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  بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساهمة مصرية(
 الميزانية المستقلة

 هــ1441جماد أول  5م الموافق 2019ديسمبر  31في 
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 إيضاح
 رقم

 م2019ديسمبر  31
 مصرىجنيه  باأللف

 م2018ديسمبر  31
 مصرىجنيه  باأللف

    األصول

 7,948,772 8,556,424 (15) نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى المصرى

 42,112,679 38,788,558 (16) لبنوكأرصدة لدى ا

 8,386,696 9,698,902 (17) مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء

    استثمارات مالية

 4,728,594 4,129,618 أ(/18) بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

 333,496 450,017 ب(/18) بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر

 26,042,804 36,382,138 ج(/18) تكلفة المستهلكةبال

 1,052,396 1,082,050 د(/18) استثمارات في شركات تابعة وشقيقة

 22,573 40,441 (19) أصول غير ملموسة

 2,068,028 2,400,356 (20) أصول أخرى

 1,075,782 1,211,794 (21) أصول ثابتة

 93,771,820 102,740,298  األصول إجمالي

    لتزامات وحقوق الملكيةاال

    االلتزامات

 104,713 244,841 (22) أرصدة مستحقة للبنوك 

 79,057,216 86,035,810 (23) اإلدخار تاالدخارية وشهادااألوعية 

 2,408,252 2,567,970 (24) التزامات أخرى

 22,209 8,488 (25) مخصصات أخرى

 435,733 519,207  التزامات ضرائب الدخل الجارية

 82,028,123 89,376,316  إجمالي االلتزامات

    حقوق الملكية

 1,775,681 3,046,669 (26) رأس المال المدفوع

 3,810,010 3,382,706 (27) احتياطيات

 6,158,006 6,934,607 (28) أرباح محتجزة )متضمنة أرباح السنة(

 11,743,697 13,363,982  إجمالي حقوق الملكية

 93,771,820 102,740,298  لي االلتزامات وحقوق الملكيةإجما

 

 رئيس مجلس االدارة المحافظ

 عمرو محمد الفيصل أل سعود عبد الحميد محمد أبو موسى

 
 ( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المستقلة .32( إلى )1المرفقة من ) اإليضاحات -

 . (مرفق) مراقبى الحساباتتقرير  -



  بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساهمة مصرية(
 المستقلة  قائمة الدخل

 هــ1441جماد أول  5م الموافق 2019ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في 
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 إيضاح

 قمر

 م2019ديسمبر  31

 مصرىجنيه  باأللف

 م2018ديسمبر  31

 مصرىجنيه  باأللف

 7,929,464 9,089,678 (6) عائد مشاركات ومرابحات ومضاربات واإليرادات المشابهة

 (4,116,769) (4,789,660) (6) االدخارية والتكاليف المشابهةاألوعية تكلفة 

 3,812,695 4,300,018 (6) صافي الدخل من العائد

 291,581 246,329 (7) إيرادات األتعاب والعموالت

 86,134 74,693 (8) توزيعات األرباح

 41,999 72,829 (9) صافي دخل المتاجرة

 (251,507) (24,335) هـ(/18) )خسائر( االستثمارات المالية

 (17,079) 88,173 (10) االستثمارعمليات التوظيف ورد )عبء( االضمحالل عن خسائر 

 (848,812) (1,001,067) (11) مصروفات إدارية

 (86,436) (99,591)  الزكاة المستحقة شرعا

 160,713 (149,450) (12) )مصروفات( إيرادات تشغيل أخرى

 3,189,288 3,507,599  الربح قبل ضرائب الدخل

 (670,159) (792,751) (13) )مصروفات( ضرائب الدخل

 2,519,129 2,714,848  صافي أرباح السنة

 6.420 5.720 (14) نصيب السهم في الربح ) جنيه(

 

  

 رئيس مجلس االدارة  لمحافظ ا

 عمرو محمد الفيصل أل سعود عبد الحميد محمد أبو موسى

 

 

 ( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المستقلة .32( إلى )1اإليضاحات المرفقة من )  -



 بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساهمة مصرية( 
 المستقلة قائمة الدخل الشامل 

 هــ1441جماد االول  5م  الموافق 2019ديسمبر   31عن السنة المالية المنتهية في 
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 م 2019ديسمبر  31

 مصرىيه جن باأللف

 م2018 ديسمبر 31

 مصرىجنيه  باأللف

   

 2,519,129 2,714,848 من واقع قائمة الدخل السنةصافي أرباح 

   بنود ال يتم اعادة تبويبها فى االرباح والخسائر

 قوقح أدوات في ات لإلستثمار العادلة القيمة في التغير صافي

 ألخرا الشامل الدخل خالل من العادلة الملكية بالقيمة
(377,097) 475,318 

   بنود قد يتم اعادة تبويبها فى االرباح والخسائر

ين د أدوات في ات لإلستثمار العادلة القيمة في التغير صافي

 األخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة
(7,837) (20,495) 

 من ادلةالع بالقيمة الدين ألدوات المتوقعة األئتمانية الخسائر

 األخر الشامل لدخلا خالل
436 - 

 454,823 (384,498) سنةاجمالى بنود الدخل الشامل االخر لل

 2,973,952 2,330,350 سنةاجمالى الدخل الشامل لل

 

 

 

 

 

 ( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المستقلة .32( إلى )1اإليضاحات المرفقة من )  -



 بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساهمة مصرية( 
 الملكية المستقلةي حقوق قائمة التغير ف

 هــ1441جماد أول  5م الموافق 2019ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في 
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 إيضاح
 رقم

 رأس المال
 المدفوع

 االحتياطيات
 األرباح

 المحتجزة
 اإلجمالى السنه صافي أرباح 

  
 باأللف 

 جنيه مصرى
 باأللف 

 جنيه مصرى
 باأللف

 جنيه مصرى
 باأللف 

 جنيه مصرى
 باأللف

 جنيه مصرى
       

 11,743,697 2,518,058 3,639,948 3,810,010 1,775,681  م كما سبق اصدارها2019يناير  1األرصدة في 

       األولى التطبيق عن لناتجةا التغيرات اثر (*)

 - - (761) 761 -  والقياس التصنيف اجمالى االثر على إعادة .أ

 (309,035) - - (309,035) -  المتوقعة االئتمانية اجمالى االثر على الخسائر .ب

 11,434,662 2,518,058 3,639,187 3,501,736 1,775,681  م بعد تعديلها بأثر التطبيق االولى2019يناير  1األرصدة في 

 (109,383) - 275,115 (384,498) - د(/27) ل الشامل االخرالدخ بالقيمة العادلة من خاللصافي التغير في االستثمارات المالية 

 (689,701) (689,701) - - -  توزيعات أرباح

 - (251,912) - 251,912 -  المحول إلى احتياطى قانوني )عام(

 13,556 - - 13,556 -  ة عن اصول الت ملكيتها للبنك احتياطى المخاطر البنكي

 - - (1,270,988) - 1,270,988  المحول لزيادة رأس المال

 - (1,576,445) 1,576,445 - -  المحول إلى أرباح محتجزة

 2,714,848 2,714,848 - - -  لسنهصافي أرباح ا
  

     

 13,363,982 2,714,848 4,219,759 3,382,706 3,046,669 (28(،)27(،)26) م2019 ديسمبر 31األرصدة في 

       

 9,247,053 1,722,733 2,917,983 2,830,656 1,775,681  م2018يناير  1األرصدة في 
 454,823 - - 454,823 -  مل االخرالدخل الشا بالقيمة العادلة من خاللصافي التغير في االستثمارات المالية 

 9,701,876 1,722,733 2,917,983 3,285,479 1,775,681  به مباشرة فى حقوق الملكيةصافى الدخل المعترف 

 (492,183) (492,183) - - -  توزيعات أرباح

 - IFRS  - 335,510 - (335,510) 9احتياطى مخاطر معيار المحول إلى 

 - (172,188) - 172,188 -  المحول إلى احتياطى قانوني )عام(

 - (887) - 887 -  ياطات أخرىالمحول إلى احت

 - (721,965) 721,965 - -  المحول إلى أرباح محتجزة

 14,875 - - 14,875 -  المحول الى احتياطى المخاطر البنكية عن اصول الت ملكيتها للبنك 

 2,519,129 2,519,129 - - -  سنهصافي أرباح ال

 11,743,697 2,519,129 3,639,948 3,808,939 1,775,681  طى مخاطر بنكيةم قبل التعديل الى احتيا2018ديسمبر  31االرصدة فى 

 - (1,071) - 1,071 -  المحول إلى احتياطي المخاطر البنكية العام

 11,743,697 2,518,058 3,639,948 3,810,010 1,775,681  م2018 ديسمبر 31األرصدة في 
 

 م من البنك المركزى المصرى .2019فبراير  26التطبيق االولى للتعليمات الصادرة فى  )*( 

 ( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المستقلة .32( إلى )1اإليضاحات المرفقة من إيضاح ) -



  بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساهمة مصرية(
 قائمة التدفقات النقدية المستقلة
 هــ1441جماد االول  5م الموافق 2019ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في 
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 م2018ديسمبر  31في  م 2019ديسمبر   31 رقم إيضاح 
 باأللف جنيه مصرى باأللف جنيه مصرى  

    التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 3,189,288 3,507,599  صافي األرباح قبل الضرائب

     تشغيلال تعديالت لتسوية صافي األرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة
 51,099 82,032 (19،21) إهالك واستهالك

 292,595 94,209 (15,16,17,18) اضمحالل األصول
 1 (914) (25) فروق إعادة تقييم المخصصات االخرى بالعمالت األجنبية

 3,455 (31,938) (25) )رد( مخصصات اخرى
 (9,134) 93 د(/18) خسائر )ارباح( استثمارات مالية 

 - (280) (12) )ارباح( بيع أصول ثابتة
 (86,134) (74,693) (8) توزيعات أرباح محصلة

    

 
   

 3,441,170 3,576,108  للتشغية اأرباح التشغيل قبل التغيرات فى األصول وااللتزامات من أنشط
    صافي التغير في األصول وااللتزامات

 (533,496) (454,066) (15) أرصدة لدى البنك المركزي في إطار نسبة االحتياطي اإللزامي
 (4,784,181) (2,647,469) ج(/18) شهور 3أوراق حكومية استحقاق أكثر من 

 (9,462) (116,521) ب(/18) الخسائراستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح و
 (1,202,210) (1,315,542) (20,17) مشاركات ومرابحات ومضاربات للعمالء **

 (726,627) (324,700) (20) أصول أخرى
 8,444 140,128 (22) أرصدة مستحقة للبنوك

 7,929,613 6,978,594 (23) أوعية ادخارية وشهادات ادخار
 (343,737) (709,277)  ضرائب دخل مسددة

 407,346 167,323 (24) التزامات أخرى

 4,186,860 5,294,578  أنشطة التشغيل  الناتجة منصافي التدفقات النقدية 
 

 
  

    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
 (254,790) (198,946) (21) )مدفوعات( لشراء أصول ثابتة وإعداد وتجهيز الفروع

 (22,421) (36,966) (19) ملموسة غير أصول )مدفوعات( لشراء
 - 280 (12) متحصالت من أصول ثابتة

 86,134 74,693 (8) توزيعات أرباح محصلة
 (313,788) 200,582 أ(/18) استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر **

 (5,120) (44,159) د(/18) استثمارات فى شركات تابعة وشقيقة

 6,094,799 (7,742,826) ج(/18) استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة

 5,584,814 (7,747,342)  تثمارالناتجة من أنشطة االس)المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية 
 

 
  

    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 (489,450) (697,306)  توزيعات األرباح المدفوعة **

 (489,450) (697,306)  تدفقات النقدية )المستخدمة في( أنشطة التمويلصافي ال

 9,282,224 (3,150,070)  صافي )النقص( الزيادة في النقدية وما في حكمها خالل السنة

 34,067,520 43,349,744  رصيد النقدية وما في حكمها ـ أول السنة

 43,349,744 40,199,674  رصيد النقدية وما في حكمها ـ آخر السنة

    وتتمثل النقدية وما في حكمها فيما يلي :
 7,948,772 8,556,424  نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى

 42,112,679 38,788,558  أرصدة لدى البنوك
 15,068,596 17,463,923  أوراق حكومية أخرى قابلة للخصم لدى البنك المركزى المصرى

 (6,711,707) (7,145,308)  إطار نسبة االحتياطي أرصدة لدى البنك المركزي في
 (15,068,596) (17,463,923)  شهور ( 3أوراق حكومية استحقاق )أكثر من 

 43,349,744 40,199,674 (29) النقدية وما في حكمها

 لم تتضمن قائمة التدفقات النقدية معامالت غير نقدية تتمثل فيما يلى: **
ة إلى ألف جنيه مصرى باإلضاف 7,628خرى بمبلغ مرابحات ومشاركات للعمالء الحركة على أصول آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون ببند أصول ألم يشمل التغير في بند  -

 جنيه مصرى للعمالء والبنوك والمخصصات االخرى. 136,853ديون معدومة بمبلغ 
ات ماليدة ة الددخل الشدامل االخدر فدروق التقيديم والتدى أدرجدت ببنددى خسدائر اضدمحالل اسدتثمارل قائمدلم يشمل التغير في بندد اسدتثمارات ماليدة بالقيمدة العادلدة مدن خدال -

العادلدة مدن خدالل  بيدع إسدتثمارات ماليدة بالقيمدة خسدائرألدف جنيده مصدرى تمثدل  (93)ألف جنيه مصرى كما تم إضافة مبلغ  (393,474)واحتياطى القيمة العادلة بمبلغ 
 .السنةخر خالل قائمة الدخل الشامل اال

 ألف جنيه مصرى. 689,701م تتضمن توزيعات األرباح المدفوعة الحركة على دائنو توزيعات ببند أرصدة دائنة أخرى بمبلغ ل - 

 القوائم المالية المستقلة . ( جزء ال يتجزأ من32( إلى )1اإليضاحات المرفقة من إيضاح ) -



  بنك فيصل األسالمى المصرى )شركة مساهمة مصرية(
 قائمة التوزيعات المقترحة لألرباح

 هـ 1441 جماد االول 5م الموافق 2019ديسمبر 31عن السنة المالية المنتهية في 
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عن السنة المالية المنتهية 

 م2019ديسمبر  31في 

عن السنة المالية المنتهية 

 م2018ديسمبر  31في 

 باأللف جنيه مصري باأللف جنيه مصري 

 2,519,129 2,714,848 صافي أرباح السنة )من واقع قائمة الدخل(

   يخصم :

 - (280) انونالق أرباح بيع أصول ثابتة محولة لالحتياطي الرأسمالي طبقاً ألحكام

 (1,071) - ة العاماحتياطي المخاطر البنكي

 2,518,058 2,714,568 *صافي أرباح السنة القابلة للتوزيع

   يضاف :

 3,639,948 5,216,393 أرباح محتجزة في أول السنة

 - (1,270,988) المحول من األرباح المحتجزة لزيادة رأس المال خالل السنة

 - 274,354 أثر تغير سياسات محاسبيةاألرباح المحتجزة  الىالمحول 
 

  

 3,639,948 4,219,759 صافى األرباح المحتجزة

 6,158,006 6,934,327 اإلجمالي

   

   يوزع كاآلتي :

 251,912 271,457 احتياطي قانوني )عام( **

 525,701 564,913 توزيعات للمساهمين***

 150,000 180,000 حصة العاملين

 14,000 17,000 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 5,216,393 5,900,957 أرباح محتجزة في أخر السنة

 6,158,006 6,934,327 اإلجمالي
 

نك المركزي المصرى وتتوقف عملية التوزيع على قرار الب ،من النظام األساسي للبنك  59يتم توزيعه وفقا لما تقضى به المادة  *
 م. 2003لسنة  88المصرفي و النقد رقم من قانون البنك المركزي المصرى و الجهاز  84وفقا ألحكام المادة 

ا لتوجيهات البنك % من صافى أرباح السنة مخصوما منه أرباح بيع أصول ثابتة وفق 10يحسب األحتياطى القانونى )عام( بنسبة  **
 المركزى المصرى . 

يمة االسمية للسهم مقابل من الق %8جنيه مصري بنسبة  1.28332دوالر أمريكي يعادل  0,08نصيب السهم في التوزيع  -1 ***
 . فى نهاية العام المالى السابق )القيمة االسمية للسهم واحد دوالر أمريكي( %8نسبة توزيع 

األموال  م والتي تقضى بخضوع توزيعات األرباح التي تجريها شركات2014لسنة  53مكرر من القانون رقم  56 وفقا للمادة -2
 .هذه الضريبة إلى شركة مصر المقاصة والحفظ المركزىوالبنك ملزم بتوريد  %10لضريبة بسعر 



  )شركة مساهمة مصرية( فيصل األسالمى المصرىبنك 

  ستقلةلمتممة للقوائم المالية الماإليضاحات ا

 2019ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية فى 
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 معلومات عامة - 1

مصر العربية  خدمات المؤسسات والتجزئة المصرفية واالستثمار في جمهورية بنك فيصل األسالمى المصرىيقدم 

 القاهرة. –يوليو  26شارع  3فرعاً ، والمركز الرئيسي للبنك الكائن في  36والخارج من خالل 

سنة ل 142م المعدل بالقانون رقم 1977ة لسن 48كـشركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم  البنكأسس ت

 . لماليةاوالبنك مدرج في البورصة المصرية لألوراق  في جمهورية مصر العربية، ةم والئحته التنفيذي1981

 يناير 16اريخ بإجتماعها بت م 2019ديسمبر   31وافقت لجنة المراجعة على القوائم المالية للبنك الصادرة في 

 . م2020 يناير 30من مجلس إدارة البنك بإجتماعه فى ، وتم اعتمادها  م2020
 

 الهامة ملخص السياسات المحاسبية  -2

إال إذا تم  عها بثباتإتبا فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية المستقلة والتي يتم

 اإلفصاح عن غير ذلك:

  المستقلة أسس إعداد القوائم المالية - أ

ً هذه يتم إعداد  س إدارته دة من مجللتعليمات البنك المركزى المصرى المعتمالقوائم المالية المستقلة وفقا

لدولى ابات المعيار طبقاً لمتطلللبنوك  القوائم المالية إعدادوكذا وفقاً لتعليمات  2008ديسمبر  16بتاريخ 

 .م2019براير ف 26بتاريخ  ك المركزى المصرى( "االدوات المالية" الصادرة من البن9للتقارير المالية )

لبنك اسوف يقوم وصلة ، يتم إعداد هذه القوائم المالية المستقلة للبنك طبقاً ألحكام القوانين المحلية ذات ال

ً لتعليمات البنك   المصرى ، لمركزىاأيضا بإعدادً  القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة طبقا

ً كلياً في القوائم المالية المجمعة وهي الشركات وسيتم تجميع ال  –بنك فيها لتي للاشركات التابعة تجميعا

لى عأكثر من نصف حقوق التصويت أو لديه القدرة على السيطرة  –بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

ى لصول عالسياسات المالية والتشغيلية للشركة التابعة بصرف النظر عن نوعية النشاط ، ويمكن الح

قة في ة وشقيالقوائم المالية المجمعة للبنك من إدارة البنك . ويتم عرض االستثمارات في شركات تابع

 .القوائم المالية المستقلة للبنك ومعالجتها محاسبياً بالتكلفة ناقصاً خسائر االضمحالل

                   منتهية ية الالمال السنةوتقرأ القوائم المالية المستقلة للبنك مع قوائمه المالية المجمعة عن 

تائج نحتى يمكن الحصول على معلومات كاملة عن المركز المالي للبنك عن  م 2019ديسمبر   31في 

  خ .المنتهية في ذلك التاري السنةأعماله وتدفقاته النقدية والتغيرات في حقوق الملكية عن 

م باستخدام قواعد إعداد وتصوير القوائم 2018بر ديسم 31وقد كان يتم إعداد القوائم الماليه للبنك حتى  

                   الماليه للبنوك واسس االعتراف والقياس الصادره من البنك المركزى المصرى بتاريخ

م وبناءا على صدور تعليمات البنك المركزى المصرى 2019يناير  1م واعتبارا من 2008ديسمبر  16

م فقد قامت االداره بتعديل بعض السياسات 2019فبراير  26بتاريخ إلعداد القوائم الماليه للبنوك 

 المحاسبيه لتتماشى مع تلك التعليمات ويبين االيضاح التالى تفاصيل التغيرات فى السياسات المحاسبيه .
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 التغيرات فى السياسات المحاسبيه    -ب 

     تاريخبمركزى المصرى الصادره م قام البنك بتطبيق تعليمات البنك ال2019اعتبارا من اول يناير 

ه ير الماليى للتقارم والخاصه بإعداد القوائم الماليه للبنوك وفقا لمتطلبات المعيار الدول2019فبراير  26

يما يلى شأن وف( "االدوات الماليه" كما وردت بالتعليمات الصادرة من البنك المركزى المصرى بهذا ال9)

 . ياسات المحاسبيه للبنك الناتجه عن تطبيق تلك التعليماتملخص التغيرات الرئيسيه فى الس
 

 تصنيف االصول الماليه وااللتزامات الماليه :

ن مالعادله  لقيمهعند االعتراف االولى ، يتم تصنيف االصول الماليه على انها مصنفه بالتكلفه المستهلكه أو ا

 اح والخسائر .خالل الدخل الشامل األخر أو القيمه العادله من خالل االرب

 عاقديه.نقديه التها الويتم تصنيف االصول الماليه طبقا لنموذج األعمال الذى تدار به تلك االصول الماليه وتدفقات

الل ادله من خه العويتم قياس االصل المالى بالتكلفه المستهلكه إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يقاس بالقيم

 االرباح والخسائر .

  ية .باالصل ضمن نموذج عمل بهدف االحتفاظ باالصول لتحصيل تدفقات نقديه تعاقديتم االحتفاظ 

 وعات قط مدفينشأ عن الشروط التعاقديه لألصول الماليه تدفقات نقديه فى تواريخ محدده والتى تكون ف

 على المبلغ االصلى مستحق السداد. عوائدهاصل و

شرطيين فت النود الدخل الشامل االخر فقط فى حال إستوويتم قياس أدوات الدين بالقيمه العادله من خالل ب

 التاليين ولم تقاس بالقيمه العادله من خالل االرباح والخسائر:

 يه لتعاقديتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج عمل يكون هدفه تحقق من خالل تحصيل التدفقات النقديه ا

 وبيع االصول الماليه .

 اصل  دفوعاتميه تدفقات نقديه فى تواريخ محدده والتى تكون فقط ينشأ عن شرط التعاقديه لألصول المال

 على المبلغ االصلى مستحق السداد. عوائدهو

اس  رجعه قيار بالعند االعتراف االولى باإلستثمار فى االسهم غير المحتفظ بها للمتاجره ، يجوز للبنك أن يخت

 ى اساس كلار علل األخر ، يتم إجراء هذا اإلختيالتغيرات الالحقه فى القيمه العادله ضمن بنود الدخل الشام

 استثمار على حده.

