797 915 قروض مشتركة       -

 6 116 117 -- 111 589 5 795 118 قروض أخرى           -

     :استثماراتمالية

 1 881 511 -- -- 1 881 511 أدوات دين     -

 69269119 0094 130963 54520419 2015 مارس 31اإلجماليفي

 02914318 2014 696988 15123819 2014ديسمبر31اإلجماليفي
 

قطاعاتالنشاط-

 .خطر االئتمان للبنك بالقيمة الدفترية، موزعة حسب النشاط الذي يزاوله عمالء البنكيمثل الجدول التالي تحليل بأهم حدود 

 

مؤسسات

 ماليــة

مؤسسات

 صناعية

نشاط

 اإلجمـالـى أنشطةأخرى قطاعحكومي عقاري

 5 629 699 -- 5 629 699 -- -- -- أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى

ــرة        أصولماليةبغرضالمتاجـ

 7 118 -- 7 118 -- -- -- أدوات دين -

       :قروضوتسهيالتللعمالء

      :قروضألفراد-

 171 112 171 112-- -- -- --  حسابات جارية مدينة -

 11 111 11 111-- -- -- --  بطاقات إئتمان -

      :قروضلمؤسسات-

 1 829 189 117 811 215 577 7 818 1 261 511 21 112 حسابات جارية مدينة -

 116 511 216 115--  21 711 15 219 111 219 قروض مباشرة -

 797 915 111 911 111 111 211 155 195 951--  قروض مشتركة -

 6 116 117 1 115 579--  511 781 1 198 617--  قروض أخرى -

       استثماراتمالية

 1 881 511 -- 1 881 511 -- -- -- أدوات دين     -

 69269119 0198454 39113310 395964 3398942 591154 2015 مارس 31اإلجماليفي

 02914318 3988814 93013510 621916 1350253 153194 2014 ديسمبر31اإلجماليفي
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 خطــر الســوق ب

 

. التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن التغير في أسعار السوقيتعرض البنك لخطر السوق المتمثل في تقلبات القيمة العادلة أو 
وينتج خطر السوق عن المراكز المفتوحة لمعدل العائد والعملة ومنتجات حقوق الملكية، حيث أن كل منها معرض للتحركات 

ت العائد ومعدالت أسعار العامة والخاصة في السوق والتغيرات في مستوى الحساسية لمعدالت السوق أو لألسعار مثل معدال
ويفصل البنك مدى تعرضه لخطر السوق إلى محافظ للمتاجرة أو لغير غرض . الصرف وأسعار أدوات حقوق الملكية

 .المتاجرة
وتتركز إدارة مخاطر السوق الناتجة عن أنشطة المتاجرة أو لغير المتاجرة في إدارة مخاطر السوق بالبنك ويتم متابعتها عن 

ويتم رفع التقارير الدورية عن مخاطر السوق إلى مجلس اإلدارة ورؤساء وحدات النشاط بصفة . نفصلينطريق فريقين م
 .دورية

وتتضمن محافظ المتاجرة تلك المراكز الناتجة عن تعامل البنك مباشرة مع العمالء أو مع السوق، أما المحافظ لغير غرض 
وتتضمن هذه المحافظ . صول وااللتزامات المتعلقة بمعامالت التجزئةالمتاجرة فتنشأ بصفة أساسية من إدارة سعر العائد لأل

مخاطر العمالت األجنبية وأدوات حقوق الملكية الناتجة عن االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق واالستثمارات 
 .المتاحة للبيع

  

 أساليب قياس خطر السوق  1/ب
وكذلك الدخول في عقود مبادلة سعر العائد ، وذلك . لعديد من استراتيجيات التغطيةكجزء من إدارة خطر السوق، يقوم البنك با

وفيما يلي . لموازنة الخطر المصاحب ألدوات الدين والقروض طويلة األجل ذات العائد الثابت إذا تم تطبيق خيار القيمة العادلة
 . أهم وسائل القياس المستخدمة للسيطرة على خطر السوق

 

 (  Value at Risk) معرضة للخطر القيمة ال- 
للمحافظ بغرض المتاجرة ولغير غرض المتاجرة، وذلك لتقدير خطر " القيمة المعرضة للخطر"يقوم البنك بتطبيق أسلوب 

. السوق للمراكز القائمة وأقصى حد للخسارة المتوقعة وذلك بناء على عدد من االفتراضات للتغيرات المتنوعة لظروف السوق
رضة للخطر التي يمكن نقلها من قبل البنك للمتاجرة وغير المتاجرة بصورة ويقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود للقيمة المع

 . منفصلة ويتم مراقبتها يوميا بمعرفة إدارة المخاطر بالبنك
وهى تعبر . القيمة المعرضة للخطر هي توقع إحصائي للخسارة المحتملة للمحفظة الحالية الناتجة عن التحركات العكسية للسوق

وبالتالي هناك احتمال إحصائي بنسبة %(. 71)أن يخسرها البنك ، ولكن باستخدام معامل ثقة محدد عن أقصى قيمة يمكن 
أن تكون الخسارة الفعلية أكبر من القيمة المعرضة للخطر المتوقعة ويفترض نموذج القيمة المعرضة للخطر فترة %( 2)

كذلك يفترض أن حركة السوق خالل فترة االحتفاظ ستتبع و. قبل أن يمكن إقفال المراكز المفتوحة( عشرة أيام)احتفاظ محددة 
ويقوم البنك بتقدير الحركة السابقة بناء على بيانات عن الخمس سنوات . ذات نمط الحركة التي حدثت خالل العشرة أيام السابقة

مباشرة على المراكز الحالية  ويقوم البنك بتطبيق تلك التغيرات التاريخية في المعدالت واألسعار والمؤشرات ، بطريقة. السابقة
ـ وهذه الطريقة تعرف بالمحاكاة التاريخية ويتم مراقبة المخرجات الفعلية بصورة منتظمة لقياس سالمة االفتراضات والعوامل 

 . المستخدمة لحساب القيمة المعرضة للخطر
 .ركات أكبر بالسوقوال يمنع استخدام تلك الطريقة تجاوز الخسارة لتلك الحدود وذلك في حالة وجود تح

حيث ان القيمة المعرضة للخطر تعتبر جزء أساسي من نظام البنك في رقابة خطر السوق، يقوم مجلس اإلدارة سنويا بوضع 
ويتم . الحدود الخاصة بالقيمة المعرضة للخطر لكل من عمليات المتاجرة وغير المتاجرة ويتم تقسيمها على وحدات النشاط

 .المعرضة للخطر بالحدود الموضوعة من قبل البنك ومراجعتها يوميامقارنة القيم الفعلية 
يتم مراقبة جودة نموذج القيمة المعرضة للخطر بصورة مستمرة من خالل اختبارات تعزيزية لنتائج القيمة المعرضة للخطر 

 .لمحفظة المتاجرة ويتم رفع نتائج تلك االختبارات إلى اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة
 

 طر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبيةخ 2/ب
يتعرض البنك لخطر التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية على المركز المالي والتدفقات النقدية وقد قام مجلس اإلدارة 

اقبتها بوضع حدود للعمالت األجنبية وذلك بالقيمة اإلجمالية لكل من المراكز في نهاية اليوم وكذلك خالل اليوم التي يتم مر
 لحظيا ويلخص الجدول التالي مدى تعرض البنك لخطر تقلبات 

سعر صرف العمالت األجنبية في نهاية الفترة المالية ويتضمن الجدول التالي القيمة الدفترية لألدوات المالية موزعة بالعمالت 
 :المكونة لها
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 تركز خطر العملة علي األدوات المالية
 المعادل بااللف جنيه  

 2112 مارس 31
ه  جنـي

 مصرى 

 دوالر 
ـالـى عمالت أخرى جنيه إسترليني يورو   أمريكي   اإلجم

        األصول المالية

 8 856 811 8 559 8 165 1 591 198 068  111 161 نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