 ائر. لخسح وابارالل الة من خالدلعاانها مصنفة بالقيمة أعلى ى ألخرالمالية ل األصوايتم تصنيف جميع 

لتي سيتم ا تلمتطلبااصال ماليا يلبي أجعه ربال د يحدأن يمكن للبنك  ليوألاف االعترالك عند ذلى إباإلضافة 

ل اللة من خدلعاا نه بالقيمةأعلى ألخر الشامل الدخل ل امن خال لةدلعاابالقيمة أو لمستهلكة ا لتكلفهباقياسها 

 لتي قداسبي لمحاالتطابق م اكبير حالة عدكل يخفض بشأو بذلك سيلغي م لقيال أن افي حا لخسائرح وابارألا

 تنشأ خالفا لذلك. 
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  لعمل:ذج اتقييم نمو

يعكس  اهذن فظة أللمحى ايحتفظ فيه باألصل على مستوي لذل األعماذج انموف دتقييم هاء لبنك بإجرم ايقو

  لنظر فيها:ا لتي يتمت المعلومااتشمل  ، دارةإلالى ت إلمعلومااتقديم ل وألعماإدارة ايقة جه طروفضل أعلى 

 ا لمعرفة م خصوصاولعملية الناحية امن ت لسياساالية عمل تلك وألمعلنة للمحفظة اف األهدت والسياساا

ع ملمالية ل األصوة امطابقة مدأو لتعاقدية ائد العوادات ايرإتركز على كسب دارة إلاتيجية استراكانت إذا 

 . لصوألابيع ل لنقدية من خالت التدفقااتحقيق ل أو ألصواتلك ل لتي تموالمالية ت اماااللتزة امد

  لبنك إدارة الى ن إلشأا اير بهذفع تقرورلمحفظة أداء افية تقييم كي. 

  ا هذل األعمذج المحتفظ بها في نموالمالية ل األصول واألعماذج انموأداء لتي تؤثر على اخاطر لما

 .لمخاطر ه اهذإدارة كيفية و

 ط شانن بشأ توقعاتهات ولمبيعاه اهذب سباأ، وسابقةات في فترت لمبيعااتوقيت وحجم ت وصفقاد عد

نفصل بل مكل بشت لمبيعاط القة بنشالمتعت المعلوماالنظر في ايتم ال لكذمع ولمستقبل افي ت لمبيعاا

ق كيفية تحقيولمالية ل األصواة دارلمعلن للبنك إلف الهدامن تقييم شامل لكيفية تحقيق ءا ها جزرعتباا

  لنقدية.ت التدفقاا
 

لة دعالاالقيمة لة بدالعالقيمة س اساأئها على أدالتي يتم تقييم ة أو المحتفظ بها للمتاجرالمالية ل األصوس ايتم قيا

حتفظ بها مغير ولتعاقدية فقط النقدية ت التدفقااألنها غير محتقظ بها لتحصيل  لخسائروا حبارالا لن خالم

 لمالية.ل األصوالتعاقدية مع بيع النقدية ا تلتدفقاالتحصيل 

 :دلعوائواألصلي اللمبلغ ت فعاد دة هي مجرلتعاقديالنقدية ت التدفقاانت كاإذا تقييم ما 

 ليوألاف  اعترالالمالي عند الة لألصل دلعاالقيمة  انه أألصلي على المبلغ ايف تعريتم ، لتقييم ا اهذاض ألغر

ألصلي ا مرتبطة بالمبلغلاالئتمانية اللمخاطر د ولزمنية للنقواللقيمة دي لماالمقابل ا نهأعلى العائد يتم تعريف  ،

ولة لسيامخاطر مثل )ى ألخراألساسية ا الئتماناليف تكاولمخاطر ومنية معينة ة زفترل خالاد لسداتحت 

 بح. لراكذلك هامش و (يةدارإلاليف تكالوا

أخذ يلبنك ن افإ ائدالعوألصلي اللمبلغ ت مدفوعاد لتعاقدية هي مجرالنقدية ت التدفقاانت كاإذا تقييم ما ر طاإفي 

د ق تعاقديةوط رشعلى ي لمالي يحتواألصل ن اكاإذا يشمل تقييم ما ا هذو داةلتعاقدية لألوط الشرر اباالعتابعين 

 ط. لشرا الك لن يستوفي هذر أن ذلتعاقدية باعتباالنقدية ا تلتدفقاامبلغ وقت وتغير 

 لمالية:  ل األصواقيمة ل ضمحالا

                يخرابتدرة لصاي المركزالبنك ت ايما" طبقا لتعل 9قم رلمالية ا يررلي للتقاولدر المعيال ايستبد

              يخربتادرة لصاي المركزالبنك ت ايمابتعلارد لوالمحققة رة الخساذج انمو"  م 2019ير افبر 26

على  ةجديدلالقيمة افي ل الضمحالذج المتوقعة كما ينطبق نمواالئتمانية رة الخساذج ابنمو 2008 يسمبرد 16

 لمالية. ت الضماناد اعقوو االئتمانات تعهدت وتباطارإلى بعض إلمالية باإلضافة ل األصوافة كا

ن كار مما كثأة مبكررة بصون الئتماار بخسائاف العترايتم  9قم رلمالية ا يررلي للتقاولدر المعياابموجب 

 .2008ديسمبر  16الصادره بتاريخ ي لمركزالبنك ت الوضع عليه بموجب تعليماا

 تكلفهلمثبتة بالالمالية ل األصوالمتوقعة من االئتمانية الخسائر س احل لقياامرث لبنك منهجا من ثالايطبق 

حل المرابين  لباالنتقال ألصوم اتقو ، ألخرالشامل الدخل ل اخال لة مندلعاالدين بالقيمة وأدوات المستهلكة ا

 لي بها. وألاف االعترامنذ ن الئتمادة التغير في جوالى دا إستناالتالية ث الثالا
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 ا شهر 12ى لمتوقعة على مدن االئتمارة الى : خساوالالمرحلة ا

مخاطر  جوهرية فيدة يازعلى ي لتي ال تنطووالي وألا افالعترالمالية عند ل االصوالى وألالمرحلة اتتضمن 

 ئتمانية منخفضة نسبيا.  اعلى مخاطر  يلتي تنطوأوالي وألا افالعترامنذ  نالئتماا

جمالي إلى ع العوائدتحتسب ا وشهر 12ى ئتمانية متوقعة على مدابخسائر اف العترايتم  لألصوه ابالنسبة لهذ

هي  اشهر 12ى لمتوقعة على مدن االئتماا خسائر(  نالئتماامخصص  خصمون بد ) للدفترية لألصوالقيمة ا

 . لماليةائم اولقايخ ربعد تاا شهر12ل محتملة خالق خفات إلتي قد تنتج من حاالالمتوقعة االئتمانية الخسائر ا

 ن الئتمااقيمة ل ضمحالم اع عدم –ة لحياي المتوقعة على مدن االئتمارة الثانية: خساالمرحلة ا

 ولى ولكنتراف االالثانيه االصول الماليه التى بها زياده جوهريه فى مخاطر االئتمان منذ االع لمرحلةاتتضمن 

لك ياه لتئتمان متوقعه على مدة الحإاليوجد دليل موضوعى على اضمحالل القيمه ، يتم االعتراف بخسائر 

على  لمتوقعهه االئتمان اجمالى القيمه الدفتريه لالصول ، خسارإعلى  عوائدحتساب الإاالصول ولكن يستمر 

قع المتو عمردى الت االخفاق الممكنه على ممدى الحياه هى الخسائر االئتمانيه المتوقعه الناتجه من جميع حاال

  داه الماليه.لأل

 ن الئتمااقيمة ل ضمحالا –ة لحياى المتوقعة على مدن االئتمارة الثالثة: خساالمرحلة ا

ئم القوايخ رلقيمة في تاا ضنخفاالى ليل موضوعي عدلتي يوجد بها ا لماليةل األصوالثالثة المرحلة اتتضمن 

 ة. لحياى امتوقعة على مدن ئتماإبخسائر اف العترايتم ل ألصوه ابالنسبة لهذ لماليةا

 

 IFRS 9  يررلي للتقاولدر المعياا تم تطبيق ، 2019ير افبر 26فيي لمصري المركزالبنك ت اطبقا لتعليما

ا لك طبقوذلتالي ا لنحواعلي ر لمعياالناتج عن تطبيق التأثير س البنك بقيام اقد قاو 2019يناير  1من  اءً بتدا

 كرها: ذلسالف ت اللتعليما

 IFRS ٩ الدولي للمعيار األولي التطبيق عن الناتجة التغيرات اثر
 )بااللف جنيه مصرى(

 االرباح المحتجزة احتياطى القيمة العادلة احتياطى المخاطر العام 

 3,63٩,٩48 2,330,608 53٩,755 م201٩ يناير 1في  د االفتتاحىالرصي

    

 (761) 761 - والقياس التصنيف إعادة علي األثر إجمالي
 - - (30٩,035) الخسائر االئتمانية المتوقعة  علي األثر إجمالي

 (761) 761 (30٩,035) االثر االولى عند التطبيق إجمالي

 3,63٩,187 2,331,36٩ 230,720 م201٩ يناير 1في عدل الم الرصيد االفتتاحى

 

 الشركات التابعة والشقيقة -  جـ

 تمثل لتكلفة وهىأساس ا على المرفقة المستقلة المالية القوائم فى وشقيقة تابعةشركات  في االستثمارات عرض يتم

 وتقدم هذا ، فيها مستثمرأصول الشركات ال وصافى أعمال نتائج أساس على الملكية وليس فى المباشرة البنك حصة

ً  المجمعة المالية القوائم للبنك وشركاته  المجمعة ةالنقدي والتدفقات ونتائج األعمال المجمع المالى للمركز اشمل تفهما

 أصول شركاته الشقيقة . صافى فى البنك حصة إلى التابعة )المجموعة( باإلضافة
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 الشركات التابعة 1/ جـ

 لماليةابنك بطريق مباشر أو غير مباشر القدرة على التحكم في سياستها هي الشركات التي يمتلك ال

 . لتصويتوالتشغيلية والقدرة على السيطرة عليها وعادة يكون للبنك حصة ملكية تزيد عن نصف حقوق ا

 الشركات الشقيقة 2/  جـ

حد  ل الىن ال يصهي الشركات التي يمتلك البنك بطريق مباشر أو غير مباشر نفوذاً مؤثراً عليها ولك

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

لقيمة قتناء بالفة االيتم استخدام طريقة الشراء في المحاسبة عن عمليات اقتناء البنك للشركات ، ويتم قياس تك

مات التزا لكية مصدرة و/أوالعادلة أو المقابل الذي قدمه البنك من أصول للشراء و/أو أدوات حقوق م

ً  تكبدها البنك و/أو التزامات يقبلها نيابة عن الشركة المقتناة ، وذلك في تاريخ التبادل ية تكاليف  إليها أمضافا

لة ناة القابالمقت تعزي مباشرة لعملية االقتناء ، ويتم قياس صافي األصول بما في ذلك االلتزامات المحتملة

ة في بر الزيادة وتعتادلة في تاريخ االقتناء ، بغض النظر عن وجود أية حقوق لألقليللتحديد وذلك بقيمتها الع

ن القيمة تناء عتكلفة االقتناء عن القيمة العادلة لحصة البنك في ذلك الصافي شهرة وإذا قلت تكلفة االق

ات( مصروف)ت العادلة للصافي المشار إليه ، يتم تسجيل الفرق مباشرة في قائمة الدخل ضمن بند إيرادا

 .خرىتشغيل أ

ً التكل ويتم المحاسبة عن الشركات التابعة والشقيقة في القوائم المالية المستقلة للبنك بطريقة هذه لفة وفقا

ي القيمة فمحالل الطريقة ، تثبت االستثمارات بتكلفة االقتناء متضمنة أية شهرة ويخصم منها أية خسائر اض

 يلها .في تحص عتماد توزيع هذه األرباح وثبوت حق البنكإالدخل عند  ، وتثبت توزيعات األرباح في قائمة

 التقارير القطاعية-د 

نافع اطر ومقطاع النشاط هو مجموعة من األصول والعمليات المرتبطة بتقديم منتجات أو خدمات تتسم بمخ

اخل ددمات أو خ تختلف عن تلك المرتبطة بقطاعات أنشطة أخرى. والقطاع الجغرافي يرتبط بتقديم منتجات

 ي بيئةفبيئة اقتصادية واحدة تتسم بمخاطر ومنافع تخصها عن تلك المرتبطة بقطاعات جغرافية تعمل 

 قتصادية مختلفة.إ

 المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية-هـ  

بنك ال ساباتحتمسك و يتم عرض القوائم المالية المستقلة للبنك بالجنيه المصرى وهو عملة العرض للبنك ،

رية في على أساس أسعار الصرف الساالسنةبالجنيه المصرى وتثبت المعامالت بالعمالت االخرى خالل 

خرى عمالت االية بالتاريخ تنفيذ المعاملة ، ويتم إعادة تقييم أرصدة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقد

      جم في 16.0415دوالر = ) العلى أساس أسعار الصرف السارية في ذلك التاريخ السنةفي نهاية 

ي قائمة ، ويتم االعتراف ف(  م2018جم في نهاية ديسمبر  17.9136والدوالر =  م2019 ديسمبرنهاية 

 ة :ود التاليبالبن الدخل باألرباح والخسائر الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وبالفروق الناتجة عن التقييم
 

 بغرض المتاجرة( . تااللتزاماصافي دخل المتاجرة )بالنسبة لألصول و -

 إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى )بالنسبة لباقي البنود(. -

ن ى أدوات حقبوق ملكيبة بالقيمبة العادلبة مببحقوق الملكية بالنسببة لالسبتثمارات فببنود الدخل الشامل االخر  -

 خالل الدخل الشامل االخر .
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 ة المصنفةاألجنبي المالية ذات الطبيعة النقدية بالعمالتيتم تحليل التغيرات في القيمة العادلة لألدوات  

جت عن تقييم نت )أدوات دين( ما بين فروق الدخل الشامل االخربالقيمة العادلة من خالل قائمة استثمارات 

ن عنتجت  التغيرات في التكلفة المستهلكة لألداة وفروق نتجت عن تغيير أسعار الصرف السارية وفروق

تكلفة رات في الالتغييبلعادلة لألداة ، ويتم االعتراف في قائمة الدخل بفروق التقييم المتعلقة تغيير القيمة ا

بند  صرف فيالمستهلكة ضمن عائد التوظيفات واإليرادات المشابهة وبالفروق المتعلقة بتغيير أسعار ال

ادلة مة العير في القي، ويتم االعتراف ضمن حقوق الملكية بفروق التغي إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى

 ( .ل االخرالدخل الشامبالقيمة العادلة من خالل قائمة )احتياطي القيمة العادلة / استثمارات مالية 

يمة تغير الق اتجة عنتتضمن فروق التقييم الناتجة عن البنود غير ذات الطبيعة النقدية األرباح والخسائر الن 

العتراف ار ويتم بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائالعادلة مثل أدوات حقوق الملكية المحتفظ 

ل قائمة ة من خالبالقيمة العادلبفروق التقييم الناتجة عن أدوات حقوق الملكية المصنفة استثمارات مالية 

 ضمن احتياطى القيمة العادلة في حقوق الملكية  الدخل الشامل االخر

 األصول المالية -و 

من خالل  لعادلةااألصول المالية بين المجموعات التالية : أصول مالية مبوبة بالقيمة  يقوم البنك بتبويب

ية ات مالاألرباح والخسائر ، التوظيفات للعمالء )مشاركات ومرابحات ومضاربات للعمالء(، واستثمار

رة تقوم اإلدا، و خرالالدخل الشامل ابالقيمة العادلة من خالل قائمة ، واستثمارات مالية  بالتكلفة المستهلكة

 بتحديد تصنيف استثماراتها عند االعتراف األولي .

  األصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 1/و

 ة الماليةب األداحيث يتم تبوي بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائرتشمل هذه المجموعة أصول مالية 

ير أو ل القصإذا تم اقتناؤها وتحمل قيمتها بصفة أساسية بغرض بيعها في األج على أنها بغرض المتاجرة

ت فعلية معامال إذا كانت تمثل جزءاً من محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتها معاً وكان هناك دليل على

رض حديثة تشير إلى الحصول على أرباح في األجل القصير كما يتم تصنيف المشتقات على أنها بغ

 متاجرة إال إذا تم تخصيصها على أنها أدوات تغطية . ال

اح الل األربخلة من ال يتم إعادة تبويب أية مشتقة مالية من مجموعة األدوات المالية المقيمة بالقيمة العاد

مجموعة  نقالً من مالية والخسائر وذلك أثناء فترة االحتفاظ بها أو سريانها ، كما ال يتم إعادة تبويب أية أداه

 ها بمعرفةتخصيص األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر إذا كانت هذه األداة قد تم

 البنك عند االعتراف األولي كأداة تقيم بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر .

بالقيمة  ة المقيمةلماليوات افي جميع األحوال ال يقوم البنك بإعادة تبويب أي أداة مالية نقالً إلى مجموعة األد

 العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

  لمالية. ت المشتقاة والمتاجرض امالية بغرل صوألمجموعة على ه اتشتمل هذو 

   ل ألجايعها في بض ساسية بغرأها بصفة ؤقتنااتم ة إذا لمتاجرض انها بغرألمالية على داة األايتم تبويب

ى خرألية مات ماالتزو اصوال أتضم دة مالية محدأدوات من محفظة ا  ًءنت تمثل جزكاأو إذا لقصير ا

أو لقصير ا لألجالتعامل عليها في افعلية حديثة من ح باأرعلى ل لحصواتتسم بنمط وتها معًا إداريتم 

 تغطية. دوات كأفعالة ومالية غير مخصصة ت عن مشتقارة نت عباكا
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 مشاركات ومرابحات ومضاربات للعمالء 2/و

 دا :يما عمثل أصوالً مالية غير مشتقة ذات مبلغ ثابت أو قابل للتحديد وليست متداولة في سوق نشطة فت

األصول التي ينوي البنك بيعها فوراً أو في مدى زمني قصير ، يتم تبويبها في هذه الحالة ضمن األصول  -

 .بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر

عند  الدخل الشامل االخربالقيمة العادلة من خالل قائمة بتبويبها على أنها األصول التي قام البنك  -

 االعتراف األولي بها.

األصول التي لن يستطيع البنك بصورة جوهرية استرداد قيمة استثماره األصلي فيها ألسباب أخرى  -

 بخالف تدهور القدرة االئتمانية
  

 بالتكلفة المستهلكةالمالية  االستثمارات 3/و

يد ابل للتحدقحدد أو مأصوالً مالية غير مشتقة ذات مبلغ سداد  بالتكلفة المستهلكةتمثل االستثمارات المالية 

، ويتم  حقاقهاوتاريخ استحقاق محدد ولدى إدارة البنك النية والقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ است

بلغ هام البنك م إذا باع االخرالدخل ئمة بالقيمة العادلة من خالل قاإعادة تبويب كل المجموعة على أنها 

 باستثناء حاالت الضرورة . بالتكلفة المستهلكةمن األصول المالية 
 

  الدخل الشامل االخربالقيمة العادلة من خالل قائمة المالية  االستثمارات 4/و

ر مشتقة الية غيم أصوالً  الدخل الشامل االخرتمثل االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

في  التغيرات ولة أوتكون هناك النية لالحتفاظ بها لمدة غير محددة وقد يتم بيعها استجابة للحاجة إلى السي

 أسعار العائد أو الصرف أو األسهم .

 ويتبع ما يلي بالنسبة لألصول المالية :  

خ هو التارياجرة وية في تاريخ المتيتم االعتراف بعمليات الشراء والبيع بالطريقة المعتادة لألصول المال

 كةلمستهلابالتكلفة الذى يلتزم فيه البنك بشراء أو بيع األصل وذلك بالنسبة لالستثمارات المالية 

 . الدخل الشامل االخربالقيمة العادلة من خالل قائمة واالستثمارات المالية 

دية من قات نقاقدي في الحصول على تدفيتم استبعاد األصول المالية عندما تنتهي فترة سريان الحق التع

م خر ويتأاألصل المالي أو عندما يحول البنك معظم المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية إلى طرف 

 دية . استبعاد االلتزامات عندما تنتهي إما بالتخلص منها أو إلغائها أو انتهاء مدتها التعاق

لشامل االدخل مة الل قائبالقيمة العادلة من خستثمارات المالية يتم القياس الحقاً بالقيمة العادلة لكل من اال

 .  بالتكلفة المستهلكةوبالتكلفة المستهلكة لالستثمارات  االخر

ادلة مة العيتم االعتراف مباشرة في حقوق الملكية باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القي

د األصل تم استبعايوذلك إلى أن  الدخل الشامل االخرقائمة  بالقيمة العادلة من خالللالستثمارات المالية 

تى سبق المتراكمة القائمة الدخل باألرباح والخسائر  أو اضمحالل قيمته عندها يتم االعتراف في

 الملكية .  االعتراف بها ضمن حقوق

الت العم ائرتم االعتراف في قائمة الدخل بالعائد المحسوب بطريقة التكلفة المستهلكة وأرباح وخس 

،  االخر الشامل بالقيمة العادلة من خالل الدخلاألجنبية الخاصة باألصول ذات الطبيعة النقدية المبوبة 

بالقيمة  لمبوبةاوكذلك يتم االعتراف في قائمة الدخل بتوزيعات األرباح الناتجة عن أدوات حقوق الملكية 

 للبنك في تحصيلها .  عندما ينشأ الحق العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
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لجارية الطلب يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المعلن عن أسعارها في أسواق نشطة على أساس أسعار ا 

Bid Price لبنك يحدد اأما إذا لم تكن هناك سوق نشطة لألصل المالي أو لم تتوافر أسعار الطلب الجارية، ف

لنقدية لتدفقات ااحليل تلتقييم ويتضمن ذلك استخدام معامالت محايدة حديثة أو القيمة العادلة باستخدام أحد أساليب ا

ا السوق وإذبملين المخصومة ، أو نماذج تسعير الخيارات أو طرق التقييم االخرى شائعة االستخدام من قبل المتعا

مل لدخل الشاالل الة من خبالقيمة العادلم يتمكن البنك من تقدير القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المبوبة 

 ، يتم قياس قيمتها بالتكلفة بعد خصم أي اضمحالل في القيمة . االخر

 الل قائمةة من خبالقيمة العادليقوم البنك بإعادة تبويب األصل المالي المبوب ضمن مجموعة األدوات المالية  

القيمة بلمالية عن مجموعة األدوات ا المديونيات )سندات( نقالً  –الذى يسرى عليه تعريف  الدخل الشامل االخر

دما وذلك عن – بالتكلفة المستهلكةإلى مجموعة األصول المالية  الدخل الشامل االخرالعادلة من خالل قائمة 

تاريخ  و حتىأتتوافر لدى البنك النية والقدرة على االحتفاظ بهذه األصول المالية خالل المستقبل المنظور 

تعلقة و خسائر مأرباح أتبويب بالقيمة العادلة في تاريخ إعادة التبويب ، ويتم معالجة أية االستحقاق وتتم إعادة ال

 بتلك األصول التى تم االعتراف بها سابقاً ضمن حقوق الملكية وذلك على النحو التالي : 

لى مدار عائر الخسوفي حالة األصل المالي المعاد تبويبه الذى له تاريخ استحقاق ثابت يتم استهالك األرباح  -

س ة على أسان القيمبطريقة العائد الفعلي ويتم استهالك أي فرق بي بالتكلفة المستهلكةالعمر المتبقي لالستثمار 

ة خدام طريقباست التكلفة المستهلكة والقيمة على أساس تاريخ االستحقاق على مدار العمر المتبقي لألصل المالي

اف بق االعترسسائر األصل المالي الحقاً يتم االعتراف بأية أرباح أو خ العائد الفعلي ، وفي حالة اضمحالل قيمة

 بها مباشرة ضمن حقوق الملكية في األرباح والخسائر .

  

ة حتى ق الملكيفي حالة األصل المالي الذى ليس له تاريخ استحقاق ثابت تظل األرباح أو الخسائر ضمن حقو -

ألصل يمة اقعتراف بها في األرباح والخسائر وفي حالة اضمحالل بيع األصل أو التصرف فيه ، عندئذ يتم اال

ً يتم االعتراف بأية أرباح أو خسائر سبق االعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكي ألرباح اة في المالي الحقا

 والخسائر. 
 

وعة لي )أو مجمالما إذا قام البنك بتعديل تقديراته للمدفوعات أو المقبوضات فيتم تسوية القيمة الدفترية لألصل 

رية وذلك يمة الدفتب القاألصول المالية( لتعكس التدفقات النقدية الفعلية والتقديرات المعدلة على أن يتم إعادة حسا

راف بالتسوية يتم االعتوالية بحساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بسعر العائد الفعلي لألداة الم

 في األرباح والخسائر . كإيراد أو مصروف

زيادة يخ الحق بي تارففي جميع األحوال إذا قام البنك بإعادة تبويب أصل مالي طبقاً لما هو مشار إليه وقام البنك 

ة ، يتم لنقديتقديراته للمتحصالت النقدية المستقبلية نتيجة لزيادة ما سيتم استرداده من هذه المتحصالت ا

صيد تسوية للرليس كوكتسوية لسعر العائد الفعلي وذلك من تاريخ التغير في التقدير  االعتراف بتأثير هذه الزيادة

 الدفتري لألصل في تاريخ التغير في التقدير .

 
 

 201٩يناير  1من را عتباالمطبقة المالية السياسة ا  5/و

، لمستهلكة ا كلفهتمالية يتم قياسها بالل صوألتالية: ت المجموعاالمالية بين اصوله ألبنك بتبويب م ايقو

ل لة من خالدلعاامالية بالقيمة ل صوأ ،الخر الشامل الدخل ل الة من خالدلعاامالية بالقيمة ل صوأ

 لماليةل االصوابه ار تدي لذل االعماذج الى نموم اعاكلتصنيف بشلايستند ولخسائر. ح وابارالا

 لتعاقدية. النقدية اتدفقاتها و
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 لمستهلكة: ا كلفهلمالية بالتل األصوا 5/1و/

 ة. لتعاقديا لنقديةت التدفقاالمحتفظ بها لتحصيل المالية ل الألصول ألعماذج المالي ضمن نموايحتفظ باألصل 

ل صامتمثلة في لالتعاقدية النقدية ت التدفقاالمالية لتحصيل ل اباألصوظ الحتفاا هول ألعماذج امن نموف لهدا

 ئد. العور واالستثماامبلغ 

  متمثلة في: لر المعياافي  ه اردلووط ابالشرذج ولنموا  اهذف ستثنائي بالنسبة لهداعرضي ث لبيع هو حدا

 لمالية. داة االر انية لمصدالئتمارة القدافي ر تدهود جوو  -

 لقيمة.  واية ور لدامن حيث ت قل مبيعاأ  -

 ر. لمعيات افقها مع متطلبااتوى مدوة بيع عمليلمبررات كل ة معتمدوضحة واتتم عملية توثيق أن  -
 

 الخر: الشامل الدخل ل الة من خالدلعاالمالية بالقيمة ل األصوا 5/2و/

ية لتعاقداة لنقديت التدفقااصيل لمحتفظ بها لتحالمالية ل الألصول ألعماذج المالي ضمن نموايحتفظ باألصل 

 لبيع. وا

 ذج. لنموف التحقيق هدتكامالن يلبيع والتعاقدية النقدية ت التدفقااتحصيل  كال من

دية لنقت افقالتدالمحتفظ به لتحصيل ل اعماذج أنة مع نمورلقيمة بالمقاواية ورلدامرتفعة من حيث ت مبيعا

 لتعاقدية.ا
 

 لخسائر: ح وابارالل الة من خالدلعااالية بالقيمة لمل األصوا  5/3و/

لقيمة س اساألمالية على ل االصوة ، إدارة المتاجراتتضمن ى خرل أعماذج ألمالي ضمن نماايحتفظ باألصل 

 لبيع. النقدية عن طر يق ت التدفقااتعظيم ، لة دلعاا

ظ به لتحصيل محتفلأو التعاقدية النقدية ت التدفقاالمالي لتحصيل اباألصل ظ الحتفااليس ل ألعماذج انموف هد

 لبيع. والتعاقدية النقدية ت التدفقاا

 ذج.لنموف اعرضي بالنسبة لهدث لتعاقدية حدالنقدية ت التدفقااتحصيل 
 

 :ل العماذج اتتمثل خصائص نموو

  هيكله مجموعه من االنشطه مصممه الستخراج مخرجات محدده 

  مخرجات( –انشطه  –يمثل اطار كامل لنشاط محدد )مدخالت 

 ن يتضمن نموذج االعمال الواحد نماذج اعمال فرعيه.يمكن ا 
 

 المقاصة بين األدوات المالية - ز

ن لمقاصة بياجراء يتم إجراء المقاصة بين األصول وااللتزامات المالية إذا كان هناك حق قانوني قابل للنفاذ إل

وتسوية  األصل غ، أو الستالمالمبالغ المعترف بها وكانت هناك النية إلجراء التسوية على أساس صافي المبال

 االلتزام في آن واحد. 

لتزام اية مع وتعرض بنود اتفاقيات شراء أوراق حكومية مع التزام بإعادة البيع واتفاقيات بيع أوراق حكوم

 بإعادة الشراء على أساس الصافي بالمركز المالي ضمن بند أوراق حكومية .

 طيةأدوات المشتقات المالية ومحاسبة التغ -  حـ

ً بقياسها اليتم االعتراف بالمشتقات بالقيمة العادلة في تاريخ الدخول في عقد المشتقة ، ويتم إعادة قي متها حقا

لمعامالت ا، أو  العادلة . ويتم الحصول على القيمة العادلة من أسعارها السوقية المعلنة في األسواق النشطة

، بحسب  لخياراتاالتدفقات النقدية المخصومة ونماذج تسعير السوقية الحديثة ، أو أساليب التقييم مثل نماذج 

ذا كانت إزامات األحوال . وتظهر جميع المشتقات ضمن األصول إذا كانت قيمتها العادلة موجبة ، أو ضمن االلت

 قيمتها العادلة سالبة .
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لتحويل في السندات القابلة مثل خيار ا ة المشمولة في أدوات مالية أخرىيتم معالجة المشتقات المالية الضمني  

قة بتلك ر لصيللتحويل الى أسهم ، باعتبارها مشتقات مستقلة عندما ال تكون الخصائص االقتصادية والمخاط

ويتم قياس  .سائر المرتبطة بالعقد األصلي وكان ذلك العقد غير مبوب بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخ

ند بلدخل ضمن اائمة لة ويتم االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في قتلك المشتقات الضمنية بالقيمة العاد

 صافي دخل المتاجرة .

وال يتم فصل المشتقات الضمنية إذا اختار البنك تبويب العقد المركب بالكامل بالقيمة العادلة من خالل  

 األرباح والخسائر .

لقيمة العادلة على ما إذا كانت المشتقة مخصصة أداة تعتمد طريقة االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن ا 

 :يلي  تغطية ، وعلى طبيعة البند المغطى . ويقوم البنك بتخصيص بعض المشتقات على أنها أياً مما

تغطيات مخاطر القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المعترف بها أو االرتباطات المؤكدة )تغطية القيمة  *

 العادلة( .

 مخاطر تدفقات نقدية مستقبلية متوقعة بدرجة كبيرة تنسب الى أصل أو التزام معترفتغطيات  *

 به ، أو تنسب الى معاملة متنبأ بها )تغطية التدفقات النقدية( .

 تغطيات صافي االستثمار في عمالت أجنبية )تغطية صافي االستثمار( . *

ويقوم  .رض إذا توافرت فيها الشروط المطلوبة ويتم استخدام محاسبة التغطية للمشتقات المخصصة لهذا الغ 

البنك عند نشأة المعاملة بالتوثيق المستندي للعالقة بين البنود المغطاة وأدوات التغطية ، وكذلك أهداف إدارة 

الخطر واإلستراتيجية من الدخول في معامالت التغطية المختلفة . ويقوم البنك أيضاً عند نشأة التغطية وكذلك 

مرة بالتوثيق المستندي لتقدير ما إذا كانت المشتقات المستخدمة في معامالت التغطية فعالة في بصفة مست

 مقابلة التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المغطى .
 

 تغطية القيمة العادلة  1/ حـ

صصة المؤهلة لتغطيات القيمة يتم االعتراف في قائمة الدخل بالتغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المخ 

 طى .العادلة ، وذلك مع أية تغيرات في القيمة العادلة المنسوبة لخطر األصل أو االلتزام المغ

ويؤخذ أثر التغيرات الفعالة في القيمة العادلة لعقود مبادالت سعر العائد والبنود المغطاة المتعلقة بها وذلك  

الى "  لمستقبليةملة اثر التغيرات الفعالة في القيمة العادلة لعقود العالى " صافي الدخل من العائد " ويؤخذ أ

 صافي دخل المتاجرة " .

ويؤخذ أثر عدم الفعالية في كافة العقود والبنود المغطاة المتعلقة بها الواردة في الفقرة السابقة الى " صافي  

 دخل المتاجرة " .

ة ، يتم استهالك التعديل الذي تم على القيمة الدفترية للبند وإذا لم تعد التغطية تفي بشروط محاسبة التغطي 

المغطى الذي يتم المحاسبة عنه بطريقة التكلفة المستهلكة ، وذلك بتحميله على األرباح والخسائر على مدار 

سنة حتى االستحقاق . وتبقى ضمن حقوق الملكية التعديالت التي أجريت على القيمة الدفترية ألداة حقوق 

 كية المغطاة حتى يتم استبعادها .المل
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 تغطية التدفقات النقدية 2/ حـ 

يتم االعتراف في حقوق الملكية بالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المخصصة المؤهلة  

ي ل فالفعا ء غيرلتغطيات التدفقات النقدية . ويتم االعتراف على الفور باألرباح والخسائر المتعلقة بالجز

 قائمة الدخل " صافي دخل المتاجرة " .

ويتم ترحيل المبالغ التي تراكمت في حقوق الملكية الى قائمة الدخل في نفس الفترات التي يكون للبند  

 لى " صافيرات االمغطى تأثير على األرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء الفعال من مبادالت العملة والخيا

 دخل المتاجرة " .

ما تستحق أو تباع أداة تغطية أو إذا لم تعد التغطية تفي بشروط محاسبة التغطية ، تبقى األرباح أو وعند 

قائمة  ها فيالخسائر التي تراكمت في حقوق الملكية في ذلك الوقت ضمن حقوق الملكية ، ويتم االعتراف ب

ة المتنبأ ث المعاملن تحدعد من المتوقع أالدخل عندما يتم االعتراف أخيراً بالمعاملة المتنبأ بها . أما إذا لم ي

 لدخل .اائمة قبها ، عندها يتم ترحيل األرباح أو الخسائر التي تراكمت في حقوق الملكية على الفور الى 

 تغطية صافي االستثمار  3/ حـ

يتم المحاسبة عن تغطيات صافي االستثمار من تغطيات التدفقات النقدية . ويتم االعتراف ضمن حقوق  

ائمة قعتراف في م االلملكية بالربح أو الخسارة من أداة التغطية المتعلقة بالجزء الفعال للتغطية ، بينما يتا

ائر التي الخس الدخل على الفور بالربح أو الخسارة المتعلقة بالجزء غير الفعال. ويتم ترحيل األرباح أو

 ات األجنبية .تراكمت في حقوق الملكية الى قائمة الدخل عند استبعاد العملي

 المشتقات غير المؤهلة لمحاسبة التغطية 4/ حـ

يتم االعتراف في قائمة الدخل ضمن " صافي دخل المتاجرة " بالتغيرات في القيمة العادلة للمشتقات غير  

د لمبوبة عنلية االمؤهلة لمحاسبة التغطية ، ويتم االعتراف في قائمة الدخل " صافي الدخل من األدوات الما

لقيمة يرات في االتغ ها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر " وذلك باألرباح والخسائر الناتجة عننشأت

دلة من أتها العاند نشالعادلة للمشتقات التي يتم إدارتها باالرتباط مع األصول وااللتزامات المالية المبوبة ع

 خالل األرباح والخسائر .

 إيرادات ومصروفات العائد  - ط

والمضاربات والمرابحات واإليرادات المشابهة  تيتم االعتراف في قائمة الدخل ضمن بند " عائد المشاركا    

ة العائد طريق أو " تكلفة األوعية االدخارية والتكاليف المشابهة " بإيرادات ومصروفات العائد باستخدام

عند  م تبويبهالتي تامبوبة بغرض المتاجرة أو الفعلي لجميع األدوات المالية التي تحمل بعائد فيما عدا تلك ال

 نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر .

وطريقة العائد الفعلي هي طريقة حساب التكلفة المستهلكة ألصل أو التزام مالي وتوزيع إيرادات العائد أو  

دم لخصم يستخ فعلي هو المعدل الذيمصاريف العائد على مدار عمر األداة المتعلقة بها . ومعدل العائد ال

ة أقل يأو فترة زمن ،الية التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع سدادها أو تحصيلها خالل العمر المتوقع لألداة الم

ائد معدل الع حساب إذا كان ذلك مناسباً وذلك للوصول بدقة الى القيمة الدفترية ألصل أو التزام مالي . وعند

يارات خلية )مثل الما لبنك بتقدير التدفقات النقدية باألخذ في االعتبار جميع شروط عقد األداةالفعلي ، يقوم ا

اب افة األتعكحساب السداد المبكر( ولكن ال يؤخذ في االعتبار خسائر االئتمان المستقبلية ، وتتضمن طريقة ال

كلفة تتضمن ئد الفعلي ، كما تالمدفوعة أو المقبوضة بين أطراف العقد التي تعتبر جزءاً من معدل العا

 المعاملة أية عالوات أو خصومات .
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وعند تصنيف التوظيفات )المشاركات والمرابحات والمضاربات( بأنها غير منتظمة أو مضمحلة بحسب   

ادات بإير الحالة يتم إيقاف إثبات العائد الخاص بها كإيراد ويقوم البنك باالعتراف في قائمة الدخل

ألسمى ائد ائد علي أساس االستحقاق بطريقة العائد األسمى حيث أن الفروق بين طريقة العومصروفات العا

 و طريقة العائد الفعلي لذلك البند غير جوهرية. 

 إيرادات األتعاب والعموالت -  ى 

يتم االعتراف باألتعاب المستحقة عن خدمة عمليات التوظيف أو تسهيل ضمن اإليرادات عند تأدية الخدمة   

نتظمة أو ر الميتم إيقاف االعتراف بإيرادات األتعاب والعموالت المتعلقة بالتوظيفات أو المديونيات غيو

يرادات من اإلالمضمحلة ، حيث يتم قيدها في سجالت هامشية خارج القوائم المالية ، ويتم االعتراف بها ض

ائد الفعلي كمالً للعءاً مألتعاب التي تمثل جزوفقاً لألساس النقدي عندما يتم االعتراف بإيرادات العائد بالنسبة ل

 لألصل المالي بصفة عامة يتم معالجتها باعتبارها تعديالً لمعدل العائد الفعلي.

ويتم تأجيل أتعاب االرتباط على التوظيفات إذا كان هناك احتمال مرجح بأنه سوف يتم سحب هذه التوظيفات  

ً عن التدخل الموذلك على اعتبار أن أتعاب االرتباط التي ي قتناء الستمر حصل عليها البنك تعتبر تعويضا

 تهاء فترةلة اناألداة المالية ، ثم يتم االعتراف بها بتعديل معدل العائد الفعلي على التوظيف ، وفي حا

 ترة سريانهاء فاالرتباط دون إصدار البنك لعملية التوظيف يتم االعتراف باألتعاب ضمن اإليرادات عند انت

 تباط .االر

تراف عند االع إليرادويتم االعتراف باألتعاب المتعلقة بأدوات الدين التي يتم قياسها بقيمتها العادلة ضمن ا

رويج ية التاألولي ويتم االعتراف بأتعاب ترويج التوظيفات المشتركة ضمن اإليرادات عند استكمال عمل

لمتاح الفعلي فظ بجزء له ذات معدل العائد اوعدم احتفاظ البنك بأية جزء من التمويل أو كان البنك يحت

 للمشاركين أخرين .

على  لتفاوضاويتم االعتراف في قائمة الدخل باألتعاب والعموالت الناتجة عن التفاوض أو المشاركة في 

 –منشآت مثل ترتيب شراء أسهم أو أدوات مالية أخرى أو اقتناء أو بيع ال –معاملة لصالح طرف أخر 

 خرى عادةمات االمال المعاملة المعنية . ويتم االعتراف بأتعاب االستشارات اإلدارية والخدوذلك عند استك

( من 19رة )على أساس التوزيع الزمني النسبي على مدار أداة الخدمة وكذا كافة الشروط الواردة بالفق

 حفظ التي يتمات ال(. ويتم االعتراف بأتعاب إدارة التخطيط المالي وخدم11معيار المحاسبة المصرى رقم )

 تقديمها على فترات طويلة من الزمن على مدار السنة التي يتم أداء الخدمة فيها .

 إيرادات توزيعات األرباح -  ك

يتم االعتراف في قائمة الدخل بتوزيعات األرباح عند صدور الحق في تحصيلها وذلك عندما يتم إعالن هذه   

  المستثمر فيها.األرباح بواسطة الجمعية العامة للجهة 

 اضمحالل األصول المالية -  ل

 2018ديسمبر  31السياسه الماليه المطبقه حتى   1/  ل

بمراجعة كافة أصوله الماليه فيما عدا االصول الماليه التى يتم قياسها بالقيمه العادله من خالل يقوم البنك  

 وضح ادناه.االرباح والخسائر لتقدير مدى وجود اضمحالل فى قيمتها كما هو م
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 األصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة  1 /1/  ل

يقوم البنك في تاريخ كل مركز مالي بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على اضمحالل أحد األصول المالية  

حميل يتم تأو مجموعة من األصول المالية ، ويعد األصل المالي أو المجموعة من األصول المالية مضمحلة و

ثر من نتيجة لحدث أو أك عندما يكون هناك دليل موضوعي على االضمحالل الخسائر االئتمانية المتوقعة

رة يؤثر ( وكان حدث الخساLoss eventاألحداث التي وقعت بعد االعتراف األولى لالستثمار )حدث الخسارة 

 رجة يعتمدها بدلمالية التي يمكن تقديرعلى التدفقات النقدية المستقبلية لألصل المالي أو لمجموعة األصول ا

 عليها.

 :  ا يليوتتضمن المؤشرات التي يستخدمها البنك لتحديد وجود دليل موضوعي على خسائر االضمحالل أيا مم

 صعوبات مالية كبيرة تواجه المدين . -

 مخالفة شروط اتفاقية التوظيف مثل عدم السداد . -

 وة تصفية أو إعادة هيكل التمويل الممنوح له.توقع إفالس المدين أو دخوله في دع -

 تدهور الوضع التنافسي للعميل . -

قيام البنك ألسباب اقتصادية أو قانونية للصعوبات المالية للعميل بمنحه امتيازات أو تنازالت قد ال يوافق  -
 البنك على منحها في الظروف العادية .

 اضمحالل قيمة الضمان. -

 مانية . تدهور الحالة االئت -

 ر الىومن األدلة الموضوعية على خسائر اضمحالل مجموعة من األصول المالية وجود بيانات واضحة تشي

ولى على ف األانخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من هذه المجموعة منذ االعترا

لسداد ااق في ومثال زيادة عدد حاالت اإلخفالرغم من عدم إمكانية تحديد هذا االنخفاض لكل أصل على حدة ، 

 بالنسبة ألحد المنتجات المصرفية .

نة بصفة ه السويقوم البنك بتقدير السنة ما بين وقوع الخسارة والتعرف عليها لكل محفظة محددة وتتراوح هذ

 عامة بين ثالثة إلى أثنى عشر شهراً .

ذا كان إحده  وضوعي على االضمحالل لكل أصل مالي علىكما يقوم البنك أوال بتقدير ما إذا كان هناك دليل م

نفردة ، مهمية أذو أهمية منفرداً ، ويتم التقدير على مستوى إجمالي أو فردي لألصول المالية التي ليس لها 

 وفي هذا المجال يراعى ما يلي :

، سواء كان هاماً إذا حدد البنك أنه ال يوجد دليل موضوعي على اضمحالل أصل مالي تم دراسته منفرداً  -

توظيف ات العن عمليبذاته أم ال ، عندها يتم إضافة هذا األصل مع األصول المالية التي لها خصائص خطر 

 يخية .االستثمار مشابهة ثم يتم تقييمها معاً لتقدير االضمحالل وفقاً لمعدالت اإلخفاق التارو 

مالي ، عندها يتم دراسته منفرداً لتقدير إذا حدد البنك أنه يوجد دليل موضوعي على اضمحالل أصل  -

ي يتم ال يتم ضم األصل الى المجموعة الت خسائر اضمحاللاالضمحالل ، وإذا نتج عن الدراسة وجود 

 حساب خسائر اضمحالل لها على أساس مجمع .

 إذا نتج عن الدراسة السابقة عدم وجود خسائر اضمحالل يتم عندئذ ضم األصل الى المجموعة . -
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ويتم قياس مبلغ مخصص خسائر االضمحالل بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل وبين القيمة الحالية للتدفقات   

م ية التي لمستقبلاالستثمار العن عمليات التوظيف والنقدية المستقبلية المتوقعة ، وال يدخل في ذلك خسائر 

يمة ض القي لألصل المالي . ويتم تخفييتم تحملها بعد ، مخصومة باستخدام معدل العائد الفعلي األصل

الدفترية لألصل باستخدام حساب مخصص خسائر االضمحالل ويتم االعتراف بعبء االضمحالل عن 

 االستثمار في قائمة الدخل.عمليات التوظيف و خسائر 

  

لخصم عندها يكون سعر امتغير  يحمل معدل عائد بالتكلفة المستهلكةأو االستثمار  التوظيفوإذا كان   

ً للعقد عند تحديد وجود وضوعي يل مدل المستخدم لقياس أية خسائر اضمحالل هو معدل العائد الفعلي وفقا

مة س القيقد يقوم البنك بقياس خسائر اضمحالل القيمة على أساعلى اضمحالل األصل ولألغراض العملية 

الية لقيمة الحفة ايراعى إضا المضمونة النسبة لألصول الماليةالعادلة لألداة باستخدام أسعار سوق معلنة ، وب

 على وبيع لتنفيذاوتلك التدفقات التي قد تنتج من بلية المتوقعة من األصل المالي للتدفقات النقدية المستق

 الضمان بعد خصم المصاريف المتعلقة بذلك .

ت متشابهة من وألغراض تقدير االضمحالل على مستوى إجمالي ، يتم تجميع األصول المالية في مجموعا  

نك ها البأي على أساس عملية التصنيف التي يجري االستثمارن عمليات التوظيف و ناحية خصائص الخطر م

مل لعواخرات واأخذاً في االعتبار نوع األصل والصناعة والموقع الجغرافي ونوع الضمان وموقف المتأ

ألصول تلك ا المستقبلية للمجموعات منوترتبط تلك الخصائص بتقدير التدفقات النقدية  االخرى ذات الصلة

 لدراسة .امحل  لكونها مؤشراً لقدرة المدينين على دفع المبالغ المستحقة وفقاً للشروط التعاقدية لألصول

التاريخية ، يتم تقدير  وعند تقدير االضمحالل لمجموعة من األصول المالية على أساس معدالت اإلخفاق  

سائر مقدار الخلبنك واللمجموعة على أساس التدفقات النقدية التعاقدية لألصول في التدفقات النقدية المستقبلية 

ك ا البناالستثمار المشابهة لألصول التي يحوزهعمليات التوظيف والتاريخية لألصول ذات خصائص خطر 

 ل الحاليةألحوااويتم تعديل مقدار الخسائر التاريخية على أساس البيانات المعلنة الحالية بحيث تعكس أثر 

تي كانت ألحوال الثار االتي لم تتوافر في السنة التي تم خاللها تحديد مقدار الخسائر التاريخية وكذلك إللغاء آ

 موجودة في الفترات التاريخية ولم تعد موجودة حالياً .