 2 806 995 82 259 69 665 826 161 586 861  8 516 551 أرصدة لدى البنوك

 5 629 699--          --  202 885 8 620 869  8 901 165 أذون الخزانة وأوراق حكومية

 69 601--          -- --       1 026  11 166 أصول مالية بغرض المتاجرة

 6 858 111 50 8 819 10 669 8 191 111  5 118 862 قروض وتسهيالت للعمالء

        : استثمارات مالية

 1 169 526-- --  80 965 188 011  1 052 691 متاحة للبيع -

 20 608-- -- --      --        20 608 محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق -

 8 259 861 212  51 2 285 9 692  8 219 198 أصول مالية أخري

 42 238 377 32 322 81 632 111 241 7 418 788  32 881 118 إجمالي األصول المالية

        االلتزامات المالية

 8 121 068 66 88 192 51 955 8 658 806   860 أرصدة مستحقة للبنوك

 85 926 962 81 662 96 122 266 168 8 681 861  88 526 568 ودائع للعمالء

 29 200--        --      --      --          29 200 أخرىقروض 

 6 881 282 8 005 2 860 88 180 8 651 110  5 815 826 التزامات مالية أخرى

 42 238 377 36 862 81 272 181 672 7 411 381  32 811 111 إجمالي االلتزامات المالية

 -- 411 21 827 8 216  (1 784) صافى المركز المالي للميزانية

 
 

 
 
 
 
 
 

ه مصرى 4132ديسمبر 13 ـالـى عمالت أخرى جنيه إسترليني يورو دوالر أمريكي جنـي  اإلجم
 42 736 612 44 232 81 811 162 178 7 122 628 32 114 682 إجمالي األصول المالية

 42 736 612 44 171 81 811 161 141 7 121 247 32 111 618 إجمالي االلتزامات المالية

 --  16 (1) 766 2 323 (2 144) صافى المركز المالي لميزانية
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 خطر سعر العائد  3/ب

دفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في سعر عائد األداة، يتعرض البنك ألثار التقلبات في مستويات أسعار العائد السائدة في السوق وهو خطر التدفقات النقدية لسعر العائد المتمثل في تذبذب الت
كات لمالية نتيجة للتغير في أسعار العائد في السوق، وقد يزيد هامش العائد نتيجة لتلك التغيرات ولكن قد تنخفض األرباح في حالة حدوث تحروخطر القيمة العادلة لسعر العائد وهو خطر تقلبات قيمة األداء ا

 . يوميا بواسطة إدارة األموال بالبنك ويقوم مجلس إدارة البنك بوضع حدود لمستوى االختالف في إعادة تسعير العائد الذي يمكن أن يحتفظ به البنك، ويتم مراقبة ذلك. غير متوقعه
 .خ إعادة التسعير أو تواريخ اإلستحقاق ايهما أقربويلخص الجدول التالي مدى تعرض البنك لخطر تقلبات سعر العائد الذي يتضمن القيمة الدفترية لألدوات المالية موزعة على أساس سعر تواري

  الف جنية مصرى                                                                                                                                                                                                

 2112 مارس 31
 حتى

 شهر واحد 

 أكثر من
 شهر حتى
 ثالثة أشهر

أكثر من ثالثة أشهر 
 حتى سنة

 أكثر من
 سنة حتى 

 أكثر من خمس سنوات خمس سنوات 

 
 

 اإلجمـالـى بدون عائد               
        األصول المالية

 1 457 144 729 914 -- -- -- 441 421 -- نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية
 2 409 225  -- -- -- 44 915 2 294 750 أرصدة لدى البنوك

 5 922 722  -- -- 4 722 414 1 444 144 427 950 أخرىأذون الخزانة وأوراق حكومية 
 72 701 24 974 -- -- -- -- 44 115 أصول مالية بغرض المتاجرة

 7 454 111 5 599 924 -- -- 979 745 -- 2 791 197 قروض وتسهيالت للعمالء
        :استثمارات مالية

 4 472 529 172 252 41 444 1 910 414 2 202 510 115 000 129 545 متاحة للبيع -
 20 701 20 701 -- -- -- -- -- محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق -

 1 252 191 1 252 191 -- -- -- -- -- أصول مالية أخرى

 24 613 177 3 139 172 33 433 1 731 333 6 962 333 1 914 919 2 332 239 إجمالي األصول المالية

        
        الماليةااللتزامات 

 1 124 094  -- -- 1 127 512 -- 274 559 أرصدة مستحقة للبنوك
 15 227 292 1 994 041 -- 1 240 229 4 271 224 4 447 140 4 199 154 ودائع للعمالء
 22 200 --  22 200-- -- --  قروض أخرى

 9 141 242 9 141 242 -- -- -- -- -- التزامات مالية أخرى

 24 613 177 3 912 279 -- 1 626 367 4 323 179 4 349 141 4 371 712 االلتزامات الماليةإجمالي 

 -- 373 214 (33 433) (123 216) (2 134 629) 2 434 231 (1 111 327) فجوة إعادة تسعير العائد

        2114ديسمبر  31

 24 712 236 7 313 134 33 433 1 632 263 7 132 766 1 123 226 7 417 734 إجمالي األصول المالية

 24 712 236 3 494 963 1 1 324 666 1 312 712 2 661 927 7 339 243 إجمالي االلتزامات المالية

 -- 1 176 929 (33 433) (331 297) (2 317 164) 4 237 711 (23 236) فجوة إعادة تسعير العائد
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 خطر السيولة- ج
 

خطر تعرض البنك لصعوبات في الوفاء بتعهداته المرتبطة بالتزاماته المالية عند خطر السيولة هو 
اإلستحقاق واستبدال المبالغ التي يتم سحبها ويمكن أن ينتج عن ذلك اإلخفاق في الوفاء بااللتزامات 

 .الخاصة بالسداد للمودعين والوفاء بارتباطات اإلقراض
 

 إدارة مخاطر السيولة - 
 

 : الرقابة لخطر السيولة المطبقة بمعرفة إدارة األصول والخصوم  بالبنك ما يليتتضمن عمليات 
يتم إدارة التمويل اليومي عن طريق مراقبة النفقات النقدية المستقبلية للتأكد من إمكانية الوفاء بكافة - 

لبنك في المتطلبات ويتضمن ذلك إحالل األموال عند استحقاقها أو عند إقراضها للعمالء، ويتواجد ا
 .  أسواق المال العالمية لتأكيد تحقيق ذلك الهدف

االحتفاظ بمحفظة من األصول عاليه التسويق التي من الممكن تسييلها بسهولة لمقابلة أية    -
 .اضطرابات غير متوقعه في التدفقات النقدية

. لمركزي المصرىمراقبة نسب السيولة بالمقارنة بالمتطلبات الداخلية للبنك ومتطلبات البنك ا   -
. إدارة التركز وبيان استحقاقات القروض   -

ألغراض الرقابة وإعداد التقارير يتم قياس وتوقع التدفقات النقدية لليوم واألسبوع والشهر التالي، 
وهى الفترات الرئيسية إلدارة السيولة وتتمثل نقطة البداية لتلك التوقعات في تحليل اإلستحقاقات 

 . التعاقدية لاللتزامات المالية وتواريخ التحصيالت المتوقعة لألصول المالية
وتقوم إدارة األصول والخصوم أيضاً بمراقبة عدم التطابق بين األصول متوسطة األجل، ومستوى 
ونوع الجزء غير المستخدم من ارتباطات القروض، ومدى استخدام تسهيالت الحسابات الجارية 

 .المدينة وأثر االلتزامات العرضية مثل خطابات الضمان واالعتمادات المستندية
 

  منهج التمويل- 
 

يتم مراجعة مصادر السيولة عن طريق فريق منفصل بإدارة األصول والخصوم  بالبنك بهدف توفير تنوع 
 .واسع في العمالت والمناطق الجغرافية والمصادر والمنتجات واآلجال

 

 القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية -د
 

 أدوات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة 1/د
 

الجدول التالي القيمة الحالية والقيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية التي لم يتم عرضها يلخص 
- :في ميزانية البنك بالقيمة العادلة

 ألف جنيه مصرى 
 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 2112 مارس 31