ع التغيرات ويعمل البنك على أن تعكس توقعات التغيرات في التدفقات النقدية لمجموعة من األصول المالية م  

ة وأسعار لبطالمثال لذلك التغيرات في معدالت ا ا ذات العالقة من فترة الى أخرىفي البيانات الموثوق به

ة لمجموعت الخسارة في اوموقف التسديدات وأية عوامل أخرى تشير الى التغيرات في احتماالالعقارات 

 . لمستقبليةقات اضات المستخدمة لتقدير التدفويقوم البنك بإجراء مراجعة دورية للطريقة واالفترا ومقدارها

  الدخل الشامل االخربالقيمة العادلة من خالل قائمة االستثمارات المالية  2/ ل

يقوم البنك في تاريخ كل مركز مالي بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على اضمحالل أحد أو   

،  الخرالشامل ابالقيمة العادلة من خالل الدخل لية مجموعة من األصول المالية المبوبة ضمن استثمارات ما

خذ ، يؤ الخرشامل ابالقيمة العادلة من خالل الدخل الوفي حالة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المبوبة 

 ير مادوذلك عند تق رية ،في االعتبار االنخفاض الكبير أو الممتد في القيمة العادلة لألداة ألقل من قيمتها الدفت

 إذا كان هناك اضمحالل في األصل .
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يعد قيمة الدفترية من تكلفة ال %10 فيعد االنخفاض كبيراً إذا بلغ 2010خالل الفترات التي تبدأ من أول يناير 

 ل الخسارةترحي وإذا توافرت األدلة المشار إليها يتم استمر لفترة تزيد عن تسعة أشهر االنخفاض ممتداً إذا

بقائمة  ترف بهوال يتم رد اضمحالل القيمة الذي يع ملكية ويعترف بها في قائمة الدخلالالمتراكمة من حقوق 

ً أما إذا  لعادلة القيمة ا رتفعتاالدخل فيما يتعلق بأدوات حقوق الملكية إذا حدث ارتفاع في القيمة العادلة الحقا

اع ك االرتفمن الممكن ربط ذل وكان بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخرالدين المبوبة  ألدوات

 دخل.مة اليتم رد االضمحالل من خالل قائ تراف باالضمحالل في قائمة الدخلبموضوعية بحدث وقع بعد االع

 م201٩يناير  1السياسه الماليه المطبقه اعتبارا من  2/1/ ل

 لن خاللة مدلعاابالقيمة م قياسها لتى يتالمالية ل األصوا المالية فيما عداصوله أ كافةجعة البنك بمرم ايقو

 ه. ناأدفى قيمتها كما هو موضح ل ضمحالد اجوى ولخسائر لتقدير مدح أو ابارألا

 حل: امرث لمالية ضمن ثالائم القوايخ رلمالية في تال األصوايتم تصنيف 

اف العترايخ رمنذ تان الئتمااتفاعا جوهريا في مخاطر ار لتي لم تشهدالمالية ل األصوالى : والالمرحلة ا -

 شهر. 12 ةلمتوقعة لها لمداالئتمانية رة الخساب ايتم حساولي وألا

أو  ليوألاف االعترامنذ ن الئتماايا في مخاطر تفاعا جوهرت ارلتي شهدالمالية ا لألصوا:  لثانيةالمرحلة ا -

 ألصل. ة احياى لمتوقعة لها على مداالئتمانية رة الخساب ايتم حسات، ولتوظيفاايخ قيد ر تا

رة لخساب ايستوجب حساي لذواضمحالال في قيمتها ت التي شهدالمالية ل األصوا:  لثالثةالمرحلة ا -

الية لحالقيمة ان بيداة وية لأللدفترالقيمة ابين ق لفراس ساأالصلعلى ة احياي لمتوقعة لها على مداالئتمانية ا

 لمتوقعة. المستقبلية النقدية ت اللتدفقا

 لي: لتاالنحو ا لمالية علىدوات المتعلقة باألاقيمة لافي ل الضمحالاخسائر والئتمانية الخسائر س ايتم قيا

  بة مخاطر قايتم مرولى والالمرحلة الي في وألاف االعترالمخاطر عند المالية منخفضة داة االايتم تصنيف

 بالبنك. ن الئتماامخاطر  ادارةمستمر من قبل كل بشن الئتماا

 لى المالية اداة الايتم نقل ، لي والا افالعترامنذ ن الئتمااية في خطر جوهردة ياك زهناان تم تحديد ذا ا

 لمرحلة. ه اها مضمحلة في هذرعتباا بعدلثانية حيث ال يتم المرحلة ا

  لثالثة. المالية فيتم نقلها للمرحلة داة االاقيمة ل ضمحالاعن ات مؤشرد جووفي حالة 

  عن ن ئتماالامرتفع من خطر ل تتضمن معدولبنك اقنتاها او انشأها التي المالية ل االصوايتم تصنيف

 مبالتالي يتو ة،لثانية مباشرالي بالمرحلة والاف االعترالمخاطر عند المالية منخفضة ل البنك لألصوت امعدال

 ألصل. ا ةحياى لمتوقعة على مداالئتمانية الخسائر س اساالمتوقعة بشأنها على ن االئتمااخسائر س قيا

 ن: الئتماالجوهرية في مخاطر دة ايالزا 2/2/ ل

 ر مما يلي منكثأ أوحد واعند تحقق ن الئتماافي خطر ية جوهردة يات زلمالية قد شهدداة االأن البنك ايعتبر 

 اد.  لسدالمتعلقة بالتوقف عن امل العوا كذلكولنوعية والكمية المعايير ا

 لكمية:  المعايير ا 2/3/ ل

ق إلخفات اباحتماالنة رمالي مقالالمركز ايخ رمن تاداة لمتبقي لألالعمر ل اخال قإلخفات احتماالدة ايازعند 

 لبنك. ى المقبولة لدالمخاطر ا كلفقا لهيولك وذلي وألاف االعترالمتوقع عند ا لمتبقيا لعمرا لخال
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 لنوعية:  المعايير ا 2/4/ ل

 لصغر امتناهية ة ولصغيرا كاتلشروالمصرفية التجزئة اتمويالت 

 لتالية: اث األحداكثر من ا أو أحدوا ميل العجه إذا وا

ت ية متعلقة بالتدفقاسلبات ألجل نتيجة تأثيرالى طويل األجل اقصير اد لسدابطلب لتحويل العميل م تقد -
 . للعميللنقدية ا

 . عميللاعلى طلب ء بنااد لممنوحة للسدالمهلة اتمديد  -

 لسابقة. ا اشهر 12ل ال خالرة سابقة متكرات متأخر -

 . عميللمستقبلية للا لنقديةت التدفقااية مستقبلية سلبية تؤثر على دقتصاات اتغير -

 لمتوسطة : ت اعاولمشرت والمؤسسااتمويالت 

 لتالية: ا اثألحداكثر من ا أو أحدواجهت والمالية داة األو/أو المتابعة اعلى قائمة كان العميل إذا 

 الئتمانية.  المخاطر دة المالي كنتيجة لزيااألصل العائد على ابسعر ة كبيردة ياز  -

 .  العميلا لتي يعمل فيهاية دالقتصاأو اية دلماوف الظر ط والنشاافي  سلبية جوهر يةات تغيير  -

 العميلجه اتوت لة نتيجة صعوباولجداطلب   -

 لنقدية .ت التدفقاأو المتوقعة أو الفعلية التشغيل اسلبية جوهر ية في نتائج ات غييرت  -

 للعميل لمستقبليةالنقدية ت التدفقااية مستقبلية تؤثر على دقتصاات اتغيير  -

 ية. رلتجاا ويالتالتمئنين / الدالتأخير في خدمة السيولة مثل ي/النقدالتدفق ا كللمشاة لمبكرت العالماا -

 

 اد: لسدالتوقف عن ا

لتجزئة وا لصغراتناهية مة ولصغيراو لمتوسطةا تعاولمشروا تلمؤسساا تتسهيالو تمويالت رجتد

تقل عن و ألكثراعلى م يو( 30)تزيد عن اد لسدم ادعة فتر  كانتاذا لثانية المرحلة  المصرفية ضمن ا

 . ميو (90)

 (3،  2،  1)حل المرالترقي بين ا

 لى: والالمرحلة الى الثانية المرحلة الترقي من ا

لكمية ااصر لعنا كافةء ستيفااال بعد إلى والالمرحلة الى الثانية المرحلة المالي من االصل اال يتم نقل 

 ئد. العووالمالي األصل امن ات لمتأخراكامل اد سدوى لوألالخاصة بالمرحلة النوعية وا

 لثانية:  المرحلة الى الثالثة المرحلة الترقي من ا

 لتالية: وط اشر لاكافة ء ستيفااال بعد الثانية المرحلة الى الثالثة المرحلة المالي من األصل اال يتم نقل 

 . لثانيةالخاصة بالمرحلة النوعية والكمية العناصر ا كافةء ستيفاا

   ،شةلمهمالمجنبة / المستحقة ائد العوالك ذلمستحقة بما في المالي االصل ة اصدارمن  %25 ادسد

 القل.اعلى ا شهر 12 ةلمداد لسدافي م النتظاا
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 االستثمارات العقارية -غ

تتمثل االستثمارات العقارية في األراضي والمباني المملوكة للبنك من أجل الحصول على عوائد إيجاريه   

لت لك التي آتها أو زيادة رأسمالية وبالتالي ال تشمل األصول العقارية التي يمارس البنك أعماله من خاللأو 

صول لنسبة لألقة باإليه وفاء لديون ويتم المحاسبة عن االستثمارات العقارية بذات الطريقة المحاسبية المطب

 الثابتة .

 األصول غير الملموسة -م

 الشهرة 1/م

مال عن االع لناتجة عن االستحواذ على شركات تابعة أو دمجها فى الزيادة فى تكافة تجميعتتمثل الشهرة ا

لمحتملة اامات حصة البنك فى القيمة العادلة ألصول والتزامات المنشأة المستحوذ عليها بما فى ذلك االلتز

تم ي على أن نوياً سر الشهرة القابلة للتحديد التى تفى بشروط االعتراف وذلك فى تاريخ االستحواذ ، ويتم اختبا

 أيهما أكبر. % سنوياً أو باالضمحالل فى قيمتها 20الخصم على قائمة الدخل بقيمة استهالك الشهرة بواقع 

 برامج الحساب اآللي 2/م

ند علدخل قائمة ايتم االعتراف بالمصروفات المرتبطة بتطوير أو صيانة برامج الحاسب اآللي كمصروف في 

نك رة البعتراف كأصل غير ملموس بالمصروفات المرتبطة مباشرة ببرامج محددة وتحت سيطويتم االتكبدها 

باشرة ت الموتتضمن المصروفا ية تتجاوز تكلفتها ألكثر من سنةومن المتوقع أن يتولد عنها منافع اقتصاد

 ة .قتكلفة العاملين في فريق البرامج باإلضافة الى نصيب مناسب من المصروفات العامة ذات العال

اآللي  لحاسباويتم االعتراف كتكلفة تطوير بالمصروفات التي تؤدي الى الزيادة أو التوسع في أداء برامج 

 عن المواصفات األصلية لها ، وتضاف الى تكلفة البرامج األصلية .

 الفيما  نهاادة مويتم استهالك تكلفة برامج الحساب اآللي المعترف بها كأصل على مدار السنة المتوقع االستف

 يزيد عن ثالثة سنوات .

 

 األصول الثابتة - ن

صول ع األتتمثل األراضي والمباني بصفة أساسية في مقار المركز الرئيسي والفروع والمكاتب وتظهر جمي

ً اإلهالك وخسائر االضمحالل وتتضمن التكلفة التاريخية  ة ت المرتبطلنفقااالثابتة بالتكلفة التاريخية ناقصا

 ناء بنود األصول الثابتة.مباشرة باقت

يكون   ، حسبماستقالً ويتم االعتراف بالنفقات الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل القائم أو باعتبارها أصالً م

مكن ان من المنك وكمالئماً ، وذلك عندما يكون محتمالً تدفق منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة باألصل الى الب

تحملها  ي يتموثوق بها . ويتم تحميل مصروفات الصيانة واإلصالح في السنة التتحديد هذه التكلفة بدرجة م

 ضمن مصروفات التشغيل االخرى .
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فة زيع التكللتوطريقة القسط الثابت استخدام ب ألصول الثابتةلهالك حساب اإليتم ال يتم إهالك األراضي و

 : ية ، كالتاليبحيث تصل الى القيمة التخريدية على مدار األعمار اإلنتاج

 سنة 50 ي واإلنشاءاتالمبان

 سنة أو على فترة اإليجار إذا كانت أقل 50 تحسينات عقارات مستأجرة

 سنوات 10 مكتبي وخزائن ثاثأ

 سنوات 5 آالت كاتبة وحاسبة وأجهزة تكييف

 سنوات 5 وسائل نقل

 سنوات 5 أجهزة الحاسب اآللي / نظم آلية متكاملة
 

 ناكوتعدل كلما  ،ي يمة التخريدية واألعمار اإلنتاجية لألصول الثابتة في تاريخ كل مركز مالويتم مراجعة الق

 ً و أويتم مراجعة األصول التي يتم إهالكها بغرض تحديد االضمحالل عند وقوع أحداث  ذلك ضروريا

 الدفترية قيمةال ويتم تخفيض ية قد ال تكون قابلة لالستردادتغيرات في الظروف تشير الى أن القيمة الدفتر

 ة .لألصل على الفور الى القيمة االستردادية إذا زادت القيمة الدفترية عن القيمة االستردادي

حديد ، ويتم ت أعلى وتمثل القيمة االستردادية صافي القيمة البيعية لألصل أو القيمة االستخدامية لألصل أيهما

دراج تم إوي افي المتحصالت بالقيمة الدفتريةنة صأرباح وخسائر االستبعادات من األصول الثابتة بمقار

 األرباح )الخسائر( ضمن إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى في قائمة الدخل .

 اضمحالل األصول غير المالية  - س

ً ويتم اختبار اضمحال –باستثناء الشهرة  –ال يتم استهالك األصول التي ليس لها عمر إنتاجي  . ويتم لها سنويا

ن أالى  حالل األصول التي يتم استهالكها كلما كان هناك أحداث أو تغيرات في الظروف تشيردراسة اضم

 القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد .

صل عن لأل يةويتم االعتراف بخسارة االضمحالل وتخفيض قيمة األصل بالمبلغ الذي تزيد به القيمة الدفتر

يهما أية لألصل تخدامصل أو القيمة االسالستردادية صافي القيمة البيعية لألوتمثل القيمة ا القيمة االستردادية

ير صول غويتم مراجعة األصل بأصغر وحدة توليد نقد ممكنة يتم إلحاق األ أعلى ولغرض تقدير االضمحالل

خ اريفي ت المالية التي وجد فيها اضمحالل لبحث ما إذا كان هناك رد لالضمحالل الى قائمة الدخل وذلك

 إعداد كل قوائم مالية .

 

 اإليجارات - ع

 : ما يلىعقود لاليجار التى يكون البنك طرفاً فيها عقود أيجار تشغيلى ويتم معالجتها كتعتبر كافة 
 

 االستئجار 1/ع 

ً منه يتم االعتراف صول يتم الح أية خصومات بالمدفوعات تحت حساب عقود االيجار التشغيلى مخصوما

 . ن المصروفات فى قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت على مدار فترة العقدعليها من المؤجر ضم
 

 التأجير 2/ع 

ً تظهر ضمن األصول الثابتة في المركز المالى وته ى مدار لك علبالنسبة لألصول المؤجرة إيجاراً تشغيليا

ً ار إليجإيراد ا العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل بذات الطريقة المطبقة على األصول المماثلة ، ويثبت  مخصوما

 أية خصومات تمنح للمستأجر بطريقة القسط الثابت على مدار فترة العقد . منه
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 النقدية وما في حكمها -  ف

ا ستحقاقاتهجاوز االتي ال تترصدة األألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية يتضمن بند النقدية وما في حكمها 

ياطي االحت ي خارج إطار نسبلدى البنك المركزواألرصدة  ضمن النقديةثالثة أشهر من تاريخ االقتناء وتت

 وأوراق حكومية .رصدة لدى البنوك األو اإللزامي

 

 المخصصات االخرى - ص

أو  انونيقيتم االعتراف بمخصص تكاليف إعادة الهيكلة والمطالبات القانونية عندما يكون هناك التزام 

ذه وية هرد البنك لتسويكون من المرجح أن يتطلب ذلك استخدام موااستداللي حالي نتيجة ألحداث سابقة 

 مع إمكانية إجراء تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا االلتزام . االلتزامات

لتسوية لخدامه وعندما يكون هناك التزامات متشابهة فإنه يتم تحديد التدفق النقدي الخارج الذي يمكن است 

ال احتم ويتم االعتراف بالمخصص حتى إذا كان هناك لمجموعة من االلتزاماتبار هذه اباألخذ في االعت

 ضئيل في وجود تدفق نقدي خارج بالنسبة لبند من داخل هذه المجموعة .

 رى.يل أخويتم رد المخصصات التي انتفي الغرض منها كلياً أو جزئياً ضمن بند إيرادات )مصروفات( تشغ

 عد سنة منبأجل  عات المقدر الوفاء بها لسداد االلتزامات المحدد لسدادهاويتم قياس القيمة الحالية للمدفو

ساري رائب الدون تأثره بمعدل الض –تاريخ المركز المالى باستخدام معدل مناسب لذات أجل سداد االلتزام 

ن ما لم يك لتزامالذي يعكس القيمة الزمنية للنقود ، وإذا كان األجل أقل من سنة تحسب القيمة المقدرة لال –

 أثرها جوهرياً فتحسب بالقيمة الحالية .

 عقود الضمانات المالية - ض 

نة مقدمة ة مديعقود الضمانات المالية هي تلك العقود التي يصدرها البنك ضماناً لتمويالت أو حسابات جاري

سارة خعن  هالعمالئه من جهات أخرى ، وهي تتطلب من البنك أن يقوم بتسديدات معينة لتعويض المستفيد من

المالية  لضماناتويتم تقديم تلك االسداد وفقاً لشروط أداة الدين تحملها بسبب عدم وفاء مدين عندما يستحق 

 للبنوك والمؤسسات المالية وجهات أخرى نيابة عن عمالء البنك .

ان تعاب الضمعكس أتويتم االعتراف األولي في القوائم المالية بالقيمة العادلة في تاريخ منح الضمان التي قد 

ً لذلك ، يتم قياس التزام البنك بموجب الضمان على أساس مبلغ القياس األول ، ناقص ً اال، الحقا ستهالك ا

و ن ، أالمحسوب لالعتراف بأتعاب الضمان في قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت على مدار عمر الضما

ز المالى لمركااريخ ناتج عن الضمانة المالية في ت أفضل تقدير للمدفوعات المطلوبة لتسوية أي التزام مالي

ً للخبرة في معامأيهما أعلى  ة بحكم معززة الت مشابهة والخسائر التاريخيويتم تحديد تلك التقديرات وفقا

 اإلدارة .

يرادات إبند  ويتم االعتراف في قائمة الدخل بأية زيادة في االلتزامات الناتجة عن الضمانة المالية ضمن

 وفات( تشغيل أخرى .)مصر
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 مزايا العاملين – ق

ثابتة  تراكاتلنظم االشتراك المحدد فإنها عبارة عن لوائح معاشات يقوم البنك بموجبها بسداد اشبالنسبة 

المشأة  م تكنللمنشأة منفصلة وال يكون على البنك التزام قانونى أو حكمى لسداد مزيد من االشتراكات إذا 

الفترات  هم فىشتراكات تحتفظ بأصول كافية لسداد مزايا العاملين الناتجة عن خدمتالمتلقية لتلك لتلك اال

 الجارية والسابقة .

ع ين بالقطالعاملوبالنسبة لنظم االشتراك المحدد يتم سداد اشتراكات الى لوائح تأمينية للمعاشات المقررة ل

كات الشتراالتزامات إضافية بخالف ا تعاقد إجبارى أو إختيارى وال ينشأ على البنك أىالخاص على أساس 

زايا مالواجب سدادها ، ويتم االعتراف باالشتراكات المستحقة لنظم االشتراك المحدد ضمن مصروفات 

 العاملين إذا قام العاملين بتقديم خدمة تعطيهم الحق فى تلك االشتراكات .

 رائب الدخلض - ر

اف العترضريبة السنة والضريبة المؤجلة ، ويتم ا تتضمن ضريبة الدخل على ربح أو خسارة السنة كل من

اشرة ضمن ها مبببها بقائمة الدخل باستثناء ضريبة الدخل المتعلقة ببنود حقوق الملكية التي يتم االعتراف 

 حقوق الملكية .

ارية ة السويتم االعتراف بضريبة الدخل على أساس صافي الربح الخاضع للضريبة باستخدام أسعار الضريب 

 .تاريخ إعداد المركز المالى باإلضافة الى التسويات الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة  في

لتزامات ل واالويتم االعتراف بالضرائب المؤجلة الناشئة عن فروق زمنية مؤقتة بين القيمة الدفترية لألصو

ً لألسس الضريبية ، هذا ويتم تحديد قيمة ال ناء على لة بضريبة المؤجطبقاً ألسس المحاسبية وقيمتها طبقا

د اريخ إعداتة في الطريقة المتوقعة لتحقق أو تسوية قيم األصول وااللتزامات باستخدام أسعار الضريبة الساري

 المركز المالى .

رباح أحقيق ويتم االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة للبنك عندما يكون هناك احتمال مرجح بإمكانية ت 

يبية الضر قبل يمكن من خاللها االنتفاع بهذا األصل ، ويتم تخفيض قيمة األصولتخضع للضريبة في المست

الة حى أنه في ، عل المؤجلة بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه المنفعة الضريبية المتوقعة خالل السنوات التالية

 يضه .ق تخفما سبارتفاع المنفعة الضريبية المتوقعة يتم زيادة األصول الضريبية المؤجلة وذلك في حدود 
 

 التمويل - ش

ً تكلفة الح ،  لتمويلى الصول عيتم االعتراف بالتمويالت التي يحصل عليها البنك أوالً بالقيمة العادلة ناقصا

قيمة ت وبين التحصالويقاس التمويل الحقاً بالتكلفة المستهلكة ، ويتم تحميل قائمة الدخل بالفرق بين صافي الم

 لى مدار فترة التمويل باستخدام طريقة العائد الفعلي .التي سيتم الوفاء بها ع

 رأس المال - ت

 تكلفة رأس المال 1/ت

ن أو ء كيايتم عرض مصاريف اإلصدار التي ترتبط بصورة مباشرة بإصدار أسهم جديدة أو أسهم مقابل اقتنا

 إصدار خيارات خصماً من حقوق الملكية وبصافي المتحصالت بعد الضرائب .
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 ات األرباحتوزيع 2/ت

ً على حقوق الملكية في السنة التي تقر فيها الجمعية ين هذه ساهمالعامة للم تثبت توزيعات األرباح خصما

 م األساسيالنظاوتشمل تلك التوزيعات حصة العاملين في األرباح ومكافأة مجلس اإلدارة المقررة ب التوزيعات

 والقانون.

 أنشطة األمانة -  ث

و صناديق أ اناتارة أصول خاصة بأفراد أو أمشطة األمانة مما ينتج عنه امتالك أو إديقوم البنك بمزاولة أن

ث أنها للبنك حي لماليةاويتم استبعاد هذه األصول واألرباح الناتجة عنها من القوائم  الخدمةمزايا ما بعد انتهاء 

 ليست أصوالً للبنك .

 أرقام المقارنة - خـ

وائم ض بالقاللتزامات الماليه بأرقام المقارنه لتتسق مع اسلوب العرتم أعادة تبويب عناصر االصول وا 

اده قياسها وذلك طبقا ول مره وال يتم اع( أل9الماليه المستقله للفتره الحاليه محل تطبيق المعيار الدولى رقم )

 م.2019فبراير  26لتعليمات البنك المركزى الصادره بتاريخ 

 الماليةإدارة المخاطر  - 3

ط س النشاالبنك نتيجة لألنشطة التي يزاولها إلي مخاطر ماليه متنوعة وقبول المخاطر هو أسايتعرض 

لبنك هدف اولذلك ي و مجموعه من المخاطر مجتمعه معاالمالي ويتم تحليل وتقييم وإدارة بعض المخاطر أ

لبنك المالي ل ألداءاعلي  إلي تحقيق التوازن المالئم بين الخطر والعائد ولذا تقليل اآلثار السلبية المحتملة

 خرىيولة واألخطار التشغيلية االويعد أهم أنواع المخاطر خطر االئتمان وخطر السوق وخطر الس

 .ىسعر العائد ومخاطر السعر االخر ويتضمن خطر السوق خطر أسعار صرف العمالت األجنبية وخطر

ليه ، عع حدود للخطر والرقابة وقد تم وضع سياسات إدارة المخاطر لتحديد المخاطر وتحليلها ولوض

 ويقوم أولوالً بونظم معلومات محدثة أ ولمراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود من خالل أساليب يعتمد عليها

واق البنك بمراجعة دورية لسياسات ونظم إدارة المخاطر وتعديلها بحيث تعكس التغيرات في األس

 .والمنتجات والخدمات وأفضل التطبيقات الحديثة 

دارة تقوم إووتتم إدارة المخاطر عن طريق إدارة المخاطر في ضوء السياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة 

 ،ة بالبنك لمختلفاالمخاطر بتحديد وتقييم وتغطية المخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية 

طق طي مناة الى سياسات مكتوبة تغويوفر مجلس اإلدارة مبادئ مكتوبة إلدارة المخاطر ككل ، باإلضاف

 ستخدامخطر محددة مثل خطر االئتمان وخطر أسعار صرف العمالت األجنبية ، وخطر أسعار العائد، وا

اجعة عن لمر باإلضافة الى ذلك فإن إدارة المخاطر تعد مسئولةلمشتقات وغير المشتقات المالية أدوات ا

 مستقل .الدورية إلدارة المخاطر وبيئة الرقابة بشكل 
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  لمخاطردارة الخاصة بإدئ المباوالمخاطر إدارة احوكمة 

  لمخاطر بالبنك على ما يلي:إدارة احوكمة م تقو

لعمل اق فرإدارة لى إصوال دارة ووإلامن مجلس ءا لمؤسسة بدت افي جميع مستوياي قوي إدارتدخل  -1

  لتشغيل.المسئولة عن اني الميدا

  ية.دشارإلدئ المباواخلية الداءات اعمل محكم لإلجرر طاإ -2

رقابة على كذلك من جانب هيئة مستقلة للونة ولمعاالوظائف ل واألعماط امن قبل خطوة قبة مستمرامر -3

  اءات.إلجرواعد القوابتنفيذ ام اللتزوالمخاطر ا

 ىكثر خصوصية عن فحص مدأ كل لة بشومسؤدارة إلاخل مجلس داجعة المروالمخاطر ن اتعتبر لجاو

  عد.ابالقوام اللتزا ىمدولمخاطر اصد رخلي بغية الدالعمل ر اطاإفق اتو

 : فئات المخاطر

 الجهات أو البنك عمالء عجز عن الناجمة الخسائر خطر مثلي ( البلد خطر ذلك في بماخطر االئتمان : )  -أ

  المالية . بالتزاماتهم الوفاء عن األطراف من غيرهم أو المالية األوراق مصدرى من السيادية

 .لسوقا بمعامالت المرتبطة (االستبدال خطر) عقد محل عقد إحالل مخاطر االئتمان مخاطر أيضا ضمنوتت

 ائتمانية تتسهيال منح نتيجة إما تنشأ والتي التركز مخاطر وجود بسبب أيضا االئتمان خطر يرتفع قد كما

 .مرتفعة بمعدالت إخفاق تتسم العمالء من لمجموعات الممنوح االئتمان بسبب أو منفردين لعمالء كبيرة

  . العائد وأسعار السوق أسعار في التغير عن الناجمة الخسائر خطر يمثل:  السوقخطر  -ب

 ومخاطر والبيئية المحاسبية والمخاطر االلتزام اطرومخ القانونية المخاطر ويشملخطر التشغيل : )  -ج

 بسبب دقيقة غير ومحاسبية مالية بيانات رإصدا أو الغش أو الخسائر عن الناجم الخطر ويمثل ( الخ السمعة

 على عالوة خارجية أحداث أو ي بشر خطأ بسبب أو بها اإلخالل أو الداخلية والنظم اإلجراءات مالئمة عدم

 أو انونيةق لعقوبات البنك تعرض خطر بها يقصد التي االلتزام التشغيل شكل مخاطر خطر يأخذ أن يمكن ذلك

 .الصلة ذات واللوائح بالقواعد االلتزام عدم بسبب مالية ئرخسا أو تأديبية أو ية إدار

 خسائرال عن الناجمة المخاطر لبنك : يمثلاوأسعار الصرف المرتبطة بهيكل ميزانية  العائدخطر أسعار  -د

 عن والناشئة - خارجها أو المالى لمركزا بقائمة المدرجة سواء -البنك  أصول قيمة في المتبقي االنخفاض أو

تبطة بهيكل المر الصرف أسعار أو العائد أسعار مخاطر وتنشأ .الصرف أسعار أو العائد أسعار في راتالتغي

 الملكية حقوق تأدوا على الرئيسي ) معامالت المركز ومعامالت البنكية ية التجار األنشطة عن البنك ميزانية

 وإصدارات السندات ( . واالستثمارات

 استحقاقها . قتو بالتزاماته الوفاء على البنك قدرة بعدم تتعلق التي المخاطر يمثل :السيولة خطر  -هـ 

 أنشطته ىعل المخاطر إدارة سياسة تطبيق فى االستمرار من يتمكن لكي كبيرة موارد بتخصيص البنك ويقوم

 :التالية األساسية والمبادئ إدارة المخاطر عمل إطار بين التام التوافق يضمن ولكي

  .التشغيل أقسام عن المخاطر تقييم إلدارة التام االستقالل -

 .البنك أنحاء جميع في المخاطر ورصد لتقييم ثابت اتجاه تطبيق -
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 ويتمثل العامة اإلدارة مباشرة ويتبع التشغيلية البنك كيانات جميع عن مستقل المخاطر قسم إن بالذكر وجدير

 المعمول اطرالمخ إدارة عمل إطار أن من تأكدال طريق عن البنك بحيةر وزيادة تطوير في المساهمة في دوره

 وخطر االئتمان خطر إدارة كيفية في ومتخصص ع متنو عمل يق فر بالقسم ويعمل وقوى فعّال إطار هو به

 .التشغيل آليات خالل من السوق

 :المخاطر قسم فإن الخصوص وجه وعلى

 البلدان مخاطرو االئتمان مخاطر ومتابعة واعتماد وتقييم لتحليل المستخدمة األساليب واعتماد بتوصيف يقوم -

 المجاالت في ية التجار لالستراتيجيات دقيقة مراجعة بإجراء يقوم أنه كما التشغيل ومخاطر السوق ومخاطر

 .وإدارتها المخاطر هذه بمثل التنبؤ تحسين على دؤوببشكل  ويسعى الخطورة العالية

 تقديم قي طر وعن ائتمان مخاطر تتضمن التي معامالتال تحليل يق طر عن مستقل تقييم إجراء في يساهم -

 .المبيعات مديري يقترحها التي المعامالت يخص فيما المشورة

 .للبنك التشغيلية المخاطرلكافة  إطار بوضع يقوم -

 وهى األساسية رىاألخ المخاطر أنواع وإدارة بتقييم المالية لإلدارة التابعة وااللتزامات األصول وحدة تقوم

 ) نتيجة لعموميةا الميزانيةهيكل  توازن باختالل المرتبطة والمخاطر الالزمة السيولة توفر مخاطرعدم اتحديد

 ، األجل طويل كالبن تمويل وكذلك سيولة كافية (  توافر عدم نتيجة أو الصرف أسعار أو العائد أسعار تغيرات

  .المال رأسوهيكل  المال رأس متطلبات وإدارة

 بإدارة االلتزام إدارة تختص بينما القانونية المخاطر بإدارة بالبنك الداخلية القانونية الشؤون إدارة تختص

 . االلتزام مخاطر

 سساأل وتحديد المخاطر مع للتعامل فعالة منظومة وضع عن أساسيبشكل  مسؤوال المخاطر قسم ويعتبر

 في لمسؤوليةا هذه فى المالية دارةلإل التابعة وااللتزامات األصول وحدة تشارك كما ، الالزمة والسياسات

 . الخاصة المجاالت بعض

 الجوهرية ةالبنكي المخاطر إلدارة األساسية الخطوات ومناقشة مراجعة مهمة بالبنك المخاطر لجنة وتتولى

 . األقل على أشهر ثالثة وتجتمع

 إدارة نيةوب إجراءاتو مبادئ بمراقبة الخارجيين والمراجعين الداخلية المراجعة يق فر من يقوم وأخيرا

 . بالبنك المخاطر

 االئتمانخطر  -أ /3

يتعرض البنك لخطر االئتمان وهو الخطر الناتج عن قيام أحد األطراف بعدم الوفاء بتعهداته ، ويعد خطر 

االئتمان أهم األخطار بالنسبة للبنك ، لذلك تقوم اإلدارة بحرص بإدارة التعرض لذلك الخطر . ويتمثل خطر 

ن بصفة أساسية في أنشطة التمويل التي ينشأ عنها التمويالت والتسهيالت وأنشطة االستثمار التي االئتما

يترتب عليها أن تشتمل أصول البنك على أدوات الدين . كما يوجد خطر االئتمان أيضاً في األدوات المالية 

قابة على خطر االئتمان لدى خارج المركز المالى مثل ارتباطات التمويالت . وتتركز عمليات اإلدارة والر

فريق إدارة خطر االئتمان في إدارة التوظيف واالستثمار وإدارة المخاطر الذي يرفع تقاريره الى مجلس 

 اإلدارة واإلدارة العليا ورؤساء وحدات النشاط بصفة دورية .
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 قياس خطر االئتمان 1أ/

 التوظيفات والتسهيالت للعمالء 

 لق بالتوظيفات والتسهيالت للعمالء ، ينظر البنك في ثالثة مكونات كما يلي :لقياس خطر االئتمان المتع 
 

بالتزاماته  ( من قبل العميل أو الغير في الوفاءProbability of defaultاحتماالت اإلخفاق )التأخر( )* 

 التعاقدية .

خفاق لمعرض لإلالمركز الحالي والتطور المستقبلي المرجح له الذي يستنتج منه البنك الرصيد ا* 
(Exposure at default. ) 

 ( .Loss given defaultخطر اإلخفاق االفتراضي )* 

 

 المتوقعة لخسارةاوتنطوي أعمال اإلدارة اليومية لنشاط البنك على تلك المقاييس لخطر االئتمان التي تعكس 

ة للرقابة المصرفي( المطلوبة من لجنة بازل The Expected Loss Model)نموذج الخسارة المتوقعة 

ً لمعيار المحاسبة المصرى ر  ، 26قم ويمكن أن تتعارض المقاييس التشغيلية مع عبء االضمحالل وفقا

خسائر ليس الالذي يعتمد على الخسائر التي تحققت في تاريخ المركز المالى )نموذج الخسائر المحققة( و

 ( .3المتوقعة )إيضاح أ/

دارة نيف الجعلى مستوى كل عميل باستخدام أساليب تقييم داخلية لتصيقوم البنك بتقييم احتمال التأخر 

ع مإلحصائية يالت امفصلة لمختلف فئات العمالء . وقد تم تطوير تلك األساليب للتقييم داخلياً وتراعى التحل

بع لى أرلبنك ااوقد تم تقسيم عمالء  لوصول الى تصنيف الجدارة المالئمالحكم الشخصي لمسئولي االئتمان ل

لتأخر حتمال اويعكس هيكل الجدارة المستخدم بالبنك كما هو مبين في الجدول التالي مدى الجدارة فئات ل

ً ت الجدلكل فئة من فئات الجدارة ، مما يعني بصفة أساسية أن المراكز االئتمانية تنتقل بين فئا غير للت ارة تبعا

ً يقوم الويم كلما كان ذلك ضرورياً التقيويتم مراجعة وتطوير أساليب  في تقييم مدى احتمال التأخر  بنك دوريا

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

 فئات التصنيف الداخلي للبنك

 مدلول التصنيف التصنيف

 ديون جيدة 1

 المتابعة العادية 2

 المتابعة الخاصة 3

 ديون غير منتظمة 4
 

لى سبيل تأخر عك أن تكون قائمة عند وقوع اللمعرض لإلخفاق على المبالغ التي يتوقع البنيعتمد المركز ا

لغ افة المباكلبنك يدرج ا هذا المركز هو القيمة االسمية وبالنسبة لالرتباطات يكون المثال بالنسبة للتمويل

 ن حدث .إ أخرتاريخ الت تكون قد سحبت حتى المسحوبة فعالً باإلضافة الى المبالغ االخرى التي يتوقع أن
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ن حدث إالدين بوتمثل الخسارة االفتراضية أو الخسارة الحادة توقعات البنك لمدى الخسارة عند المطالبة 

 لبةوية المطان وأولتأكد يختلف ذلك بحسب نوع المديالتأخر . ويتم التعبير عن ذلك بنسبة الخسارة للدين وبال

 االئتمان االخرى . ومدى توافر الضمانات أو وسائل تغطية

 أدوات الدين وأذون الخزانة واألذون االخرى 

ا م د بور أودرد أنبالنسبة ألدوات الدين واألذون يقوم البنك باستخدام التصنيفات الخارجية مثل تصنيف ستان

قة المطب تلكلة ليتم استخدام طرق مماث لم تكن مثل هذه التقييمات متاحةوإن  يعادله إلدارة خطر االئتمان

يقة نها طرويتم النظر الى تلك االستثمارات في األوراق المالية واألذون على أ على عمالء االئتمان

 . للحصول على جودة ائتمانية أفضل وفي نفس الوقت توفر مصدر متاح لمقابلة متطلبات التمويل

 

 سياسات الحد من وتجنب المخاطر 2أ/

 الدول .عات ور االئتمان على مستوى المدين والمجموعات والصنايقوم البنك بإدارة والحد والتحكم في تركز خط

 

مستوى  على ي سيتم قبولهويقوم بتنظيم مستويات خطر االئتمان الذي يقبله وذلك بوضع حدود لمقدار الخطر الت

ك بة تلأو مجموعة عمالء ، وعلى مستوى األنشطة االقتصادية والقطاعات الجغرافية . ويتم مراق كل عميل

تم . وي اطر بصفة مستمرة وتكون خاضعة للمراجعة السنوية أو بصورة متكررة إذا دعت الحاجة الى ذلكالمخ

 س اإلدارةل مجلاعتماد الحدود للخطر االئتماني على مستوى العميل / المجموعة والمنتج والقطاع والدولة من قب

 بصفة ربع سنوية.

لمركز اخارج وبنوك وذلك بحدود فرعية تشمل المبالغ داخل ويتم تقسيم حدود االئتمان ألي عميل بما في ذلك ال

غ نة المبالمقار المالى ، وحد المخاطر اليومي المتعلق ببنود المتاجرة مثل عقود الصرف األجنبي اآلجلة . ويتم

 الفعلية مع الحدود يومياً .

ى حتملين علء الملعمالء والعماليتم أيضاً إدارة مخاطر التعرض لخطر االئتمان عن طريق التحليل الدوري لقدرة ا

 مقابلة سداد التزاماتهم وكذلك بتعديل حدود التوظيف كلما كان ذلك مناسباً .

 وفيما يلي بعض وسائل الحد من الخطر :

 الضمانات

نات ى ضمايضع البنك العديد من السياسات والضوابط للحد من خطر االئتمان . ومن هذه الوسائل الحصول عل

ع من األنواوولة . المقدمة . ويقوم البنك بوضع قواعد استرشادية لفئات محددة من الضمانات المقبمقابل األموال 

 الرئيسية لضمانات التوظيف والتسهيالت :

 *  الرهن العقاري . 

 *  رهن أصول النشاط مثل اآلالت والبضائع . 

 *  رهن أدوات مالية مثل أدوات الدين وحقوق الملكية . 
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ً ما يك ً بينما تكون التسهيالتوغالبا ن فراد بدوة لألاالئتماني ون التمويل على المدى األطول للشركات مضمونا

طراف يسعى البنك للحصول على ضمانات إضافية من األ خسارة االئتمان الى الحد األدنىولتخفيض ضمان 

 المعنية بمجرد ظهور مؤشرات االضمحالل ألحد التمويالت أو التسهيالت .

الضمانات المتخذة ضماناً ألصول أخرى بخالف التوظيف والتسهيالت بحسب طبيعة األداة وعادة ما يتم تحديد 

-Assetتكون أدوات الدين وأدون الخزانة بدون ضمان فيما عدا مجموعات األدوات المالية المغطاة بأصول 

Backed Securities ية .واألدوات المثيلة التي تكون مضمونة بمحفظة من األدوات المال 

 المشتقات 
 ع والشراءالبي يحتفظ البنك بإجراءات رقابية حصيفة على صافي المراكز المفتوحة للمشتقات أي الفرق بين عقود

 محدد على مستوى كل من القيمة والمدة . ويكون المبلغ المعرض لخطر االئتمان في أي وقت من األوقات

من  اً ضئيالً ل جزءنك أي أصل ذو قيمة عادلة موجبة الذي يمثبالقيمة العادلة لألداة التي تحقق منفعة لصالح الب

اني طر االئتما الخالقيمة التعاقدية / االفتراضية المستخدمة للتعبير عن حجم األدوات القائمة . ويتم إدارة هذ

دة م عاال يتو لمتوقع نتيجة للتغيرات في السوقالكلي الممنوح للعميل وذلك مع الخطر ا التمويلكجزء من حد 

ات نك كإيداعا البالحصول على ضمانات في مقابل الخطر االئتماني على تلك األدوات فيما عدا المبالغ التي يطلبه

 . االخرىهامشية من األطراف 

ة وراق ماليأو أ وينشأ خطر التسوية في المواقف التي يكون فيها السداد عن طريق النقدية أو أدوات حقوق ملكية

سوية دود تحصول على نقدية أو أدوات حقوق ملكية أو أوراق مالية أخرى ويتم وضع حأخرى أو مقابل توقع ال

 . ي يوماتجة عن تعامالت البنك في ألتغطية مخاطر التسوية المجمعة الن االخرىيومية لكل من األطراف 

 Master Netting Arrangementsترتيبات المقاصة الرئيسية 

مثل حجم لتي تاعن طريق الدخول في اتفاقيات تصفية رئيسية مع األطراف  يقوم البنك بالحد من مخاطر االئتمان

صول ن األوال ينتج بصفة عامة عن اتفاقيات التصفية الرئيسية أن يتم إجراء مقاصة بي هام من المعامالت

خفيض م تنه يتأوااللتزامات الظاهرة بالمركز المالى وذلك ألن التسوية عادة ما تتم على أساس إجمالي ، إال 

ذا ما نه إألخطر االئتمان المصاحب للعقود التي في صالح البنك عن طريق اتفاقيات التصفية الرئيسية وذلك 

ار ير مقدومن الممكن أن يتغ بإجراء المقاصة أخرحدث تعثر ، يتم إنهاء وتسوية جميع المبالغ مع الطرف 

ة خالل فتر وذلك ة التفاقيات التصفية الرئيسيةتعرض البنك للخطر االئتماني الناتج عن أدوات المشتقات الخاضع

 قصيرة نظراً ألنه يتأثر بكل معاملة تخضع لتلك االتفاقيات .

 االرتباطات المتعلقة باالئتمان

يتمثل الغرض الرئيسي من االرتباطات المتعلقة باالئتمان في التأكد من إتاحة األموال للعميل عند الطلب . 

ذات خطر االئتمان  Guarantees and stand by letters of creditة وتحمل عقود الضمانات المالي

 Documentary and Commercial Lettersالمتعلق بالتوظيف . وتكون االعتمادات المستندية والتجارية 

of Credit  التي يصدرها البنك بالنيابة عن العميل لمنح طرف ثالث حق السحب من البنك في حدود مبالغ معينة

ب أحكام وشروط محددة غالباً مضمونة بموجب البضائع التي يتم شحنها وبالتالي تحمل درجة مخاطر أقل وبموج

 من التمويل المباشر .

تخدم من المصرح به لمنح التوظيف أو الضمانات أو االعتمادات وتمثل ارتباطات منح االئتمان الجزء غير المس

ساوي إجمالي االرتباطات غير المستخدمة وذلك بالنسبة لخطر ويتعرض البنك لخسارة محتملة بمبلغ ي المستندية

إال أن مبلغ الخسارة المرجح حدوثها في الواقع يقل عن االرتباطات  لناتج عن ارتباطات منح االئتماناالئتمان ا
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متعون غير المستخدمة وذلك نظراً ألن أغلب االرتباطات المتعلقة بمنح االئتمان تمثل التزامات محتملة لعمالء يت

ويراقب البنك المدة حتى تاريخ االستحقاق الخاصة بارتباطات االئتمان حيث أن  بمواصفات ائتمانية محددة

 االرتباطات طويلة األجل عادة ما تحمل درجة أعلى من خطر االئتمان بالمقارنة باالرتباطات قصيرة األجل .

 سياسات االضمحالل والمخصصات 3أ/
شطة إثبات أن بداية يم السابق بدرجة كبيرة على تخطيط الجودة االئتمانية وذلك منتركز النظم الداخلية للتقي

لمركز اريخ اواالستثمار . وبخالف ذلك ، يتم االعتراف فقط بخسائر االضمحالل التي وقعت في ت التمويل

ره بهذا ذك يردسالمالى ألغراض التقارير المالية بناء على أدلة موضوعية تشير الى االضمحالل وفقاً لما 

غ ية عن مبلالمال اإليضاح ونظراً الختالف الطرق المطبقة ، تقل عادة خسائر االئتمان المحملة على القوائم

 اعد البنكراض قوالخسارة المقدر باستخدام نموذج الخسارة المتوقعة المستخدم في الجدارة االئتمانية وألغ

 . مصرىالمركزي ال

ربعة داخلية األدرجات التقييم الالوارد في المركز المالى مستمد من  ةاالئتمانية المتوقعخسائر المخصص 

اخل لبنود دويبين الجدول التالي النسبة ل صص ينتج من آخر درجة من التصنيففإن أغلبية المخومع ذلك 

تقييم لن فئات املكل  المرتبط بها خسائر االئتمانية المتوقعةالمركز المالى المتعلقة بالتوظيف والتسهيالت وال

 الداخلي للبنك :

 م2018ديسمبر  31 م201٩ ديسمبر 31 تقييم البنك

 للعمالء
توظيفات 

 % وتسهيالت
 مخصص خسائر
 % االئتمانية المتوقعة

 اتتوظيف
 % وتسهيالت

خسائر مخصص 
 %االئتمانية المتوقعة 

 9.1 50.7 8.8 57.5 ديون جيدة
 16.8 36.8 16.5 33.٩ المتابعة العادية

 - - - - الخاصة المتابعة
 74.1 12.5 74.7 8.6 ديون غير منتظمة

 100 % 100 % 100 % 100 % 
 

 د اضمحاللى وجوتساعد أدوات التقييم الداخلية اإلدارة على تحديد ما إذا كانت هناك أدلة موضوعية تشير ال

 : ها البنك، واستناداً الى المؤشرات التالية التي حدد 26طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم 

 

 صعوبات مالية كبيرة تواجه عميل التوظيف أو المدين .  -

 مخالفة شروط اتفاقية التمويل مثل عدم السداد . -

 توقع إفالس العميل أو دخول في دعوة تصفية أو إعادة هيكل التمويل الممنوح له .  -

 تدهور الوضع التنافسي لعميل التوظيف . -

ة أو قانونية بالصعوبات المالية لعميل التوظيف بمنحه امتيازات أو تنازالت قيام البنك ألسباب اقتصادي -

 قد ال يوافق البنك على منحها في الظروف العادية .