    األصول المالية
    : استثمارات مالية

 509 207  509 207 (غير مدرجة)ملكية متاحة للبيع  حقوق أدوات
 491 422  491 422 أصول أخرى

    االلتزامات المالية
    :ودائع للعمالء

 5 141 140  5 141 140 أفراد -
 10 471 542  10 471 542 مؤسسات -

 22 200  22 200 قروض أخرى
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إدارة رأس المالـه   -
 

الذي يشمل عناصر أخرى باإلضافة إلى حقوق الملكية الظاهرة تتمثل أهداف البنك عند إدارة رأس المال، 
- : بالمركز المالي، فيما يلي

 

 . االلتزام بالمتطلبات القانونية لرأس المال في جمهورية مصر العربية- 
 

حماية قدرة البنك على االستمرارية وتمكينه من االستمرار في توليد عائد للمساهمين واألطراف - 
 . األخرى التي تتعامل مع البنك

 .  الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو في النشاط- 
 

بنك المركزي ال) يتم مراجعة كفاية رأس المال واستخدامات رأس المال وفقا لمتطلبات الجهة الرقابية 
يوميا بواسطة إدارة البنك، من خالل نماذج تعتمد على إرشادات ( المصرى في جمهورية مصر العربية 

لجنة بازل للرقابة المصرفية ويتم تقديم البيانات المطلوبة وإيداعها لدى البنك المركزي المصرى على 
 .أساس ربع سنوي

 
 :يلي ويطلب البنك المركزي المصرى أن يقوم البنك بما

 .مليون جنيه حدا أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع 500االحتفاظ بمبلغ - 
االحتفاظ بنسبة بين عناصر رأس المال وبين عناصر األصول وااللتزامات العرضية المرجحة - 

 . ٪10بأوزان المخاطر تعادل أو تزيد عن 
 

 : ويتكون بسط معيار كفاية رأس المال من الشريحتين التاليتين
 

بعد خصم القيمة الدفترية ) وهى رأس المال األساسي ويتكون من رأس المال المدفوع  :الشريحة األولى
واألرباح المحتجزة واالحتياطيات الناتجة عن توزيع األرباح فيما عدا احتياطي المخاطر ( ألسهم الخزينة 

 . البنكية العام، ويخصم منه أية شهرة سبق االعتراف بها وأية خسائر مرحلة
 

وهى رأس المال المساند، ويتكون مما يعادل مخصص المخاطر العام وفقا ألسس  :الشريحة الثانية 
٪ من إجمالي األصول 1.25الجدارة االئتمانية الصادرة عن البنك المركزي المصرى بما ال يزيد عن 

تزيد آجالها عن الودائع المساندة التي / وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر، والقروض 
٪ 45و( ٪ من قيمتها في كل سنة من السنوات الخمس األخيرة من أجلها 20مع إستهالك )خمس سنوات 

من الزيادة بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية لكل من االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ 
 .اإلستحقاق وفى شركات تابعة وشقيقة

 

يار كفاية رأس المال، يراعى إال يزيد رأس المال المساند عن رأس المال وعند حساب إجمالي بسط مع
 . المساند عن نصف رأس المال األساسي( الودائع ) األساسي وإال تزيد القروض 

 

٪ مبوبة بحسب طبيعة الطرف المدين  100ويتم ترجيح األصول بأوزان مخاطر تتراوح من صفر إلى 
المرتبطة به، ومع اخذ الضمانات النقدية في االعتبار، ويتم استخدام  بكل أصل بما يعكس مخاطر االئتمان

ذات المعالجة للمبالغ خارج الميزانية بعد إجراء التعديالت لتعكس الطبيعة العرضية والخسائر المحتملة 
 .لتلك المبالغ

جدول التالي وقد التزم البنك بكافة متطلبات رأس المال المحلية  خالل السنتين الماضيتين، ويلخص ال
 :2015 مارس 41مكونات رأس المال األساسي والمساند ونسب معيار كفاية رأس المال فى 
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 2معيار كفاية راس المال وفقا لمقررات بازل 

 ألف جنيه مصرى                                                                                
 2114 ديسمبر 31 2112 مارس 31  

    رأس المال
    (رأس المال األساسي)الشريحة األولى 
 2 000 000 2 000 000  (بالصافي بعد استبعاد أسهم الخزينة)أسهم رأس المال 
 24 119 24 119  االحتياطي العام

 (207 191) (207 191)  الخسائر المرحلة 

  إجمالي رأس المال األساسي
 االولىاستبعادات الشريحة 

من راس المال المصدر الستثمارات %10من الزيادة عن % 20
 .البنك فى الشركات و صناديق االستثمار واالصول غير الملموسة

من مايخص االصول التى الت ملكيتها للبنك باحتياطى 50%
 المخاطر البنكية العام   

 
 اجمالى الشريحة االولى   

                                                                                                                             

 239 314 1 

 
(792 22) 
 
(140 7) 
 

423 777 1 

239 314 1 

 
(727 14) 
 
(140 7) 
 

431 791 1 

 (رأس المال المساند)الشريحة الثانية 
 

   

 ٪ من احتياطى االستثمارات المالية المتاحة للبيع 45
 استبعادات الشريحة الثانية

من مايخص االصول التى الت ملكيتها للبنك باحتياطى 50%
 المخاطر البنكية العام

 775 9 
 
(140 7) 

295 15 
 
(140 7) 

ستثمارات ة العادلة عن القيمة الدفترية لإلمن الزياده فى القيم%  45
 فى الشركات التابعه والشقيقه

  490 

 6 312 (1 342)  إجمالي رأس المال المساند

 إجمالي رأس المال
 

 273 772 1 732 796 1 

 األصول وااللتزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطر
 إجمالى مخاطر االئتمان

  
952 700 1 

 
497 977 7 

 297 270 297 420  متطلبات رأس المال لمخاطر السوق
 759 950 759 950  متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل

اجمالى األصول وااللتزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطر 
 االئتمان و السوق و التشغيل

 322 137 11 419 136 11 

 %16.23 %17.21  معيار كفاية رأس المال

 
 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -4

يقوم البنك باستخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ األصول وااللتزامات التي يتم اإلفصاح عنها 
تقييم التقديرات واالفتراضات باستمرار على أساس الخبرة التاريخية خالل السنة المالية التالية ويتم 

وغيرها من العوامل بما في ذلك التوقعات لألحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف 
 .والمعلومات المتاحة

 

 خسائر اإلضمحالل في القروض والتسهيالت  -أ
يراجع البنك محفظة القروض والتسهيالت لتقييم اإلضمحالل على أساس ربع سنوي على األقل 
ويقوم باستخدام الحكم الشخصي عند تحديد ما إذا كان ينبغي تسجيل عبء اإلضمحالل في قائمة 
الدخل، وذلك لمعرفة ما إذا كان هناك أية بيانات موثوق بها تشير إلى أنه يوجد انخفاض يمكن 

في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من محفظة القروض وذلك قبل التعرف على  قياسه
وقد تشمل هذه األدلة وجود بيانات تشير . االنخفاض على مستوى القرض الواحد في تلك المحفظة

إلى حدوث تغيير سلبي في قدرة محفظة من المقترضين على السداد للبنك أو ظروف محلية أو 
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عند جدولة التدفقات النقدية المستقبلية، تقوم اإلدارة . ط بالتعثر في أصول البنكاقتصادية ترتب
باستخدام تقديرات بناء على الخبرة السابقة ويتم مراجعة الطريقة واالفتراضات المستخدمة في 
تقدير كل من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية بصورة منتظمة للحد من أية اختالفات بين 

 .سارة المقدرة والخسارة الفعليـةالخ
 

 إضمحالل االستثمارات في أدوات حقوق ملكية متاحة للبيع  -ب
 

حدد البنك إضمحالل االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع عندما يكون هناك 
أو انخفاض هام أو ممتد في قيمتها العادلة عن التكلفة ويحتاج تحديد ما إذا كان االنخفاض هاما 

التذبذبات  –ممتداً إلى حكم شخصي، والتخاذ هذا الحكم يقوم البنك بتقييم ضمن عوامل أخرى 
(Volatility ) المعتادة لسعر السهم باإلضافة إلى ذلك قد يكون هناك إضمحالل عندما يكون هناك

شغيلية دليل على وجود تدهور في الحالة المالية للشركة المستثمر فيها أو تدفقاتها النقدية الت
 .والتمويلية أو أداء الصناعة أو القطاع أو التغيرات في التكنولوجيا

 
 

 :استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق -ج
 

يتم تبويب األصول المالية غير المشتقة ذات دفعات وتواريخ استحقاق ثابتة أو قابلة للتحديد على 
ويتطلب ذلك التبويب استخدام الحكم الشخصي  أنها استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

بدرجة عالية والتخاذ هذا القرار يقوم البنك بتقييم النية والقدرة على االحتفاظ بتلك االستثمارات 
حتى تاريخ اإلستحقاق، وإذا أخفق البنك في االحتفاظ بتلك االستثمارات حتى تاريخ اإلستحقاق 

ع كمية غير هامة قرب ميعاد اإلستحقاق عندها يتم فيما عدا في بعض الظروف الخاصة مثل بي
إعادة تبويب كل االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق إلى االستثمارات المتاحة للبيع، 
وبالتالي سوف يتم قياس تلك االستثمارات بالقيمة العادلة وليس بالتكلفة المستهلكة إضافة إلى 

 . لبندتعليق تبويب أية استثمارات بذلك ا
 
 التحليل القطاعى -5

  تحليل القطاعات الجغرافية
 ألف جنيه مصرى  

     2112 مارس 31

 القاهرة الكبرى 
اإلسكندرية 

 والدلتا وسيناء
الوجه 
 اإلجمـالـى القبلي

 االيرادات والمصروفات وفقا للقطاعات الجغرافية
 

    

 404 255 5 404 57 149 447 415  ايرادات القطاعات الجغرافية 
 (425 410) (5 049) (50 257) (407 214 ) مصروفات القطاعات الجغرافية

 47 445 422   7 191 27 101   نتيجة أعمال القطاع
 (47 445) (422) (7 191) ( 27 101) الضريبة

 -- -- -- -- الفترة( خسارة)ربح 

 
 األصول وااللتزامات وفقا للقطاعات الجغرافية

    

 17 279 044 7 112 994 202 11 712 545 الجغرافيةأصول القطاعات 

 17 279 044 7 112 994 202 11 712 545 إجمالى االصول 

 17 279 044 144 095 4 221 240 12 214 411 إلتزامات القطاعات الجغرافية

 17 279 044 144 095 4 221 240 12 214 411 إجمالى االلتزامات      
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 ألف جنيه مصرى

     2114 مارس 31

 القاهرة الكبرى 
اإلسكندرية 

 والدلتا وسيناء
الوجه 
 اإلجمـالـى القبلي

 االيرادات والمصروفات وفقا للقطاعات الجغرافية
 

    

 411 102    4 727 52 129 420 790  ايرادات القطاعات الجغرافية 
 ( 450 719 ) (4 227) (49 144) ( 400 145) مصروفات القطاعات الجغرافية

 40 117 440  7 024 20 125 نتيجة أعمال القطاع
 (40 117) (440) (7 024) (20 125) الضريبة

 الفترة( خسارة)ربح 
 

 2114ديسمبر  31

-- -- -- -- 

 األصول وااللتزامات وفقا للقطاعات الجغرافية
 

    

 20 275 721 1 519 724 191 17 424 544 أصول القطاعات الجغرافية

 20 275 721 1 519 724 191 17 424 544 إجمالى االصول 

 20 275 721 111 921 4 472 091 12 972 095 إلتزامات القطاعات الجغرافية

 20 275 721 111 921 4 472 091 12 972 095 إجمالى االلتزامات      

 

 صافى الدخل من العائد  (6)

 المالية المنتهية في الفترةعن              

 31/3/2112  31/3/2114  

 مصرىألف جنيه  ألف جنيه مصرى                                                                      

   :عائد القروض وااليرادات المشابهة من 

   

 101 994 74 915 قروض وتسهيالت للعمالء -

 915 74 994 101 

 172 552 212 950 أذون وسندات الخزانة -

 20 544 41 091 ودائع و حسابات جارية لدى البنوك -

 313 361 321 236 إجمالى

   :تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة من

   :ودائع وحسابات جارية

 (2 020) (2 442) للبنوك -

 (112 017) (205 454) للعمالء -

 -- - بيع اذون خزانة مع االلتزام باعادة الشراء-

 (192 139) (211 636) إجمالى

 126 321 139 321 صافى
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 صافى الدخل من االتعاب والعموالت  (7)
 المالية المنتهية في الفترةعن               

 31/3/2112  31/3/2114  
 ألف ألف 
 جنيه مصرى جنيه مصرى 

   ايرادات االتعاب والعموالت 
 1 927 741 االتعاب والعموالت المرتبطة باالئتمان

 21 914 42 252 أتعاب خدمات تمويل مؤسسات
 422 270 أتعاب اعمال االمانة والحفظ

 2 104 127 اخرى

  33 711 34 326 االجمالى

   مصروفات االتعاب والعموالت
-- --  أتعاب وسمسرة مدفوعة

-- --  اجمالى   

 33 711  34 326 إيرادات اآلتعاب والعموالت صافى 
 

 توزيعات أرباح (3) 
 المالية المنتهية في الفترةعن    

 31/3/2112  31/3/2114  
 ألف جنيه مصرى ألف جنيه مصرى 

 294 7 أوراق مالية بغرض المتاجرة
 11 633 2 217 أوراق ماليه متاحة للبيع

 241 321 أوراق ماليه تابعة وشقيقة

 12 247 2 336 اإلجمالي

 صافي دخل المتاجرة (8)

 المالية المنتهية في الفترةعن    
 31/3/2112  31/3/2114  
 جنيه مصري ألف جنيه مصري ألف 

 4 520 14 414 أرباح التعامل فى العمالت األجنبية  

 9 511 (222) أدوات حقوق ملكيه بغرض المتاجرة  

 11 141 13 123                                                                                                                    اإلجمالي 
 

 مصروفات ادارية (10)
 فى المالية المنتهية  الفترةعن                                                                               

 31/3/2112  31/3/2114  

 جنيه مصري ألف جنيه مصري ألف 

   تكلفة العاملين
 59 490 21 211 جور ومرتباتأ

 12 004 12 990 جتماعيةإمينات أت

 711 94 494 27 

 20 749 22 792 خرىأمصروفات ادارية 

 91 411 96 927 اإلجمالي

 

 

 



 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية           
31/3/1015المالية المنتهية في  الفترةعن        

 

 

- 03 - 

 

 ىإيرادات أخر (11)
 المالية المنتهية في الفترةعن                                                                        

                                                                31/3/2112  31/3/2114  
 جنيه مصري ألف جنيه مصري ألف 

 2 759 2 709 يرادات أخرىإ
 ----  أخرىعبءمخصصات 

 (114)  (141)   خرىأمصروفات 

 2 344 2 729 اإلجمالي
 
 

 ضرائب الدخل مصروفات (12)
 المالية المنتهية في الفترةعن  

 31/3/2112  31/3/2114  
 جنيه مصري ألف جنيه مصري ألف 

 (40 000) (47 015) الضريبة الحالية

 (117) (440) ( 40يضاح إ)الضريبة المؤجلة 

 (31 139) (39 342) اإلجمالي
 
 

 عن خسائر االئتمان اإلضمحاللعبء  (13)
 المالية المنتهية في الفترةعن 

 31/3/2112  31/3/2114  
 جنيه مصري ألف جنيه مصري ألف 

 ( 21 421) ( 52 229) (17إيضاح )قروض وتسهيالت للعمالء 

 (63 463) (26 667) اإلجمالي
 

 

 (السهم/ جنيه مصرى )االساسى  -نصيب السهم فى االرباح  (14)

 المالية المنتهية في الفترةعن 
 31/3/2112  31/3/2114  
 جنيه مصري ألف جنيه مصري ألف 