 اضمحالل قيمة الضمان . -

 تدهور الحالة االئتمانية .  -

 

ل سنوياً أو أكثر تتطلب سياسات البنك مراجعة كل األصول المالية التي تتجاوز أهمية نسبية محددة على األق 

على الحسابات التي تم تقييمها على  الخسائر االئتمانية المتوقعةعندما تقتضي الظروف ذلك ويتم تحديد عبء 

أساس فردي وذلك بتقييم الخسارة المحققة في تاريخ المركز المالى على أساس كل حالة على حدة ، ويجري 
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بصفة منفردة . ويشمل التقييم عادة الضمان القائم ، بما في  تطبيقها على جميع الحسابات التي لها أهمية نسبية

 ذلك إعادة تأكيد التنفيذ على الضمان والتحصيالت المتوقعة من تلك الحسابات .

على أساس المجموعة من األصول المتجانسة باستخدام  الخسائر االئتمانية المتوقعةويتم تكوين مخصص  

 شخصي واألساليب اإلحصائية .الخبرة التاريخية المتاحة والحكم ال

 العامنموذج قياس المخاطر البنكية  4أ/

، تقوم اإلدارة بتصنيفات في شكل  1باإلضافة الى فئات تصنيف الجدارة األربعة المبينة في إيضاح أ/ 

صول . ويتم تصنيف األ مصرىمجموعات فرعية أكثر تفصيالً بحيث تتفق مع متطلبات البنك المركزي ال

علومات ى المطر االئتمان في هذه المجموعات وفقاً لقواعد وشروط تفصيلية تعتمد بشكل كبير علالمعرضة لخ

 المتعلقة بالعميل ونشاطه ووضعه المالي ومدى انتظامه في السداد .

ويقوم البنك بحساب المخصصات المطلوبة الضمحالل األصول المعرضة لخطر االئتمان ، بما في ذلك  

يادة الة زح. وفي  مصرىباالئتمان ، على أساس نسب محددة من قبل البنك المركزي الاالرتباطات المتعلقة 

ً لقواعد البنك المركزي ال  عن ذلك المطلوب ألغراض مصرىمخصص خسائر االضمحالل المطلوب وفقا

قوق حضمن  لعامانكية إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، يتم تجنيب احتياطي المخاطر الب

ً على األرب الزيادة بورية دويتم تعديل ذلك االحتياطي بصفة  اح المحتجزة بمقدار تلك الزيادةالملكية خصما

ً مبلغ الزيادة بين المخصصين . ويعد هذا االحتياطي غير قابل للت يبين ووزيع والنقص بحيث يعادل دائما

 المالية . السنةخالل  العامأ( الحركة على حساب احتياطي المخاطر البنكية /28إيضاح )

لمركزي بنك اوفيما يلي بيان فئات الجدارة للمؤسسات وفقاً ألسس التقييم الداخلي مقارنة بأسس تقييم ال

 االئتمان :بة الضمحالل األصول المعرضة لخطر المصرى ونسب المخصصات المطلو

تصنيف البنك 
 المركزي المصرى

 مدلول التصنيف
نسبة المخصص 

 المطلوب
تصنيف ال

 الداخلي
مدلول التصنيف 

 الداخلي

 ديون جيدة 1 صفر مخاطر منخفضة 1

 ديون جيدة 1 %1 مخاطر معتدلة 2

 ديون جيدة 1 %1 مخاطر مرضية 3

 ديون جيدة 1 %2 مخاطر مناسبة 4

 ديون جيدة 1 %2 مخاطر مقبولة 5

 المتابعة العادية 2 %3 مخاطر مقبولة حدياً  6

 المتابعة الخاصة 3 %5 خاصة مخاطر تحتاج لعناية 7

 ديون غير منتظمة 4 %20 دون المستوى 8

 ديون غير منتظمة 4 %50 مشكوك في تحصيلها 9

 ديون غير منتظمة 4 %100 رديئة 10
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 )باأللف جنيه مصرى(      م 201٩ ديسمبر 31 في

 
 إيضاح
 رقم

مرحلة 
(1 )

أساس 
 فردى

مرحلة 
(1) 

أساس 
 جماعي

مرحلة 
(2) 

أساس 
 دىفر

( 2مرحلة )
أساس 
 جماعي

 (3مرحلة )
أساس 
 جماعي

 اإلجمالي

 1,790 - - 1,790 - - (15) نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى المصرى

 133 - - 120 - 13 (16) أرصدة لدى البنوك

 896,172 669,164 149,727 - 77,281 - (17) لعمالءمع ا مشاركات ومرابحات ومضاربات

 436 - - - - 436 د(/27) راالخ املقيمه العادله من خالل الدخل الشاستثمارات مالية بال

 64,995 - - - - 64,995 (جـ/18) استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة

 مخصصات اخرى 
 الف جم( 2,281)بدون مخصص القضايا بمبلغ 

(25) - 4,537 - 677 993 6,207 
 

 

      

 ٩6٩,733 670,157 150,404 1,٩10 81,818 65,444  إجمالي خسائر االضمحالل
 

 )باأللف جنيه مصرى(      م 201٩ يناير 1 في

 
 إيضاح

 رقم

( 1مرحلة )
أساس 
 فردى

 (1مرحلة )
أساس 
 جماعي

مرحلة 
(2) 

أساس 
 فردى

( 2مرحلة )
أساس 
 جماعي

 (3مرحلة )
أساس 
 جماعي

 اإلجمالي

 4,574 - - 4,574 - - (15) نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى المصرى

 18,955 - - 18,944 - 11 (16) أرصدة لدى البنوك

 1,066,723 790,027 184,760 - 91,936 - (17) لعمالءمع ا مشاركات ومرابحات ومضاربات

 6,786 - - - - 6,786 د(/27) راالخ املاستثمارات مالية بالقيمه العادله من خالل الدخل الش

 123,187 - - - - 123,187 (جـ/18) استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة

 مخصصات اخرى 
 الف جم( 3,252)بدون مخصص القضايا بمبلغ 

(25) - 35,492 - 1,603 993 38,088 

 

 

      

 1,258,313 7٩1,020 186,363 23,518 127,428 12٩,٩84  إجمالي خسائر االضمحالل

 

 أللف جنيه مصرى()با    م٩201 يناير 1في  االولى للتعليمات تطبيقالاثر 
 

 (761) على االرباح المحتجزةتطبيق الاثر 

 761 (احتياطى القيمة العادلةعلى االحتياطيات )تطبيق الاثر 

 (309,035) (احتياطى مخاطر بنكيةعلى االحتياطيات ) تطبيقالاثر 

 (309,035) م المعدل بالتعليمات1/1/2019قيمة التعديل فى 

 

 )باأللف جنيه مصرى(    م٩201 يناير 1في  يماتاالولى للتعل تطبيقالاثر 
 

 (129,973) االستثمارات المالية )ادوات الدين(على تطبيق الاثر 

 (23,529) البنوكعلى تطبيق الاثر 

 (136,402) مخصص العمالءعلى تطبيق الاثر 

 (19,131) مخصصات اخرى )الجزء الغير مغطى(على تطبيق الاثر 

 (309,035) االجمالى
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 مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء  5أ/ 

 ستثمار:االو  عمليات التوظيففيما يلي موقف أرصدة المشاركات والمرابحات والمضاربات مع العمالء من حيث الجدارة ل
 

 

 تقييم البنك
مشاركات ومرابحات 
 ومضاربات مع العمالء

مشاركات ومرابحات 
 ومضاربات مع العمالء

 2018ديسمبر  31 م201٩ ديسمبر 31 

 باأللف جنيه مصرى باأللف جنيه مصرى 

 9,253,780 10,722,143 ال يوجد عليها متأخرات أو اضمحالل

 986 - متأخرات ليست محل اضمحالل

 1,323,169 1,012,646 محل اضمحالل

 10,577,935 11,734,78٩ اإلجمالي

   يخصم :

 (1,260,918) (1,13٩,715) اإليرادات المقدمة والعوائد 

 (930,321) (8٩6,172) مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 8,386,696 ٩,6٩8,٩02 الصافي

 م2019 يناير 1االستثمارات المالية  وفقا للمركز فى  -

 باأللف جنيه مصرى

 طبيعة االستثمار

القيمة الدفترية 

وفقا لقواعد اعداد 

وتصوير القوائم 

 المالية

قيمة التغير 

ة اعادة نتيج

التبويب / 

 القياس

( وبعد خصم 9القيمة الدفترية وفقا للمعيار )

اجمالى  ECLاجمالى الخسائر االئتمانية المتوقعة 

الخسائر 

االئتمانية 

المتوقعة 

ECL 

بالتكلفة 

 المستهلكة

بالقيمة العادلة 

من خالل 

االرباح او 

 الخسائر

بالقيمة العادلة 

من خالل 

قائمة الدخل 

 خرالشامل اال

 - - 41,012 - - 41,012 استثمارات مالية بغرض المتاجرة

 6,786 4,602,567 292,484 - - 4,901,837 استثمارات مالية متاحة للبيع

استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ 

 االستحقاق
11,093,449 - 10,923,007 - 119,241 51,201 

,98671 - - 14,996,610 - 15,068,596 اذون خزانة  

 129,973 4,721,808 333,496 25,919,617 - 31,104,894 االجمالى 
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 تحليل اجمالى المشاركات والمرابحات والمضاربات مع العمالء وفقاً للمراحل :
 )باأللف جنيه مصرى(      م201٩ ديسمبر 31

 اإلجمالي (3مرحلة ) (2مرحلة ) (1مرحلة ) أسس التصنيف الداخلي
     

 6,747,556 - 38,294 6,709,262 جيدة

 3,974,457 - 3,970,799 3,658 هعاديالمتابعه ال

 129 - 129 - المتابعه الخاصه

 1,012,647 1,012,647 - - غير منتظمه
     

 11,734,789 1,012,647 4,009,222 6,712,920 اإلجمالي

 

 
 ً   للمراحل :تحليل اجمالى المشاركات والمرابحات والمضاربات مع العمالء وفقا

 )باأللف جنيه مصرى(     م2018ديسمبر  31
 اإلجمالي (3مرحلة ) (2مرحلة ) (1مرحلة ) أسس التصنيف الداخلي

     

 5,358,243 - 47,679 5,310,564 جيدة

 3,895,537 - 3,893,813 1,724 هعاديالمتابعه ال

 986 - 986 - المتابعه الخاصه

 1,323,169 1,323,169 - - غير منتظمه
     

 10,577,935 1,323,169 3,942,478 5,312,288 اإلجمالي

 

 
 :الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقاً للمراحل يوضح الجدول التالي إجمالي مخصص  -

 )باأللف جنيه مصرى(      م201٩ ديسمبر 31
 جمالي اإل جماعى (3مرحلة ) جماعى ( 2مرحلة )  جماعى ( 1مرحلة ) أسس التصنيف الداخلي

     

 79,400 - 2,207 77,193 جيدة
 147,608 - 147,520 88 هعاديالمتابعه ال

 - - - - المتابعه الخاصه
 669,164 669,164 - - غير منتظمه

     

 896,172 669,164 149,727 77,281 اإلجمالي

 
 مراحل :الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقاً لليوضح الجدول التالي إجمالي مخصص  -

 )باأللف جنيه مصرى(         م201٩يناير  1
 اإلجمالي  جماعى (3مرحلة ) جماعى ( 2مرحلة )  جماعى ( 1مرحلة ) أسس التصنيف الداخلي

     

 97,074 - 5,162 91,912 جيدة
 179,615 - 179,591 24 هعاديالمتابعه ال

 7 - 7 - المتابعه الخاصه
 790,027 790,027 - - غير منتظمه

     

 1,066,723 790,027 184,760 91,936 اإلجمالي
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 أدوات دين واألوراق الحكومية    6أ/
 

بنباء  ،الماليبة  ةالسبنيمثل الجدول التالي تحليل أدوات الدين واألوراق الحكومية وفقاً لوكاالت التقييم في أخر 

       على تقييم ستاندرد أند بور وما يعادله .               
 
 

 )باأللف جنيه مصرى(   م201٩ديسمبر  31

 اإلجمالي استثمارات في أوراق مالية أوراق حكومية 

 باأللف جنيه مصرى باأللف جنيه مصرى باأللف جنيه مصرى 

AA-  الىAA+ - 608,402 608,402 

A- الىA+ - 1,253,112 1,253,112 

 A- 17,716,065 17,002,188 34,718,253أقل من 

 36,57٩,768 18,863,702 17,716,065 إلجماليا

 
 
 

 )باأللف جنيه مصرى(   م8201 ديسمبر 31

 اإلجمالي استثمارات في أوراق مالية أوراق حكومية 

 باأللف جنيه مصرى باأللف جنيه مصرى باأللف جنيه مصرى 

AA-  الىAA+ - 534,610 534,610 

A- الىA+ - 1,3٩8,5٩8 1,3٩8,5٩8 

 730,260 24,7٩8,856,٩ A- 15,068,5٩6أقل من 

 26,732,064 11,663,468 15,068,5٩6 اإلجمالي
 

 

 
 

 االستحواذ على الضمانات  7أ/
 : الحالية بالحصول على أصول باالستحواذ على بعض الضمانات كما يلي السنةقام البنك خالل 

 

 طبيعة األصل
 القيمة الدفترية

 مصرىباأللف جنيه 

 4,410 فيال

 (884) اللاضمح

 (11,154) تفيال بيع

 (7,628) اإلجمالى
 

 
ذه هبببببالمركز المببالي ويببتم بيببع  االخببرىيببتم تبويببب األصببول التببي تببم االسببتحواذ عليهببا ضببمن بنببد األصببول 

 .األصول كلما كان ذلك عملياً 
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 االستثمارعمليات التوظيف و تركز مخاطر األصول المالية المعرضة لخطر  ٩أ/

 رافيةالقطاعات الجغ

زعة حسب ة ، مواالستثمار للبنك بالقيمة الدفتريالتوظيف و  تيمثل الجدول التالي تحليل بأهم حدود خطر عمليا
عات القطا تم توزيع المخاطر على وعند إعداد هذا الجدولالقطاع الجغرافي في أخر السنة المالية الحالية 

 الجغرافية وفقاً للمناطق المرتبطة بعمالء البنك :
 )باأللف جنيه مصرى(   م201٩ يسمبرد 31

 
 

 

 جمهورية مصر العربية

 أوروبا
دول الخليج 

 العربي
 اإلجمالي دول أخرى

 القاهرة الكبرى

 اإلسكندرية

 والدلتا وسيناء

 الوجه القبلي

 ٩,6٩8,٩02 25,603 - - 272,180 1,183,808 8,217,311 مشاركات ومرابحات ومضاربات للعمالء:

        الية :استثمارات م

 4,12٩,618 78٩,001 461,367 2٩3,8٩7 - ٩61 2,584,3٩2 العادلة من خالل الدخل الشامل بالقيمة -

 450,017 - 150,758 280,012 - - 1٩,247 قيمة العادلة من خالل االرباح والخسائربال -

 36,382,138 127,616 1,774,044 - - - 34,480,478 بالتكلفة المستهلكة -

 2,400,356 - 70,191 - - - 2,330,165 ول أخرىأص

 
       

 53,061,031 942,220 2,456,360 573,909 272,180 1,184,769 47,631,593 اإلجمالي في نهاية السنة الحالية

 41,559,618 875,296 2,499,477 1,058,175 75,588 913,456 36,137,626 اإلجمالي في نهاية سنة المقارنة
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 قطاعات النشاط

 االستثمار للبنك بالقيمة الدفترية، موزعة حسب النشاط الذي يزاوله عمالء البنك :عمليات التوظيف و يمثل الجدول التالي تحليل بأهم حدود خطر 

 )باأللف جنيه مصرى(   م201٩ ديسمبر 31 

 نشاط عقاري مؤسسات صناعية مؤسسات مالية 
بيع الجملة وتجارة 

 التجزئة

 قطاع

 حكومي
 اإلجمالي أفراد أنشطة أخرى

 ٩,6٩8,٩02 939,360 144,782 649,347 463,812 855,620 5,322,022 1,323,959 مشاركات ومرابحات ومضاربات للعمالء:

         استثمارات مالية :

 4,12٩,618 - 1,036,139 133,204 1,007,866 936,174 895,547 120,688 قيمة العادلة من خالل الدخل الشاملبال -

 450,017 - 170,005 - - 280,012 - - القيمة العادلة من خالل االرباح والخسائرب -

 36,382,138 - - 36,013,523 - - - 368,615 بالتكلفة المستهلكة -

 2,400,356 - - - - 584,828 - 1,815,528 أصول أخرى

 
        

 53,061,031 ٩3٩,360 1,350,٩26 36,7٩6,074 1,471,678 2,656,634 6,217,56٩ 3,628,7٩0 السنة الحالية اإلجمالي في نهاية

 41,559,618 ٩24,846 1,410,010 27,534,036 1,45٩,728 1,901,584 5,856,415 2,472,999 المقارنة اإلجمالي في نهاية سنة
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  خطر السوق -ب /3
ادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن يتعرض البنك لخطر السوق المتمثل في تقلبات القيمة الع  

ت ومنتجا وينتج خطر السوق عن المراكز المفتوحة لمعدل العائد والعملة ،التغير في أسعار السوق 
مستوى  والخاصة في السوق والتغيرات في العامةحقوق الملكية ، حيث أن كل منها معرض للتحركات 

دوات مثل معدالت العائد ومعدالت أسعار الصرف وأسعار أ الحساسية لمعدالت السوق أو لألسعار
 .لمتاجرةظ للمتاجرة أو لغير غرض اويفصل البنك مدى تعرضه لخطر السوق الى محاف ،حقوق الملكية 

 
 ملخص القيمة المعرضة للخطر 1ب/

 إجمالي القيمة المعرضة للخطر طبقاً لنوع الخطر 
 لف جنيه مصرى()باأل         

 م2018شهراً حتى نهاية ديسمبر  12 م201٩ى نهاية ديسمبر شهر حت 12 
 أقل أعلى متوسط أقل أعلى متوسط 

 1,731,374 34,303,986 17,668,211 2٩,525,223 34,781,675 32,080,3٩8 خطر أسعار الصرف

 17,270,706 19,057,060 18,459,864 18,٩48,765 20,330,483 1٩,537,552 خطر سعر العائد

 9,491,014 10,743,564 9,901,388 ٩,5٩0,658 10,682,268 10,156,322 وات الملكيةخطر أد

 28,493,094 64,104,610 46,029,463 58,064,646 65,7٩4,426 61,774,272 إجمالي القيمة عند الخطر

 
 

 القيمة المعرضة للخطر لمحفظة المتاجرة طبقاً لنوع الخطر 
 جنيه مصرى(لف باأل)         

 م2018شهراً حتى نهاية ديسمبر  12 م201٩شهر حتى نهاية ديسمبر  12 
 أقل أعلى متوسط أقل أعلى متوسط 

 - - - 104,٩٩5 277,٩41 123,53٩ خطر أسعار الصرف

 - - - - - - خطر سعر العائد

 - - - - - - خطر أدوات الملكية

 - - - 104,٩٩5 277,٩41 123,53٩ إجمالي القيمة عند الخطر

 
 لقيمة المعرضة للخطر للمحفظة لغير غرض المتاجرة طبقاً لنوع الخطرا 
 جنيه مصرى( لفباأل)         

 م2018شهراً حتى نهاية ديسمبر  12 م201٩شهر حتى نهاية ديسمبر  12 
 أقل أعلى متوسط أقل أعلى متوسط 

 1,731,374 34,303,986 17,668,211 2٩,525,223 34,508,73٩ 31,٩56,85٩ خطر أسعار الصرف

 17,270,706 19,057,060 18,459,864 18,٩48,765 20,330,483 1٩,537,552 خطر سعر العائد

 9,491,014 10,743,564 9,901,388 ٩,5٩0,658 10,682,268 10,156,322 خطر أدوات الملكية

 28,493,094 64,104,610 46,029,463 58,064,646 65,521,4٩0 61,650,733 إجمالي القيمة عند الخطر

 
ة اق المالياألسو ترتبط الزيادة في القيمة المعرضة للخطر ، خاصة سعر العائد ، بالزيادة في حساسية سعر العائد في

 العالمية .
 