-- --   السنةصافي أرباح 

 200 000 200 000 المتوسط المرجح لألسهم العادية الُمصدرة 

 
 

  نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى المصرى( 12)
 

    31/3/2112  31/12/2114  
 ألف جنيه مصرى ألف جنيه مصرى 

 152 712 147 202 نقدية  

 1 179 444 1 217 542 أرصدة لدى البنك المركزى فى إطار نسبة اإلحتياطى االلزامى

 1 321 249 1 329 144 الرصيد

 750 470 729 912 أرصدة بدون عائد

 477 157 441 422 أرصدة ذات عائد متغير

 1 321 249 1 329 144 الرصيد
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 أرصدة لدى البنوك (16)
 

 31/3/2112  31/12/2114  
 ألف جنيه مصرى ألف جنيه مصرى 

 94 270 71 412 حسابات جارية

 2 424 417 2 212 454 ودائع

 2 236 619 2 317 662 الرصيد

   
 1 574 000 1 247 000 البنك المركزى بخالف نسبة االحتياطي االلزامى

 524 514 122 222 بنوك محلية

 497 022 242 044 بنوك خارجية                                         

 2 236 619 2 317 662 الرصيد

 94 270 71 412 أرصدة بدون عائد 

 2 424 417 2 212 454 أرصدة ذات عائد متغير

 2 236 619 2 317 662 الرصيد

 2 236 619 2 317 662 أرصدة متداولة
 
 
 

   أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى (17)
        31/3/2112  31/12/2114  

 ألف جنيه مصرى ألف جنيه مصرى 

   أذون خزانة
 229 125 411 750 يوم 71أذون خزانه استحقاق 
 574 450 274 795     يوم   112أذون خزانة استحقاق 
 1 090 900 751 725    يوم 294أذون خزانة استحقاق 
 4 714 004 4 572 112   يوم 424أذون خزانة استحقاق 

 2 312 173 2 726 966 اإلجمالي

 (194 709) (192 424)       عوائد لم تستحق بعد :يخصم

 2 631 271 2 221 613 الرصيد
 

 أصول مالية بغرض المتاجرة (19)
 31/3/2112  31/12/2114  
 ألف جنيه مصرى ألف جنيه مصرى 

   أدوات دين

 9 411 9 411 سندات حكومية

 7 313 7 313 إجمالي أدوات دين

 أدوات حقوق ملكية مدرجة في أسواق األوراق المالية
 2 417 2 952 اسهم شركات اجنبية-

 12 712 12 144 وثائق صناديق االستثمار -

 
 39 411 39 291 إجمالي أدوات حقوق الملكية

 96 719 96 913 إجمالي األصول المالية بغرض المتاجرة
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 قروض وتسهيالت للعمالء (18)
   31/3/2112  31/12/2114  

 ألف جنيه مصرى ألف جنيه مصرى 

   أفراد
 199 668 171 112     حسابات جارية مدينة

 15 579 11 111    بطاقات ائتمان

 212 247 134 343 (1)إجمالى 
   االقتصاديةمؤسسات شامال القروض الصغيرة لألنشطة 

 2 191 157 1 829 189 حسابات جارية مدينة

 111 112 116 511 قروض مباشرة

 811 189 797 915 قروض مشتركة

 6 116 611 6 116 117 قروض أخرى   

 9 242 279 9 169 242 (2)إجمالى 

 9 427 326 9 323 333 (  2+1)إجمالى القروض والتسهيالت للعمالء 

 (4 122 740) (4 751 902) مخصص خسائر اإلضمحالل  : يخصم 
 (424 747) (494 744) عوائد مجنبة             

 (1 790) (1 790) عوائد تحت التسوية                     
 

 2 263 977 2 119 279 :الصافي ويوزع إلى 
 

 4 040 174 4 114 122 أرصدة متداولة

 2 221 914 1 142 114 أرصدة غير متداولة

 279 119 2 977 263 2 

 
 مخصص خسائر اإلضمحالل 

 تحليل حركة مخصص خسائر اإلضمحالل للقروض والتسهيالت للعمالء وفقا لألنواع 

 أفـراد 

 
 حسابات 

 بطاقات ائتمان جارية مدينة
 قروض

 االجمالى قروض عقارية شخصية 

 2112 مارس 31
 ألف جنيه مصرى

 
 ألف جنيه مصرى

 
 ألف جنيه مصرى

 
 ألف جنيه مصرى

 
 ألف جنيه مصرى

 

 42 129 -- -- -- 42 129 المالية السنةالرصيد فى أول 

 32 167 -- -- -- 32 167 المالية الفترةالرصيد فى أخر 

 مؤسسـات

 
 حسابات

 جارية مدينة

قروض 
 مباشرة

 قروض
 االجمالى قروض أخرى مشتركة 

 2112 مارس 31
 ألف جنيه مصرى

 
 جنيه مصرى ألف

 
 ألف جنيه مصرى

 
 ألف جنيه مصرى

 
 ألف جنيه مصرى

 

 4 970 924 4 411 045 7 409 4 415 470 002 المالية السنةالرصيد فى أول 

 52 229 52 229-- -- --  عبء اإلضمحالل                                         

 -- ---- -- --  السنةاالعدام خالل 
-- -- -- -- --  السنةالمسترد خالل 

 -- ---- -- --  تحويل الى مخصصات اخرى

 97 107 97 107 -- -- -- (-)+/فروق تقييم عمالت أجنبية

 3 926 239 3 223 311 9 417 3 312 391 116 المالية الفترةالرصيد فى أخر 
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 أفـراد

 
 حسابات 

 بطاقات ائتمان جارية مدينة
 قروض

 االجمالى قروض عقارية شخصية 

 2114 ديسمبر 31
 ألف جنيه مصرى

 
 ألف جنيه مصرى

 
 ألف جنيه مصرى

 
 ألف جنيه مصرى

 
 ألف جنيه مصرى

 

 42 129 -- -- -- 42 129 الرصيد فى أول السنة المالية

 32 167 -- -- -- 32 167 الرصيد فى أخر السنة المالية

 

 مؤسسـات

 
 حسابات

 جارية مدينة

قروض 
 مباشرة

 قروض
 االجمالى قروض أخرى مشتركة 

 2114 ديسمبر 31
 ألف جنيه مصرى

 
 ألف جنيه مصرى

 
 ألف جنيه مصرى

 
 ألف جنيه مصرى

 
 ألف جنيه مصرى

 

 4 514 709 4 112 197 7 409 4 415 470 002 الرصيد فى أول السنة المالية

 205 442 205 442-- -- --  عبء اإلضمحالل

 (1 200) (1 200)-- -- --  مبالغ تم إعدامها خالل السنة
-- -- -- -- --  المسترد خالل السنة

 (21 452) (21 452)-- -- --  تحويل إلى المخصصات األخرى

 49 422 49 422 -- -- -- (-)+/فروق تقييم عمالت أجنبية

 3 791 763 3 333 132 9 417 3 312 391 116 الرصيد فى أخر السنة المالية

 

 استثمارات مالية (20)
 31/3/2112  31/12/2114  
 ألف جنيه مصرى ألف جنيه مصرى 

 استثمارات مالية متاحة للبيع
   

 4 109 140 4 112 272  أدوات دين ـ بالقيمة العادلة
   :  أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة

 149 421 105 107 مدرجة فى السوق -

 415 271 509 207 غير مدرجة فى السوق -

 4 431 999 4 429 311 (1)استثمارات مالية متاحة للبيع إجمالى 

   استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
   أدوات دين

 -- -- مدرجة فى السوق -
 25 000 25 000 غير مدرجة فى السوق -

 (4 091) (4 077) مخصص خسائر اإلضمحالل: يخصم

 21 929 21 911 (2)حتى تاريخ اإلستحقاق إجمالي استثمارات مالية محتفظ بها 

 4 421 923 4 421 211 (2+1)إجمالي استثمارات مالية  

 4 745 401 4 722 100 أرصدة متداولة -

 502 220 521 111 أرصدة غير متداولة -

 211 421 4 923 421 4 

 4 109 140 4 112 272 أدوات دين ذات عائد ثابت  -

 -- -- متغيرأدوات دين ذات عائد  -

 
 

292 316 3 341 317 3 
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 استثمارات مالية
 متاحة للبيع

 ألف جنيه مصرى

 
 

 استثمارات مالية
 محتفظ بها حتى
 تاريخ اإلستحقاق
 ألف جنيه مصرى

 االجمـالى
 ألف جنيه مصرى

 

 4 451 721 20 727 4 440 777 1/1/2015الرصيد في 

 494 921--  494 921 إضافات 
 (411 001) -- (411 001) (استرداد / بيع ) إستبعادات 

 21 259 -- 21 259 فروق تقييم العمالت األجنبية

 (19 022) -- (19 022) ( 41أيضاح )التغير في القيمة العادلة 

 (21) (21) -- مخصص خسائر اإلضمحالل : يرد 

 4 421 211 21 911 4 429 311  31/3/2112الرصيد في 

    

 4 057 092 17 990 4 047 402 1/1/2014الرصيد في 

 1 110 712--  1 110 712 إضافات

 (955 492) (227) (955 109) (استرداد / بيع ) إستبعادات 

 11 512 -- 11 512 فروق تقييم العمالت األجنبية

 (45 920) -- (45 920) ( 41أيضاح )التغير في القيمة العادلة 

 1 421 1 421 -- مخصص خسائر اإلضمحالل : يرد 

 4 421 923 21 929 4 431 999  31/12/2114الرصيد في 

 

 ارباح إستثمارات ماليه

 المالية المنتهية في الفترةعن       

 31/3/2112 31/3/2114 

 
الف جنيه 

 مصرى

الف جنيه 

 مصرى

 1 002 -- أرباح بيع أصول مالية متاحه للبيع

 -- 41 رد إضمحالل أصول مالية متاحه للبيع

--  -- رد خسائر إضمحالل قيمة شركات تابعة وشقيقة

 1 112 33  الفترةالرصيد في آخر 

 تسويات مخصص خسائر اإلضمحالل لإلستثمارات الماليه المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

   

 (5 477) (4 091) السنةالرصيد في أول 

 عبء االضمحالل عن االستثمارات

 المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

 

(21) 

 

001 1 

 (4 493) (4 199) الفترةالرصيد في آخر 

 

 
11 113 2 
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 إستثمارات مالية فى شركات تابعة وشقيقة (21)
 :بلغت نسبة مساهمة البنك فى الشركات التابعة والشقيقة كما يلى 

       2114 ديسمبر 31       2112 مارس 31 
 نسبة القيمة نسبة القيمة 

 
 ألف

 جنيه مصرى
 المساهمة

% 
 ألف

 جنيه مصرى
 المساهمة

% 
 20 120 20 120 قناة السويس للتنمية والتجارة

 20 2 141 20 2 141 قناة السويس للتنمية واالستثمار العقارى 
 20 4 010 20 4 010  شركة اإلسكندرية لالستثمارات المالية

  27.9 1 414  27.9 1 414 شركة المعادي لالستثمارات السياحية والترفيهية        

  14 711  14 711 الرصيد
 

 وتتمثل االستثمارات المالية فى شركات تابعة و شقيقة فى استثمارات مالية غير مقيدة فى سوق األوراق المالية
 
 
 31/12/2114  31/3/2112 أصول غير ملموسة (22)
 برامج حاسب آلى برامج حاسب آلى 

 ألف جنيه مصرى  ألف جنيه مصرى 
 22 501 41 111 السنة/ التكلفة فى أول الفترة

 5 412 505 اإلضافات

 41 170 42 474 إجمالى التكلفة
 (19 212) (20 942) السنة/ مجمع اإلستهالك فى أول الفترة

 (4 141) (110) السنة/ تكلفة إستهالك الفترة

 (20 944) (21 552) مجمع اإلستهالك

 11 147 11 341 السنة/ صافى القيمة الدفترية فى نهاية الفترة

 
 
 أصول أخرى (23)

    
 31/3/2112  31/12/2114 
 ألف جنيه مصرى ألف جنيه مصرى 

 152 551 124 544 إيرادات مستحقة
 9 149 4 297 مصروفات مقدمة

 14 494 12 771 أصول ثابتةدفعات مقدمة تحت حساب شراء 
 411 245 405 419 أصول آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون بعض العمالء 

 751 1 141 تأمينات وعهد 

 20 751 25 124 أخرى

 213 713 471 422 االجمالى
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 أصول ثابتة  (24)

 أراضى ومباني بيان

تحسينات على 
اصول 

 اإلجمالى أخرى آالت ومعدات مستأجرة 

 
      1/1/2114الرصيد فى 

 525 404 54 441 14 142 14 947 412 471 التكلفة 
 (144 149) (42 202) (95 442) (11 552) (24 249) مجمع اإلهالك

 
 421 267 21 336 3 494 3 133 337 724 1/1/2114صافي القيمة الدفترية فى 

 21 040 4 240 2 012 115 7 704 االضافات

 (24 445)   (5 442) (19 174)-- --  اإلستبعادات
 (21 900) (2 570) (4 440) (2 570) (7 170) تكلفة إهالك

 24 445 5 442    19 174-- --  اهالك اإلستبعادات

صافي القيمة الدفترية فى 
31/12/2114 467 333 413 1 246 11 436 19 617 421 

 
 

      1/1/2112الرصيد فى 

 524 107 54 242  92 025 15 554 422 274 التكلفة 
 (142 502) (44 950) (20 997) (14 142) (44 129) مجمع اإلهالك

 
 421 617 19 436 11 246 1 413 333 467 1/1/2112صافي القيمة الدفترية فى 

 971 201 117 -- -- االضافات

 (21)   (15) (2)-- --  اإلستبعادات
 (5 141) (1 474) (915) (547) (2 411) تكلفة إهالك

 21 15 2-- --  اهالك اإلستبعادات

صافي القيمة الدفترية في 
31/3/2112 126 336 329 621 11 294 13 229 416 

      

 524 191 54 122  92 201 15 554 422 274     التكلفة

 (149 217) (45 221) (21 551) (14 275) (42 141)  مجمع االهالك
صافى القيمة الدفترية فى 

31/3/2112 126 336 329 621 11 294 13 229 416 

 

 مليون جنيه مصرى تمثل أصول لم   27فى تاريخ الميزانية مبلغ ( بعد اإلهالك)تتضمن األصول الثابتة  -

 .تسجل بعد بإسم البنك وجارى حالياً إتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لتسجيل تلك األصول     
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 أرصدة مستحقة للبنوك (22)

 
  31/3/2112  31/12/2114  
 ألف جنيه مصرى ألف جنيه مصرى 

 145 122 142 041 حسابات جارية

 1 172 129 1 212 025 ودائع

 2 137 249 1 324 173 الرصيد

 
  31/3/2112  31/12/2114  
 ألف جنيه مصرى ألف جنيه مصرى 

 22 575 22 242 بنوك مركزية
 247 597 بنوك محلية

 2 014 005 1 101 251 بنوك خارجية                                          

 2 137 249 1 324 173 الرصيد

 145 122 142 049 أرصدة بدون عائد

 1 172 129 1 212 022 أرصدة ذات عائد ثابت 

 2 137 249 1 324 173 الرصيد

 2 137 249 1 324 173 أرصدة متداولة

 
 

 ودائع العمالء (26)

     31/3/2112  31/12/2114  
 ألف جنيه مصرى ألف جنيه مصرى 

 4 420 014 4 721 207 ودائع تحت الطلب
 9 401 254 9 424 792 ودائع ألجل وبإخطار
 2 215 144 2 421 044 شهادات ادخار وإيداع

 1 257 151 1 901 542 ودائع التوفير

 442 410 454 701 ودائع أخرى

 672 629 12 431 139 16 

 
   