تاريخية كات الوتم حساب النتائج الثالثة السابقة للقيمة المعرضة للخطر بشكل مستقل عن المراكز المعنية والتحر
اً وذلك نظر للبنك جمالي القيمة المعرضة للخطر المتاجرة وغير المتاجرة القيمة المعرضة للخطرلألسواق ، وال يشكل إ

 لالرتباط بين أنواع الخطر وأنواع المحافظ وما يتبعه من تأثير متنوع .
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 خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية 2ب/

س د قام مجلة . وقالمركز المالي والتدفقات النقدي يتعرض البنك لخطر التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية على

لتي اليوم ل اذلك خالاإلدارة بوضع حدود للعمالت األجنبية وذلك بالقيمة اإلجمالية لكل من المراكز في نهاية اليوم وك

 ً ية اة في نهويلخص الجدول التالي مدى تعرض البنك لخطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبييتم مراقبتها لحظيا

 ها :لويتضمن الجدول التالي القيمة الدفترية لألدوات المالية موزعة بالعمالت المكونة  المالية السنة

 )باأللف جنيه مصرى(    م201٩ ديسمبر 31

 

 اإلجمالي عمالت أخرى جنيه إسترليني يورو دوالر أمريكي جنيه مصرى 

       األصول المالية

 8,556,424 55,872 17,665 119,049 3,303,052 5,060,786 نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

 38,788,558 1,207,518 118,738 316,882 8,5٩٩,٩00 28,545,520 أرصدة لدى البنوك

 ٩,6٩8,٩02 - - - 1,778,228 7,٩20,674 مشاركات و مرابحات ومضاربات مع العمالء

       استثمارات مالية :  

 4,129,618 - - 293,897 2,134,310 1,701,411 الدخل الشاملبالقيمه العادله من خالل 

 450,017 150,758 - - 280,012 1٩,247 بالقيمه العادله من خالل االرباح والخسائر

 36,382,138 - - 252,142 16,016,402 20,113,5٩4 بالتكلفه المستهلكه

 2,400,356 (6,188) 40,445 (107) (4,268) 2,370,474 أصول مالية أخرى
 

      

 100,406,013 1,407,٩60 176,848 ٩81,863 32,107,636 65,731,706 إجمالي األصول المالية
 

      

 

 
 اإلجمالي عمالت أخرى جنيه إسترليني يورو دوالر أمريكي جنيه مصرى 

       االلتزامات المالية

 244,841 - 4 1,655 235,357 7,825 أرصدة مستحقة للبنوك

 86,035,810 1,356,554 137,135 ٩31,868 25,5٩1,732 58,018,521 عية االدخاريةاألو

 2,567,٩70 3,278 1,438 (15,616) 166,712 2,412,158 التزامات مالية أخرى  
 

      

 88,848,621 1,35٩,832 138,577 ٩17,٩07 25,٩٩3,801 60,438,504 إجمالي االلتزامات المالية 

الىصافي المركز الم  5,2٩3,202 6,113,835 63,٩56 38,271 48,128 11,557,3٩2 

 5,563,122 4,551 1,075 84,361 3,018,534 2,454,601 ارتباطات متعلقة بالتوظيف 

       في نهاية سنة المقارنة

 91,621,069 1,631,432 196,060 1,122,890 35,197,208 53,473,479 اجمالى األصول المالية 

 81,570,181 1,631,886 150,784 1,043,937 29,914,762 48,828,812 لتزامات المالية اجمالى اال

 10,050,888 (454) 45,276 78,953 5,282,446 4,644,667 صافي المركز المالي 
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 : (Dealing Room)الدولية  المعامالت غرفة مهام

 . المالية األسواق حركة عن دورية ير تقار تقديم -

 . التوصيات تلك نفيذت فى التقدم بمدى تقارير وعرض عليها الموافقة تمت التى وااللتزامات األصول لجنة توصيات فيذتن -

 معامالت عن شأتن قد التى المخاطر ضد الطبيعى بالتحوط يتعلق فيما وااللتزامات األصول إدارة وحدة مع التنسيق -

 . وااللتزامات األصول إدارة للجنة المعتمدة والتوصيات السياسة مع يتفق وبما خاصة

 . القصير المدى على السيولة إدارة عن المسئولية -

 . السيولة فى اختناقات ألى النظر وتوجيه األسواق موقف عن مستجدات بأى دورية تقارير إعداد -

 السيولة . فجوة لمعالجة التمويلية باالحتياجات وااللتزامات األصول إدارة وحدة إبالغ -

 : العائد أسعار خطر إدارة من البنك هدف

 يمهق تكون أن مراعاة مع ممكن حد أقصى إلى العائد أسعارهيكل  لمخاطر تعرضه درجة تخفيض إلى البنك يهدف

 .تزاماتاألصول واالل لجنة من المعتمد الحساسية مستوى حدود في العائد أسعار عن الناجمة المتبقية المخاطر

 زيادةكل  مقابل للبنك ةالمستقبلي الثابتة العائد أسعار لمراكز الحالية القيمة صافى فى التغير هبأن الحساسية مستوى ويعرف

 المطبقة . بالحدود البنك التزام لمدى الجدية المتابعة تتمو العائد سعر بمنحنى  %1 قدرها

 خطر تقلبات سعر العائد 3 ب/

ر العائد ية لسعلسائدة في السوق وهو خطر التدفقات النقديتعرض البنك آلثار التقلبات في مستويات أسعار العائد ا

ادلة لعا وخطر القيمة ،المتمثل في تذبذب التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في سعر عائد األداة 

نتيجة  امش العائدهيزيد  لسعر العائد وهو خطر تقلبات قيمة األداة المالية نتيجة للتغير في أسعار العائد في السوق ، وقد

ود وضع حدبويقوم مجلس إدارة البنك  في حالة حدوث تحركات غير متوقعة لتلك التغيرات ولكن قد تنخفض األرباح

 .لمستوى االختالف في إعادة تسعير العائد الذي يمكن أن يحتفظ به البنك
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ة الية موزعات المتضمن القيمة الدفترية لألدوويلخص الجدول التالي مدى تعرض البنك لخطر تقلبات سعر العائد الذي ي
 على أساس سعر تواريخ إعادة التسعير أو تواريخ االستحقاق أيهما أقرب:

 )باأللف جنيه مصرى(     م201٩ ديسمبر 31

 

 حتى شهر واحد
أكثر من شهر 

 حتى ثالثة أشهر

أكثر من ثالثة 

 أشهر حتى سنة

أكثر من سنة 

حتى خمس 

 سنوات

أكثر من خمس 

 واتسن
 اإلجمالي بدون عائد

        األصول المالية

 8,556,424 5,681,250 - - - - 2,875,174 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

 38,788,558 110,223 - 325,471 1,813,646 10,435,840 26,103,378 أرصدة لدى البنوك

 ٩,6٩8,٩02 834,107 4,735,664 1,632,734 2,102,882 227,126 166,38٩ مشاركات ومرابحات ومضاربات للعمالء

        استثمارات مالية :

 4,12٩,618 - 2,507,683 1,5٩8,357 - 22,٩08 670 بالقيمه العادله من خالل الدخل الشامل

 450,017 - - - - 450,017 - بالقيمه العادله من خالل االرباح والخسائر

 36,382,138 - 3,561,044 1٩,340,454 3,5٩2,463 3,758,55٩ 6,12٩,618 بالتكلفه المستهلكه

 2,400,356 - - 600,08٩ 600,08٩ 600,08٩ 600,08٩ أصول مالية أخرى
 

       

 100,406,013 6,625,580 10,804,3٩1 23,4٩7,105 8,10٩,080 15,4٩4,53٩ 35,875,318 إجمالي األصول المالية
 

       

 

 

 حتى شهر واحد
أكثر من شهر 

 الثة أشهرحتى ث

أكثر من ثالثة 

 أشهر حتى سنة

أكثر من سنة 

حتى خمس 

 سنوات

أكثر من خمس 

 سنوات
 اإلجمالي بدون عائد

        االلتزامات المالية

 244,841 244,841 - - - - - أرصدة مستحقة للبنوك

االدخارية والودائع األوعية 

 االخرى
1٩1,2٩0,10  208,048,٩  208,048,٩  701,٩٩7,21  5٩7,٩44,2٩  ٩05,201,6  810,035,86  

٩٩2,641 التزامات مالية أخرى  ٩٩2,641  ٩٩2,641  ٩٩4,641  - - ٩70,567,2  
 

       

183,٩32,10 إجمالي االلتزامات المالية  200,6٩0,٩  200,6٩0,٩  6٩5,63٩,22  5٩7,44٩,2٩  746,446,6  621,848,88  

513,٩43,24 فجوة إعادة تسعير العائد  3٩3,804,5  (120,581,1)  041,857  (620,645,18)  834,178  23٩,55711,  

        في نهاية سنة المقارنة

 ٩1,621,06٩ 7,050,860 7,617,16٩ 18,405,0٩6 4,836,667 10,633,815 43,077,462 اجمالى األصول المالية

216,7283, 27,255,460 18,48٩,662 10,34٩,007 10,34٩,007 11,٩10,317 اجمالى االلتزامات المالية  81,570,181 

,145,16731 فجوة إعادة تسعير العائد   808,284  (340,5125,)  (566,84)  (1٩,638,2٩1)  3,834,132 888,050,10  
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 خطر السيولة ج/3

خطر السيولة هو خطر تعرض البنك لصعوبات في الوفاء بتعهداته المرتبطة بالتزاماته المالية عند االستحقاق  

بالسداد  لخاصةاغ التي يتم سحبها ، ويمكن أن ينتج عن ذلك اإلخفاق في الوفاء بااللتزامات واستبدال المبال

 .للمودعين والوفاء بارتباطات عمليات التوظيف 
 

 إدارة مخاطر السيولة 

 تتضمن عمليات الرقابة لخطر السيولة المطبقة بمعرفة إدارة الشئون المالية بالبنك ما يلي : 

 إمكانية الوفاء بكافة المتطلبات ل اليومي عن طريق مراقبة التدفقات النقدية المستقبلية للتأكد منيتم إدارة التموي *

لعالمية المال اويتضمن ذلك إحالل األموال عند استحقاقها أو عند منحها للعمالء . ويتواجد البنك في أسواق 

 لتأكيد تحقيق ذلك الهدف .

ويق التي من الممكن تسييلها بسهولة لمقابلة أية اضطرابات غير االحتفاظ بمحفظة من األصول عالية التس *

 متوقعة في التدفقات النقدية .

 .مراقبة نسب السيولة بالمقارنة بالمتطلبات الداخلية للبنك ومتطلبات البنك المركزي المصرى  *

 إدارة التركز وبيان استحقاقات عمليات التوظيف . *
 

 هدف البنك من إدارة السيولة

 على رتهقد ولضمان الطبيعية، وف الظر ظل في الممكنة األسعار أفضل أساس على أنشطته لتمويل البنك فيهد

 إلدارة التالية يسيةالرئ المبادئ البنك يتبنى الغاية هذه تحقيق نحو وسعيا .أزمة حدوث حالة في بالتزاماته الوفاء

  : السيولة

 .الرقابى لإلطار وفقا القصير المدى فى السيولة إدارة -

 .التمويل مصادر تنويع -

 .عالية سيولة ذات األصول من بمجموعة االحتفاظ -

 قياس ومتابعة هيكل مخاطر السيولة 

 : التالية العمليات فى بالبنك السيولة إدارة إطار يتلخص

 .الزمن مدار علي وتطوره البنك سيولةالتقييم المنتظم لهيكل  -

 .التمويل  مصادر تنويع متابعة -

 لحلول تخطيطال بغرض التقديرية الموازنة في الواردة التوقعات أساس على التمويل الحتياجات البنك تقييم -

 للتمويل . مالئمة

 حسب وخارجها البنك المالي المركز بقائمة تظهر التى البنود حصر طريق عن المتوقعة السيولة فجوات تحديد يتم

 أساس على لقائمةا وااللتزامات األصول استحقاق خيتوار وتتحدد لبنودا لتلك المتبقية االستحقاق وآجال عملة نوع

 وكذا تثمار (االس حسابات حالة فى كما)  التاريخية العميل سلوك أنماط ونماذج للمعامالت التعاقدية الشروط

 . ) المساهمين حقوق حالة فى كما) المالي المركز قائمة بنود ببعض المتصلة التقليدية االفتراضات

الفترات وهي  ة لليوم واألسبوع والشهر التاليوألغراض الرقابة وإعداد التقارير يتم قياس وتوقع التدفقات النقدي 

لمالية االلتزامات دية لوتتمثل نقطة البداية لتلك التوقعات في تحليل االستحقاقات التعاق الرئيسية إلدارة السيولة

 وتواريخ التحصيالت المتوقعة لألصول المالية .

وتقوم إدارة التوظيف المحلى أيضاً بمراقبة عدم التطابق بين األصول متوسطة األجل ، ومستوى ونوع الجزء  

ثر نة وأغير المستخدم من ارتباطات عمليات التوظيف ، ومدى استخدام تسهيالت الحسابات الجارية المدي

 االلتزامات العرضية مثل خطابات الضمان واالعتمادات المستندية .
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 منهج التمويل

يتم مراجعة مصادر السيولة عن طريق فريق منفصل بإدارة الشئون المالية بالبنك بهدف توفير تنوع واسع في  

 العمالت ، والمناطق الجغرافية ، والمصادر ، والمنتجات واآلجال .

  

 التدفقات النقدية غير المشتقة :  

من قبل البنك بطريقة االلتزامات المالية غير المشتقة يمثل الجدول التالي التدفقات النقدية المدفوعة  

لمبالغ تمثل اوموزعة على أساس المدة المتبقية من االستحقاقات التعاقدية في تاريخ المركز المالى ، 

 على أساس لسيولةالمدرجة بالجدول التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة ، بينما يدير البنك خطر ا

 ة غير المخصومة المتوقعة وليست التعاقدية :التدفقات النقدي

 

 )باأللف جنيه مصرى(     م201٩ ديسمبر 31

                                                

 حتى شهر واحد
أكثر من شهر 

 حتى ثالثة أشهر

أكثر من ثالثة 

 أشهر حتى سنة

أكثر من سنة 

حتى خمس 

 سنوات

أكثر من خمس 

 سنوات
 اإلجمالي

       زامات الماليةااللت

841,244 - - - - أرصدة مستحقة للبنوك  841,244  

االدخارية والودائع األوعية 

 االخرى
1٩1,2٩0,10  208,048,٩  208,048,٩  701,٩٩7,21  502,651,35  810,035,86  

٩٩2,641 التزامات مالية أخرى  ٩٩2,641  ٩٩2,641  4٩٩,641  - ٩70,567,2  
 

      

المالية وفقا إجمالي االلتزامات 

 لتاريخ االستحقاق التعاقدي 
183,٩32,10  200,6٩0,٩  200,6٩0,٩  6٩5,63٩,22  343,8٩6,35  621,848,88  

إجمالي األصول المالية وفقا 

 لتاريخ االستحقاق التعاقدي 
831,875,35  3٩5,4٩4,15  080,10٩,8  10,4٩7,23 5 1٩7,42٩,17  01,406,100 3 

 

 نيه مصرى()باأللف ج    م 2018ديسمبر  31

                                                

 حتى شهر واحد
أكثر من شهر 

 حتى ثالثة أشهر

أكثر من ثالثة 

 أشهر حتى سنة

أكثر من سنة 

حتى خمس 

 سنوات

أكثر من خمس 

 سنوات
 اإلجمالي

       االلتزامات المالية

 104,713 104,713 - - - - أرصدة مستحقة للبنوك

االدخارية والودائع ة األوعي

 االخرى
11,308,254 9,746,944 9,746,944 17,887,599 30,367,475 79,057,216 

 2,408,252 - 602,063 602,063 602,063 602,063 التزامات مالية أخرى
 

      

إجمالي االلتزامات المالية وفقا 

 81,570,181 30,472,188 18,489,662 10,349,007 10,349,007 11,910,317 لتاريخ االستحقاق التعاقدي 

إجمالي األصول المالية وفقا 

 91,621,069 14,668,029 18,405,096 4,836,667 10,633,815 43,077,462 لتاريخ االستحقاق التعاقدي 
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 إدارة رأس المال د/3 
وق الملكية تتمثل أهداف البنك عند إدارة رأس المال ، الذي يشمل عناصر أخرى باإلضافة الى حق 

 الظاهرة بالمركز المالي فيما يلي :
   

لرأس المال في جمهورية مصر العربية وفي  واالحكام الشرعية االلتزام بالمتطلبات القانونية -
 البلدان التي تعمل بها فروع البنك .

 
راف حماية قدرة البنك على االستمرارية وتمكينه من االستمرار في توليد عائد للمساهمين واألط -

 التي تتعامل مع البنك . االخرى
 
 الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو في النشاط . -

 
ً لمتطلبات الجهة الرقابية )البنك المركزي   يتم مراجعة كفاية رأس المال واستخدامات رأس المال وفقا

ادات ى إرشذج تعتمد علفي جمهورية مصر العربية( يومياً بواسطة إدارة البنك ، من خالل نما مصرىال
على  صرىمزي اللجنة بازل للرقابة المصرفية ويتم تقديم البيانات المطلوبة وإيداعات لدى البنك المرك

 أساس ربع سنوي 
 

 أن يقوم البنك بما يلي : مصرىويطلب البنك المركزي ال 
 

 ع .حداً أدنى لرأس المال المصدر والمدفو مصرىمليون جنيه  500االحتفاظ بمبلغ  -
 
االحتفاظ بنسبة بين عناصر رأس المال وبين عناصر األصول وااللتزامات العرضية المرجحة  -

 . %10ن المخاطر تعادل أو تزيد عن بأوزا
 

وتخضع فروع البنك التي تعمل خارج جمهورية مصر العربية لقواعد اإلشراف المنظمة لألعمال  
 ليتين :ن التاط معيار كفاية رأس المال من الشريحتيالمصرفية في البلدان التي تعمل بها ، ويتكون بس

 
وهي رأس المال األساسي ، ويتكون من رأس المال المدفوع )بعد خصم القيمة  الشريحة األولى : 

عدا  ح فيماالدفترية ألسهم الخزينة( ، واألرباح المحتجزة واالحتياطيات الناتجة عن توزيع األربا
 رحلة .، ويخصم منه أية شهرة سبق االعتراف بها وأية خسائر م العاماحتياطي المخاطر البنكية 

 
وفقاً ألسس  العاموهي رأس المال المساند ، ويتكون مما يعادل مخصص المخاطر  الشريحة الثانية : 

ي األصول من إجمال %1,25بما ال يزيد عن  مصرىالجدارة االئتمانية الصادرة عن البنك المركزي ال
جالها عن آتزيد  ة المرجحة بأوزان المخاطر ، و التوظيفات / الودائع المساندة التيوااللتزامات العرضي

( و من قيمتها في كل سنة من السنوات الخمس األخيرة من آجالها %20خمس سنوات )مع استهالك 
 منلعادلة قيمة ابالمن الزيادة بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية لكل من االستثمارات المالية  45%

 وفي شركات تابعة وشقيقة . بالتكلفة المستهلكةو الدخل الشامل االخرخالل قائمة 
 

وعند حساب إجمالي بسط معيار كفاية رأس المال ، يراعى أال يزيد رأس المال المساند عن رأس المال  
 األساسي وأال تزيد التوظيفات )الودائع( المساندة عن نصف رأس المال األساسي .

 
مبوبة بحسب طبيعة الطرف المدين  %100ح األصول بأوزان مخاطر تتراوح من صفر الى ويتم ترجي 

 النقدية االستثمار المرتبطة به ، ومع أخذ الضماناتعمليات التوظيف و بكل أصل بما يعكس مخاطر 
 لتعكس ديالتالتع ءفي االعتبار . ويتم استخدام ذات المعالجة للمبالغ خارج المركز المالى بعد إجرا

 المحتملة لتلك المبالغ. رالطبيعة العرضية والخسائ
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  العائدهيكل سعر  مخاطر إدارة منظومة* 

 تقييم ويتم بنكبال المالية لإلدارة التابعة (ALMU) وااللتزامات األصول وحدة بمعرفة الخطر هذا وقياس تحديد يتم

 برئاسة (ALCO) وااللتزامات األصول لجنة بمعرفة بها القيام الواجب التصحيحية واإلجراءات وحدودها المخاطر

 والسكرتير فروعال شبكة ومدير التجارية اإلدارات ومديرو المالي والمدير التنفيذيين المديرين وعضوية البنك رئيس

 لجنة هارتقر لتيا يةرورالض اإلجراءات بتنفيذ الدولية المعامالت غرفة وتقوم الدولية المعامالت غرفة ورئيس العام

 من حدث ماب اهتقارير الغرفة وتعد المالية األسواق في التعامل خالل من الفجوات لتصحيح وااللتزامات ولاألص

 .وااللتزامات األصول ولجنة وااللتزامات األصول وحدة على وعرضها تطور

 

 (ALCO)  وااللتزامات األصول إدارة لجنة مهام* 

 .الحساسية تحليل ألغراض المقبولة الحدود في البت -

 .واعتمادها صحتها من والتحقق المخاطر وقياس تحديد فى المستخدمة االفتراضات مراجعة -

 ولاألص إدارة وحدة ريبتقار والواردة بالبنك الحساسية وموقف العائد أسعار وفجوات مخاطر استعراض

 .(ALMU)  وااللتزامات

 .اعتمادها لسابقا الحدود مع يتفق بما -جدتو إن- الفجوات لتعديل المقترحة التوصيات واعتماد وتعديل تقييم -

 

 (ALMU) وااللتزامات األصول إدارة وحدة مهام* 

 .هاعلي والحفاظ وااللتزامات األصول لجنة بمعرفة إقرارها تم كما المخاطر إدارة سياسة توثيق -

 .باستمرار تطويرها على والعمل المخاطر وقياس تحديد في المستخدمة النماذج إعداد -

 إدارة لجنة لىع التقارير تلك وعرض الزمن مدار على القيم تلك وتطور للخطر المعرضة بالقيمير تقار عدادإ -

 .وااللتزامات األصول

 .اعتمادها السابق الحدود مع يتفق بما الفجوات لتعديل توصيات تقديم -

 .راتالقرا تلك يقتطب فى التقدم بمدى وإخطارها وااللتزامات األصول لجنة قرارات تطبيق متابعة -

 

 : العادلة بالقيمة قياسها يتم مالية أدوات -

 العادلة القيمة في التغير وق فر أدراج مع العادلة بالقيمة المتاجرة بغرض مالية المبوبة كأصول المالية األصول قياس يتم

 من العادلة بالقيمة مالية أصولالمبوبة ك الدين أدوات قياس يتم كما  "المتاجرة من الدخل صافى" بند ضمن الدخل بقائمة

 ضمن األخر الشامل الدخل قائمة ببنود العادلة القيمة في التغير فروق إدراج مع العادلة بالقيمة األخر الشامل الدخل خالل

 األوراق ببورصة المقيدة األسهم قياس فيتم ملكية حقوق أدوات في لالستثمارات وبالنسبة  "العادلة القيمة احتياطي "

 المقيدة غير لألسهم بالنسبة أما " المستقلة المالية تاريخ القوائم في بالبورصة المعلنة لألسعار طبقا العادلة بالقيمة ليةالما

النقدية  التدفقات يقة طر " المقبولة الفنية ق الطر بإحدى تقييمها فيتم "االستراتيجية االستثمارات عدا فيما " بالبورصة

  "العادلة القيمة احتياطي"  ضمن األخر الشامل الدخل بقائمة التقييم وقرف وإدراج " القيمة مضاعفات المخصومة ، طريقة

 .االستثمارات لتلك العادلة القيمة بمثابة التكلفة او القيمة األسمية فتعتبر االستراتيجية لالستثمارات وبالنسبة
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 ديسمبر 31 في ةالمستقل المالية القوائم في العادلة بالقيمة المالية وااللتزامات األصول أدناه الجدول يوضح

 القيمة سلقيا جوهرية تعتبر المدخالت التي مستويات علي العادلة بناء للقيمة الهرمي التسلسل ضمن 2019

 :العادلة ككل

 

 :األول المستوي -

 مطابقة ماتالتزا أو ألصول النشطة األسواق في) المعدلة المعلنة )غير األسعار في األول المستوي مدخالت وتتمثل

 .القياس تاريخ في إليها الوصول البنك يستطيع

 

 :الثانى المستوي -

 المدخالت ذهه وتكون األول المستوي ضمن عنها معلن أسعار بخالف المدخالت الثاني فى كافة المستوي مدخالت وتتمثل

 .مباشر غير أو بشكل مباشرااللتزام  أو لألصل ملحوظة

 

 :الثالث المستوي -

 .االلتزام أو لألصل الملحوظة غير المدخالت في الثالث المستوي مدخالت مثلوتت

 باأللف جنيه مصرى

 االجمالى الثالث المستوي الثانى المستوي األول المستوي المالية األصول

 العادلة بالقيمة استثمار صناديق وثائق

 األخر الشامل الدخل خالل من
- 1,180,695 - 1,180,695 

 العادلة بالقيمة استثمار قصنادي وثائق

 والخسائر باح األر خالل من
280,012 - - 280,012 

 من العادلة ملكية بالقيمة حقوق أدوات

 والخسائر باح األر خالل
170,005 - - 170,005 

 من العادلة ملكية بالقيمة حقوق أدوات

 األخر الشامل الدخل خالل
2,751,294 - - 2,751,294 

 

 للعمالء توتسهيال تمويالت -

 االضمحالل . خسائر مخصص خصم بعد بالصافي والتسهيالت التمويالت تظهر

 أدوات دين بالتكلفة المستهلكة -

د كادوات دين بالتكلفة للتحدي القابلة أو الثابتة االستحقاق يخ وتوار الدفعات ذات المشتقة غير المالية األصول تبويب يتم

 . "التعاقدية النقدية التدفقات لتحصيل بها المحتفظ المالية للألصو األعمال نموذج المستهلكة " ضمن
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 :II    لبازل طبقا التاليتين يحتين الشر من المال رأس كفاية لمعدل البسط ويتكون -