 11 021 511 10 471 542 ودائع مؤسسات 

 5 019 147 5 141 140 ودائع أفراد 

 16 139 431 12 629 672 الرصيد
 

 1 112 404 1 942 942 أرصدة بدون عائد
 2 094 522 2 195 999 أرصدة ذات عائد ثابت

 12 012 204 11 909 124 أرصدة ذات عائد متغير

 16 139 431 12 629 672 الرصيد

 2 097 244 5 227 955 أرصدة متداولة

 7 720 172 7 777 719 أرصدة غير متداولة

 16 139 431 12 629 672 الرصيد
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 قروض أخرى (27)

 الرصيد فى     

 البيان

سعر 
 العائد
 تاريخ اإلستحقاق 

 المستحق خالل العام 
 ألف جنيه مصرى

31/3/2112 
 ألف جنيه مصرى

31/12/2114 
 ألف جنيه مصرى

 200 200  200  2015مايو  %2 قرض البنك التجاري الدولي 

 1 000 1 000 1 000 2015ابريل  %2 قرض البنك التجاري الدولي 

 2 000 2 000 2 000 2015سبتمبر  %2 قرض البنك التجاري الدولي 

 1 000 1 000 1 000 2015 ديسمبر %2 قرض البنك التجاري الدولي

 1 000 1 000 1 000 2015ديسمبر  %2 قرض البنك التجاري الدولي

 
 22 200 22 200    إجمالى أرصدة القروض 

 
تم التعاقد مع البنك التجارى الدولى للحصول على حصة من القروض التى يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الزراعة 

واللجنة األوروبية لتنمية القطاع الخاص والمشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة والطويلة واستصالح األراضى 
سنوات و فترة  5-4تدفع للبنك التجاري الدولي وفترة سداد تتراوح بين % 2األجل ويستحق على القرض عائد بواقع 

 .و ذلك طبقا للعقد المبرم بين الطرفين سماح مدتها من عام الى عامين  لتوفير تمويل منخفض التكاليف لعمالء البنك 
 
 

 31/12/2114 31/3/2112      إلتزامات أخرى (23)
 ألف جنيه مصرى ألف جنيه مصرى 

 121 415 129 120 عوائد مستحقة
 1 194 1 401 إيرادات مقدمة

 44 447 42 051 مصروفات مستحقة
 1 919 1 107 دائنون

 50 911 14 099 أرصدة دائنة متنوعة

 212 212 222 493 الرصيد

 
 

  31/12/2114  31/3/2112 مخصصات أخرى(29)
 ألف جنيه مصرى ألف جنيه مصرى 

 95 045 92 970 السنة/ الرصيد في أول الفترة
 409 912 فروق تقييم عمالت أجنبية

 -- -- السنة/ المكون خالل الفترة 
 21 452 -- المحول من مخصص القروض

 (41 101) -- السنة/ الفترةالمستخدم خالل 

 72 791 73 276 السنة/ الرصيد في آخر الفترة

 
 ( ألتزام) الضريبة المؤجلة التى ينشأ عنها (31)
  :يتمثل رصيد األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة فيما يلى 

 31/3/2112  31/12/2114  
 (الف جنيه مصرى )  (الف جنيه مصرى ) 

 إلتزام  أصل  إلتزام أصل  

 (10 792) -- (11 402) -- (اإلهالك)األصول الثابتة 

بخالف مخصص القروض )المخصصات األخرى 
 2 141 (وااللتزامات العرضية ومطالبات الضرائب

 
-- 141 2 

 
-- 

 (11 976) 2 331 (11 316) 2 331 (إلتزام)إجمالى الضريبة التى ينشأ عنها أصل 

 (3 142) -- (3 472) -- ( إلتزام)صافى الضريبة التى ينشأ عنها 
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 حقوق الملكية (31)

 رأس المال المرخص به (أ)
 .مليار جنيه مصرى 2يبلغ رأس المال المرخص به  
 رأس المال المصدر والمدفوع (ب)

 مليار جنيه مصرى موزعاً على 1بلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل - 

 .(قبل زيادة رأس المال)سمية عشرة جنيهات مليون سهم قيمة السهم اإلمائة 
تمت الموافقة على  2007يوليه  12بتاريخ ( 2/2007)بناء على قرار مجلس اإلدارة رقم - 

, استدعاء الجزء المتبقى من رأس المال المرخص به للبنك وقدره واحد مليار جنيه مصرى 
ار جنيه مصرى وبما يساوى رأس المال المرخص به ليصبح رأس المال المصدر أثنين ملي

تم التأشير على السجل التجارى  2010مارس  41وقد تم تغطية كامل تلك الزيادة وبتاريخ 
 .مليار جنيه مصرى 2للبنك باجمالى تلك الزيادة ليصبح راس المال المصدر والمدفوع 

 

 احتياطيات  (ج)
 31/3/2112 

 ألف
 جنيه مصرى

31/12/2114 
 ألف

 جنيه مصرى

 (1إيضاح تحليلي )احتياطي المخاطر البنكية العام 
 احتياطي عام   

494 2 
119 24 

494 2 
119 24 

 97 772 22 722 (  2إيضاح تحليلى )استثمارات مالية متاحة للبيع / إحتياطى القيمة العادلة 

 116 433 39 417 العام/ إجمالى االحتياطيات فى آخر الفترة
 

مليار  2مليار جنيه مصرى الى  1المتبقى من مقابل مصروفات إصدار زيادة راس المال من قيمة  *
 جنيه مصرى

من صافى أرباح العام لتغذية االحتياطي القانوني ويتم % 5وفقاً للنظام األساسي للبنك يتم احتجاز - 
فوع ، ومتى من رأس المال المد% 50إيقاف االحتياطي القانوني عندما يبلغ رصيده ما يعادل 

 .نقص اإلحتياطى عن هذا الحد تعين العودة إلى االقتطاع
 

 

 احتياطي المخاطر البنكية العام( 1ج ـ ) 
 31/3/2112 

 ألف
 جنيه مصرى

31/12/2114 
 ألف

 جنيه مصرى

 2 494 2 494 1/1الرصيد فى 
-- --  الى قائمة الدخل/ المحول من 

 2 374 2 374 العام/ الرصيد فى أخرالفترة
 
 
 

 استثمارات مالية متاحة للبيع  / احتياطي القيمة العادلة (  2ج ـ ) 
 31/3/2112 

 ألف
 جنيه مصرى

31/12/2114 
 ألف

 جنيه مصرى

 125 952 97 772 1/1الرصيد فى 

 (45 920) (19 022) (  20ايضاح رقم ) أرباح التغير فى القيمـة العادلة ( خسائر)صافى

 79 992 62 926 العام/ الرصيد في آخر الفترة
 
 
 
 
 
 

 



 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية           
31/3/1015المالية المنتهية في  الفترةعن        

 

 

- 33 - 

 الخسائر المرحلة (د )
 31/3/2112 

 ألف جنيه مصرى

31/12/2114 
 ألف جنيه مصرى

 (207 191) (207 191) العام/ الرصيد فى أول الفترة

-- --  العام/ الفترة(خسائر)صافى أرباح

 (219 373) (219 373) العام/ الرصيد فى أخر الفترة
 
 
 

 ومافى حكمهاالنقدية  (32)
 ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية ، تتضمن النقدية وما فى حكمها االرصدة التالية التى ال تتجاوز 

 .تواريخ استحقاقها ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء
 

          31/3/2112 31/12/2114 
 ألف جنيه مصرى ألف جنيه مصرى 

 152 719 147 202 (15-إيضاحضمن ) نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية
 1 229 270 1 440 412 (12 -ضمن إيضاح)أرصدة لدى البنوك 

 225 421 412 544 (19 -ضمن إيضاح)أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى 

 
 

427 962 1 263 142 2 

 التزامات عرضية وارتباطات (33)
 

 مطالبات قضائية( أ)  
قد بلغ قيمة المخصص المكون لها  و 2015 مارس 41يوجد عدد من القضايا القائمة ضد البنك فى 

 .الف جنية مصرى 9 992مبلغ 
 

 األصول الثابتة وتجهيزات الفروع( ب ) 
 

بلغت قيمة االرتباطات المتعلقة بعقود شراء أصول ثابتة وتجهيزات بالفروع ولم يتم تنفيذها حتى تاريخ 
 .ألف جنيه مصرى 9 741الميزانية 

 

 ارتباطات عن قروض وضمانات وتسهيالت ( ج)
   31/3/2112 31/12/2114 

 ألف ألف 

 جنيه مصرى جنيه مصرى 

 8 210 501 8 819 568 خطابات ضمان
 8 216 888 661 125 (استيراد وتصدير)إعتمادات مستنديه 

  2 229 612 2 361 116 اإلجمالي

 (455 725) (492 204) غطاءات نقدية :يخصم

 2 173 621 1 933 312 الصافي
 
 
 
 

 المعامالت مع األطراف ذو العالقة (34)
 

يتعامل البنك مع األطراف ذو العالقة على نفس األسس التى يتعامل بها مع الغير وذلك وفقاً للعرف  
تاريخ المركز المالي والقواعد المصرفية المعتادة وتتمثل المعامالت وأرصدة اإلطراف ذوى العالقة فى 

 :فيما يلى
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 القروض والتسهيالت ألطراف ذوى عالقة (أ)
          31/3/2112 31/12/2114 

 ألف ألف 

 جنيه مصرى جنيه مصرى 

   قروض وتسهيالت العمالء
 422 521 441 710  السنة/ القروض القائمة فى أول الفترة المالية

 5 574 12 السنة/الماليةالقروض الصادرة خالل الفترة 
 (1 125) (2 004) السنة/ القروض المحصلة خالل الفترة المالية

 1 270 12 925 فروق التقييم

 431 931 446 724 السنة/ الفترة الماليةالقروض القائمة فى آخر 

 

 2015 مارس 41تبلغ المخصصات المكونة للقروض الممنوحة لإلطراف ذوى العالقة فى  -
ديسمبر  41ألف جنيه مصرى فى   200 447الف جنيه مصرى مقابل مبلغ  200 522مبلغ  

2014. 
 

 ف ذوى عالقةودائع من أطرا (ب)
  

          31/3/2112 31/12/2114 
 ألف ألف 

 جنيه مصرى جنيه مصرى 

   المستحق للعمالء
 114 122 54 479 السنة/ الودائع فى أول الفترة المالية

 4 151 4 247 السنة/ ربطها خالل الفترة الماليةالودائع التى تم 

 السنة/ الودائع المستردة خالل الفترة المالية
 فروق التقييم

(524 29) 
121     

(255 25) 
21     

 23 497 31 731 السنة/ المالية الفترةالودائع فى آخر 
 

 اخرى (ج)

              31/3/2112 31/12/2113 
 ألف ألف 

 مصرى جنيه جنيه مصرى 

 14 042 2 479 أرصدة لدى البنوك 
 14 901 14 901 استثمارات مالية فى شركات تابعة وشقيقة

 1 427 091 1 129 774 أرصدة مستحقة للبنوك 
 919 101 أرصدة دائنة أخرى

 

 
 صناديق االستثمار (32) 

               

 (الدوريذو العائد التراكمى والتوزيع )صندوق اإلستثمار االول   
لسنة  75الصندوق أحد االنشطة المصرفية المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم 

والئحته التنفيذية ، وتقوم بإدارة الصندوق شركة إتش سى إلدارة صناديق االستثمار ، وقد بلغ  1772
 ص للبنكمليون جنيه مصرى خص 75ألف وثيقة قيمتها  170عدد وثائق استثمار هذا الصندوق 

 .لمباشرة نشاط الصندوق( مليون جنيه مصرى  5قيمتها االسمية )ألف وثيقة منها  10
 21 021وثيقة بلغت قيمتها االستردادية فى تاريخ الميزانية مبلغ  61 311وقد قام البنك بشراء عدد 

 .جنيه مصرى الف
جنيه مصرى كما بلغت وثائق  440.14وقد بلغت القيمة االستردادية للوثيقة فى تاريخ الميزانية مبلغ 

 .وثيقة 15 050الصندوق القائمة فى ذات التاريخ 
وطبقا لعقد ادارة الصندوق وكذلك نشرة االكتتاب يحصل البنك على اتعاب وعموالت مقابل اشرافه على 

جنيه  71 955الصندوق وكذلك الخدمات االدارية االخرى التى يؤديها له ، وقد بلغ إجمالـــي العموالت 
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ادرجت ضمن بند ايرادات االتعاب والعموالت  2015 مارس 41مصري عن الفترة المالية المنتهية في 
 ة البنك فى الصندوق عن اى عوائدبقائمة الدخل ولم تسفر مساهم

 (ذو العائد الدورى التراكمى( )الأجي) –صندوق اإلستثمار الثانى 
لسنة  75نك بموجب قانون سوق رأس المال رقم الصندوق أحد االنشطة المصرفية المرخص بها للب

والئحته التنفيذية ، وتقوم بإدارة الصندوق شركة بلتون إلدارة صناديق االستثمار ، وقد بلغ عدد  1772
ألف  500مليون جنيه مصرى خصص للبنك  75ألف وثيقة قيمتها  9 211وثائق استثمار هذا الصندوق 

 .لمباشرة نشاط الصندوق( جنيه مصرى  مليون 5قيمتها االسمية )وثيقة منها 
جنيه مصرى كما بلغت وثائق  11.21وقد بلغت القيمة االستردادية للوثيقة فى تاريخ الميزانية مبلغ 

 وثيقة 5 472 417الصندوق القائمة فى ذات التاريخ 
الف  2 422وثيقة بلغت قيمتها االستردادية فى تاريخ الميزانية مبلغ  207291وقد قام البنك بشراء عدد 

 .جنية مصرى
وطبقا لعقد ادارة الصندوق وكذلك نشرة االكتتاب يحصل البنك على اتعاب وعموالت مقابل اشرافه على 

الف جنيه  45د بلغ اجمالــى العموالت الصندوق وكذلك الخدمات االدارية االخــرى التى يؤديها له ، وق
ادرجت ضمن بند ايرادات االتعاب والعموالت   2015 مارس 41مصرى عن الفترة المالية المنتهية فى 

 .ة البنك فى الصندوق عن اى عوائدبقائمة الدخل ولم تسفر مساهم
 الموقف الضريبي (36)

 الضريبة على أرباح شركات األموال- أ
 .تم الفحص وتم سداد الضريبة المستحقة بالكامل 2004حتى 1791من  بالنسبة للسنوات- 
 .تم الفحص وأسفر عن خسائر ضريبية 2005/2002بالنسبة للسنوات - 
 .جارى الفحص لتلك السنوات بمعرفة مركز كبار الممولين  2009/2010بالنسبة للسنوات - 

اإلقرار الضريبى وقد أسفر عن خسائر ضريبية قام البنك بتقديم  2009/2014بالنسبة للسنوات -        
 2005لسنة  71طبقاً ألحكام قانون الضريبة رقم 

 ضريبة كسب العمل - ب
تم االنتهاء من مراحل الفحص الضريبى و عمل تسوية نهائية شاملة عن الفترة من بداية - 

و اليوجد حاليا  و قام البنك بسداد كافة الفروق الضريبية الناتجة 2012النشاط و حتى نهاية 
 .41/12/2012اى فروق مستحقة على البنك عن ضريبة االجور و المرتبات حتى 

 ضريبة الدمغة- ج
ت وتم الفعلى الفحص االنتهاء من تم 2007ديسمبر 41حتى  2002يونيو 1من  للفترةبالنسبة - 

 .االعتراضات في المواعيد القانونية و مازالت متدوالة امام اللجان المختصة
تم االنتهاء من الفحص الفعلى و  2014مارس 41و حتى  2010يناير  1من  للفترةبالنسبة - 

 .تمت االعتراضات في المواعيد القانونية و جارى عمل لجان داخلية
و حتى تاريخة يقوم البنك بتوريد الدمغة النسبية على أساس  2014ابريل 1  للفترة منبالنسبة - 

لسنة  7تطبيقا للقانون رقمو ذلك  ةسنويربع  فترة ء خالل كلاعلى رصيد مدين مستخدم للعمال
2014 . 

 
 أرقام المقارنة (39)

 تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتمشى مع تبويب الفترة الحالية            