 - الخزينة ألسهم ةي الدفتر القيمة خصم بعد - عالمدفو المال رأس من ويتكون األساسي المال رأس وهى : األولى الشريحة

 فيما األرباح توزيع دبع تكوينها على للبنك األساسى القانون والنظام ينص التي القائمة واالحتياطيات المحتجزة باح واألر

 مرحلة . خسائر ةوأي بها االعتراف سبق شهرة أية منه يخصم كما الخاص واالحتياطي العام البنكية المخاطر احتياطي عدا

 بجلسته المصري المركزي البنك إدارة مجلس لقرار طبقا وذلك األولي لشريحةا في المرحلية األرباح صافي إدراج تم وقد

 .2017 فبراير 15 يخ بتار المنعقدة

 / لدينا أدوات مقابل المطلوبة المخصصات رصيد يعادل مما ويتكون المساند المال رأس وهى : الثانية الشريحة

 األئتمانية مخاطرال إجمالي من % 1.25 عن يزيد ال بما ولىاأل المرحلة فى المدرجة األئتمانية التسهيالت و التمويالت

 خمس عن لهاآجا تزيد التي المساندة الودائع  /تمويالتوال المخاطر بأوزان المرجحة العرضية وااللتزامات لألصول

 من % 45 إلى اإلضافةب - آجالها األخيرة من الخمس السنوات من سنةفى كل  قيمتها من % 20 استهالك مع - سنوات

 األخر الدخل الشامل لخال من العادلة بالقيمة المالية االستثمارات ية لكل منالدفتر القيمة عن العادلة القيمة فى الزيادة

 .لخاصا األحتياطي قيمة من % 45 و وشقيقة تابعةفى شركات  المستهلكة واالستثماراتبالتكلفة  الدين وأدوات

 يدزت وأال ياألساس المال رأس عن المساند المال رأس يزيد أال المال رأس ةكفاي معدل بسط إجمالي حساب عند ويراعى

 .األساسي المال رأس نصف عن المساندة - الودائع –التمويالت 

 ماب أصلكل ب المدين الطرف طبيعة بحسب مبوبة % 200 إلى صفر من تتراوح مخاطر بأوزان األصول ترجيح ويتم 

 قائمة خارج للمبالغ المعالجة ذات استخدام ويتم االعتبار في النقدية الضمانات أخذ مع به المرتبطة االئتمان مخاطر يعكس

 .المبالغ لتلك المحتملة والخسائر العرضية الطبيعة لتعكس التعديالت إجراء بعد المالى المركز

 بجلسته المصري يالمركز البنك إدارة مجلس قرار على بناءاً  II  بازل لمتطلبات طبقا المال رأس كفاية إعداد معيار تم

 .2012 ديسمبر 24 فى أصدرت والتى 2012 ديسمبر 18 يخ بتار المنعقدة

 

 يتين. تين الماضل السنوقد التزم البنك بكافة متطلبات رأس المال المحلية وفي الدول التي تعمل بها فروعه الخارجية خال
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  لحالية :مالية اال السنةنسب معيار كفاية رأس المال في نهاية ويلخص الجدول التالي مكونات رأس المال األساسي والمساند و
 

 م2018ديسمبر  31 م201٩ ديسمبر 31  

 ألف جنيه مصرى ألف جنيه مصرى 

   الشريحة األولى )رأس المال االساسى و االضافى(:

 1,775,681 3,046,66٩ رأس المال المصدر والمدفوع
 (9,892) (٩,8٩2) (-أسهم خزينة )

 940,006 1,1٩1,55٩ حتياطيات اال
 - 14٩,153 احتياطى مخاطر العام

 IFRS 9 - 335,510احتياطى مخاطر معيار 
 3,642,228 4,260,166 األرباح المحتجزة )الخسائر المرحلة(

 1,492,314 1,640,54٩ األرباح / )الخسائر( المرحلية ربع السنوية 
 910 ٩3٩ حقوق األقلية

 Common Equity (505,465) (927,858)ات من رأس المال األساسى المستمر إجمالى االستبعاد
 - 1,٩46,871 اجمالى رصيد بنود الدخل الشامل االخر المتراكم بعد التعديالت الرقابية

 7,248,899 11,720,54٩ اجمالى رأس المال االساسى و االضافى
   الشريحة الثانية )رأس المال المساند(:

 15,147 - االحتياطى الخاص من قيمة 45%
الشامل  الدخل من رصيد احتياطى القيمة العادلة لالستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 45%

 االخر 
- 1,048,774 

 262,296 328,622 ةوالشقيق لتابعةمن الزيادة فى القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية فى الشركات ا 45%
 - 146,826 ألولى ارصيد المخصصات المطلوبة مقابل أدوات الدين و التسهيالت االئتمانية المطلوبة فى المرحلة 
 165,048 - اجمالى مخصص خسائر االضمحالل للتمويالت و التسهيالت وااللتزامات العرضية المنتظمة

 1,491,265 475,448 اجمالى رأس المال المساند
 8,740,164 12,1٩5,٩٩8 ة الرأسمالية بعد االستبعادات )اجمالى رأس المال(إجمالى القاعد

   األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر :
 51,359,042 55,458,75٩ إجمالى األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر االئتمان، السوق والتشغيل

 % 17.02 %21.٩٩ تشغيل السوق والوئتمان إجمالى األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر اال /إجمالى القاعدة الرأسمالية 

 
لمالية مبع إلبزام الخاصة بالرافعة ا لقياس الرقابية تعليماتال على م2015يوليو  7فى جلسته بتاريخ  البنك المركزى المصرى وافق

  ربع سنوى وذلك على النحو التالى : أساس( على  %3لتلك النسبة )  األدنىبالحد  البنوك
 م.2017وحتى عام  م2015ر ـنسبة استرشادية من نهاية سبتمبك
  . م2018نسبة ملزمة اعتبارا من عام ك

 ما يخصحالياً في ى عليهكما أوجب عن اإلفصاح عن النسبة ومكوناتها ) بسطاً ومقاماً ( بالقوائم المالية المنشورة أسوةً بما يجر

 ( .CARالمعيار المعتمد على المخاطر )

 ويتكون بسط ومقام نسبة الرافعة المالية من اآلتي :
 رأس المال ار كفايةلرأس المال )بعد االستبعادات( المستخدمة في بسط معي األولىيتكون بسط النسبة من الشريحة  مكونات البسط

 .(CARالمعتمد على المخاطر )

ً للقوائم المالية  – نسبة من كافة أصول البنك داخل وخارج الميزانيةيتكون مقام ال مكونات المقام لية ع وهو ما يطلق -وفقا
 ."تعرضات البنك" 

 (.% 3نك عن )ات البيجب أال تقل نسبة الشريحة األولى من القاعدة الرأسمالية ) بعد االستبعادات ( الى إجمالى تعرض النسبة

 م2018ديسمبر  31 م201٩ ديسمبر 31 

 ألف جنيه مصرى لف جنيه مصرىأ 

   أوال : بسط النسبة
 7,248,899 11,720,549 من رأس المال بعد االستبعادات األولىالشريحة 

   ثانيا : مقام النسبة
 93,000,429 102,374,372 يةالمال وراقاألإجمالى التعرضات داخل الميزانية وعمليات المشتقات المالية وتمويل 

 2,285,554 3,403,946 لميزانيةالتعرضات خارج ا
 983,285,95 105,778,318 إجمالى التعرضات داخل وخارج الميزانية

 % 7.61 % 11.08 المالية %نسبة الرافعة 
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 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة : -  4

 خسائر االضمحالل في مشاركات ومرابحات ومضاربات أ/ 4

لتقييم االضمحالل على أساس ربع سنوي على  ت ومرابحات ومضارباتيراجع البنك محفظة مشاركا 
ائمة ل في قويقوم باستخدام الحكم الشخصي عند تحديد ما إذا كان ينبغي تسجيل عبء االضمحال ،األقل 

قياسه  ض يمكنالدخل ، وذلك لمعرفة ما إذا كان هناك أية بيانات موثوق بها تشير الى أنه يوجد انخفا
على  النخفاضالنقدية المستقبلية المتوقعة من محفظة المرابحات وذلك قبل التعرف على افي التدفقات 

غيير حدوث ت وقد تشمل هذه األدلة وجود بيانات تشير الى ،مستوى المرابحة الواحدة في تلك المحفظة 
 بطترت سلبي في قدرة محفظة من عمالء التوظيف على السداد للبنك ، أو ظروف محلية أو اقتصادية

اء قديرات بنتتخدام بالتعثر في أصول البنك . عند جدولة التدفقات النقدية المستقبلية ، تقوم اإلدارة باس
د أدلة االستثمار في وجوعمليات التوظيف و على الخبرة السابقة لخسائر أصول ذات خصائص مخاطر 

اضات االفترواجعة الطريقة موضوعية تشير الى االضمحالل مماثلة لتلك الواردة في المحفظة . ويتم مر
ية أحد من المستخدمة في تقدير كل من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية بصورة منتظمة لل

 اختالفات بين الخسارة المقدرة والخسارة الفعلية بناء على الخبرة . 
   

 ل الشامل االخربالقيمة العادلة من خالل الدخاضمحالل االستثمارات في أدوات حقوق ملكية  ب/ 4

 االخرالدخل بالقيمة العادلة من خالل قائمة أدوات حقوق الملكية  فييحدد البنك اضمحالل االستثمارات  
ان ا إذا كقيمتها العادلة عن التكلفة ويحتاج تحديداً م فيعندما يكون هناك انخفاض هام أو ممتد 

 –خرى وامل أعكم يقوم البنك بتقييم ضمن االنخفاض هاماً أو ممتداً إلى حكم شخصي ، والتخاذ هذا الح

ندما يكون ( المعتادة لسعر السهم باإلضافة إلى ذلك قد يكون هناك اضمحالل عVolatilityالتذبذبات )

شغيلية دية التالحالة المالية للشركة المستثمر فيها أو تدفقاتها النق فيهناك دليل على وجود تدهور 
 التكنولوجيا .  فيقطاع أو التغيرات والتمويلية أو أداء الصناعة أو ال

  

 بالتكلفة المستهلكةاستثمارات مالية  ج/ 4

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

 بالتكلفة ثماراتعالية والتخاذ هذا القرار يقوم البنك بتقييم النية والقدرة على االحتفاظ بتلك االست
بعض  فيا عدا االحتفاظ بتلك االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق فيم في، وإذا أخفق البنك  المستهلكة

 م إعادة تبويب كلالظروف الخاصة مثل بيع كمية غير هامة قرب ميعاد االستحقاق عندها يت
،  االخر ل الشاملالدخبالقيمة العادلة من خالل قائمة إلى االستثمارات  بالتكلفة المستهلكةاالستثمارات 

ى تعليق افة إلوبالتالي سوف يتم قياس تلك االستثمارات بالقيمة العادلة وليس بالتكلفة المستهلكة إض
 تبويب أية استثمارات بذلك البند . 

 
  العادلة للمشتقاتالقيمة  د/ 4

أسواق نشطة باستخدام أساليب التقييم وعندما يتم  فييتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية غير المقيدة  
د اسطة أفراريا بواستخدام هذه األساليب مثل النماذج لتحديد القيمة العادلة يتم اختبارها ومراجعتها دو

 .ى الخبرة ما عل دادها .وتعتمد نتائج التقييم العادلة الى حدمؤهلين ومستقلين عن الجهة التى قامت بأع
  

 ضرائب الدخل  ھ/4
يخضع البنك لضرائب الدخل مما يستدعي استخدام تقديرات هامه لتحديد المخصص اإلجمالي للضريبة  

 قومؤكد ويمعلي الدخل وهناك عدد من العمليات والحسابات يصعب تحديد الضريبة النهائية عنها بشكل 
شأت نحتمال البنك بإثبات االلتزامات عن النتائج المتوقعة عن الفحص الضريبي وفقا لتقديرات مدي ا
جيلها ابق تسضرائب أضافية ، وعندما يكون هناك اختالف بين النتيجة النهائية للضرائب والمبالغ الس

 فإن هذه االختالفات سوف تؤثر علي ضريبة الدخل.
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 التحليل القطاعي -  5
 

 التحليل القطاعي لألنشطة -
يتضمن النشاط القطاعي العمليات التشغيلية واألصول المستخدمة في تقديم الخدمات المصرفية وإدارة  

يتضمن و.  خرىاالالمخاطر المحيطة بها والعائد المرتبط بهذا النشاط التي قد تختلف عن باقي األنشطة 
 ة الواردة فيما يلي :التحليل القطاعي للعمليات وفقاً لألعمال المصرفي

 
 المؤسسات الكبيرة ، والمتوسطة والصغيرة 
و االستثمار  عمليات التوظيفوتشمل أنشطة الحسابات الجارية والودائع والحسابات جارية مدينة  

 والمشتقات المالية .
 

 االستثمار 
 ألدوات المالية .ويشمل أنشطة اندماج الشركات وشراء االستثمارات وتمويل إعادة هيكلة الشركات وا 

 
 األفراد 
 العقارية . مرابحاتالالشخصية و مرابحاتوتشمل أنشطة الحسابات الجارية واالدخار والودائع وال 

 
 أنشطة أخرى 
 كإدارة األموال . االخرىوتشمل األعمال المصرفية  

 
ً لدورة النشاط العادي للبنك وتتضمن األ  صول وااللتزامات وتتم المعامالت بين األنشطة القطاعية وفقا

 األصول وااللتزامات التشغيلية كما تم عرضها في المركز المالي للبنك .
 

 صافي الدخل من العائد -  6 
 

 م201٩ ديسمبر 31 
 باأللف جنيه مصرى

 م2018 ديسمبر 31
 باأللف جنيه مصرى

   المشابهة من : ات ومرابحات ومضاربات واإليراداتعائد عمليات مشارك
 4,068,439 3,٩16,17٩ ركزى المصرى البنك الم

 724,753 538,574 البنوك االخرى
 807,616 1,073,771 العمالء 

 5,600,808 5,528,524 المجموع
 2,266,265 3,430,8٩1 عائد أدوات دين حكوميه

الل خبببالقيمببة العادلببة مببن و بالتكلفببة المسببتهلكةعائببد اسببتثمارات فببي أدوات ديببن 
 62,391 130,263 االخر قائمة الدخل الشامل 

 7,929,464 ٩,08٩,678 اإلجمالى

   تكلفة األوعية االدخارية والتكاليف المشابهة من : 
 (98,158) (101,700) البنوك

 (4,018,611) (4,687,٩60) العمالء

 (4,116,76٩) (4,78٩,660) اإلجمالي

 3,812,6٩5 4,300,018 الصافي
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 لعموالتإيرادات األتعاب وا   -  7
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توزيعات األرباح -  8
 

 م201٩ ديسمبر 31 
 باأللف جنيه مصرى

 م2018 ديسمبر 31
 باأللف جنيه مصرى

 1,320 ٩55 مارات مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائرثاست

 244 81 عائد صندوق استثمار

 61,906 47,٩81 خرالدخل الشامل االالعادلة من خالل مارات مالية بالقيمة ثاست

 22,664 25,676 شركات تابعة وشقيقة

 86,134 74,6٩3 اإلجمالى
 
 
 
 

 صافي دخل المتاجرة   -  ٩
 

 م201٩ ديسمبر 31 
 باأللف جنيه مصرى

 م2018 ديسمبر 31
 باأللف جنيه مصرى

   عمليات النقد األجنبي

 48,334 78,816 ألجنبية أرباح التعامل في العمالت ا

تقيببيم أرصببدة األصببول وااللتزامببات بببالعمالت األجنبيببة )خسببائر( 
 (6,307) (6,٩55) بغرض المتاجرة

 (28) ٩68 أدوات حقوق الملكية 

 41,999 72,82٩ اإلجمالى

  
 

 

 االستثمارعمليات التوظيف و االضمحالل عن خسائر )عبء( رد   – 10
 

 م201٩ ديسمبر 31  
 جنيه مصرى باأللف

 م2018 ديسمبر 31
 باأللف جنيه مصرى

 - 2,321 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى المصرى
 - 18,144 أرصدة لدى البنوك

 - 4,827 رالدخل الشامل االخبالقيمة العادلة من خالل أدوات الدين 

 (2,587) 50,٩61 بالتكلفة المستهلكةأدوات الدين 
 (14,492) 11,٩20 مع العمالء  مشاركات ومرابحات و مضاربات

 
  

 (17,079) 88,173 اإلجمالى
 

 م201٩ ديسمبر 31 
 باأللف جنيه مصرى

 م2018 ديسمبر 31
 باأللف جنيه مصرى

   
 34,877 38,5٩7 االستثمارعمليات التوظيف و األتعاب والعموالت المرتبطة ب

 11,949 8,٩78 أتعاب خدمات تمويل المؤسسات
 5,668 4,04٩ أتعاب أعمال األمانة والحفظ

 239,087 1٩4,705 أتعاب أخرى

 291,581 246,32٩ اإلجمالى
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 مصروفات إدارية - 11

 

 م201٩ ديسمبر 31 
 باأللف جنيه مصرى

 م2018 ديسمبر 31
 باأللف جنيه مصرى

   تكلفة العاملين
 (392,164) (408,655) أجور ومرتبات 

 (15,877) (1٩,151) تأمينات اجتماعية
   تكلفة المعاشات

 (14,975) (14,1٩1) تكلفة نظم االشتراكات المحددة

 (441,٩٩7) (423,016) 

 (425,796) (55٩,070) مصروفات إدارية أخرى *

 (848,812) (1,001,067) اإلجمالى
 

 
 

 

 

 
 

 

 تحليل ألهم بنود مصروفات إدارية أخرى *
 م201٩ديسمبر  31

 باأللف جنيه مصرى

 م2018ديسمبر  31

 باأللف جنيه مصرى

 51,0٩٩ 82,032  اإلهالك

 40,1٩8 4٩,110 اشتراكات ورسوم  

 51,٩٩4 60,015 مزايا للعاملين )عالج طبى + مصروفات تدريب(

 21,101 26,177 مصروفات صيانة )الحاسب األلى + المباني وسيارات وآالت(

 11,356 5,5٩7  دعاية وإعالن

 33,710 5٩,067 مصروفات تشغيل الحاسب األلى والصارف األلى 

 16,470 17,630 وتليفونات مياه وكهرباء 

 21,28٩ 1٩,٩80  مصروفات الدمغة

 7,475 10,804  مصروفات بريد وسويفت  

 12,776 17,888  استقبال وضيافة  

 11,813 20,70٩  بدالت سفر وانتقال

 11,055 13,657   إيجار مقار الصارف األلى 

 7,552 8,7٩3  أدوات كتابية ومطبوعات

 4,011 3,654 فيزا إليكترون / عموالت

 2,1٩1 5,086 مصروفات قضائية

 2,675 4,4٩4 استشارات فنية

 1,0٩2 1,7٩0 خدمات اجتماعية

 11,827 21,551 ضرائب بخالف ضرائب الدخل

 ٩,460 24,508 مساهمة تكافلية لنظام التأمين الصحي

 ٩6,652 106,528 أخرى

 425,7٩6 55٩,070 المجموع
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 إيرادات تشغيل أخرى( مصروفات)  -12

 م201٩ ديسمبر 31 
 باأللف جنيه مصرى

 م2018 ديسمبر 31
 باأللف جنيه مصرى

ية أرباح تقييم أرصدة األصول وااللتزامات بالعمالت األجنب)خسائر( 
 154,610 (221,25٩) ذات الطبيعة النقدية )بخالف التى بغرض المتاجرة(

 - 280 ثابتة أرباح بيع أصول

 (910) (1,715) إيجار تشغيلي 

 10,468 41,306 أخرى

 (3,455) 31,٩38 مخصصات أخرى  )عبء( رد

 160,713 (14٩,450) اإلجمالى

 
 )مصروفات( ضرائب الدخل – 13

 

 م201٩ ديسمبر 31 
 باأللف جنيه مصرى

 م2018 ديسمبر 31
 باأللف جنيه مصرى

 (670,159) (7٩2,751) ضرائب الدخل الحالية

   وتتمثل ضرائب الدخل الحالية في األتى:

 (320,159) (552,751) * %20ضرائب الدخل المحسوبة على أساس معدل ضرائب 

 (350,000) (240,000) ضرائب دخل جارية

 (670,159) (7٩2,751) اإلجمالى
   

 

 . لمحليةالعملة ة المصرية باتمثل ضرائب على ايرادات أذون الخزانة وسندات الخزانة بضمان الحكوم * 
 

 
 

 

 وفيما يلى الموقف الضريبى :
 

 

 ضريبة على أرباح األشخاص االعتبارية اوالً: 

 نك وحتى اط البتمت التسوية النهائية مع مركز كبار الممولين وسداد الضريبة المستحقة وذلك منذ بداية نش
 .  م2018عام 

  وسيتم تقديمه في المواعيد المحدد الضريبي راالقرا عداد إحاليا تم ي ،2019بالنسبة لعام  ً  .قانونا
 

 

 ثانياً : ضريبة المرتبات واألجور

 نك و حتى اط البتمت التسوية النهائية مع مركز كبار الممولين وسداد الضريبة المستحقة وذلك منذ بداية نش
 . م2018عام 

  موعد الشهرية المستحقة فى التم توريد الضريبة   31/12/2019 حتى 01/01/2019للفترة منبالنسبة
 .المحدد قانونا

 
 

 

 

 ضريبة الدمغة :ثالثاً 

 نك و حتى اط البتمت التسوية النهائية مع مركز كبار الممولين وسداد الضريبة المستحقة وذلك منذ بداية نش
 . م2018عام 

  ي ف سنوي إلقرارالضريبي الربعفقد تم تقديم ا 31/12/2019وحتى  01/01/2019بالنسبة للفترة من
 . وسداد الضريبة المستحقة من واقعه ميعاده

 
 

 رابعاً: الضريبة العقارية

 البنك ، وذلك وفقا للربط القديم . ومقرات تم سداد جميع الضرائب المستحقة على فروع 
  لمستحقة اتم سداد الضرائب  م1/07/2013والمعمول به من  2008لسنة  196بداية من تطبيق القانون رقم

ا فيها بم  م2019 عامو ذلك حتى  (المرسل بها اخطارات و مطالبات سداد) و مقرات البنكفروع جميع عن 
 .طعن اللحين صدور قرارات لجان  المطعون عليهاوالمطالبات 

 



  )شركة مساهمة مصرية( فيصل األسالمى المصرىبنك 

  ستقلةلمتممة للقوائم المالية الماإليضاحات ا

 2019ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية فى 

- 57 - 

 
 

   
 نصيب السهم في الربح   - 14

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : المالية واأللتزامات المالية األصول وقياس تبويب  -
 :مال األع نموذج لتبويب وفقا باألجمالى (لالضمحالل مخصصات أي خصم قبل (ليةالما األصول التالى الجدول يوضح

 مصرىجنيه  باأللف

 م2019 ديسمبر 31
 التكلفة

 المستهلكة

بالقيمة أدوات دين 
العادلة من خالل 

 الدخل الشامل االخر

قوق ملكية أدوات ح
بالقيمة العادلة من خالل 

 الدخل الشامل االخر

اجمالى القيمة 
 الدفترية

 8,558,214 - - 8,558,214 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى المصرى

 38,788,691 - - 38,788,691 أرصدة لدى البنوك

 10,595,074 - - 10,595,074 مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء

 4,382,951 3,931,989 450,962 - راالخ الدخل الشاملبالقيمة العادلة من خالل  ت ماليةاستثمارا

 36,193,801 - - 36,193,801 بالتكلفة المستهلكة استثمارات مالية

 98,518,731 3,931,989 450,962 94,135,780 األصول إجمالي

 
 IFRS 9 عيار مو 2008 ديسمبر 16 في الصادرة المركزي البنك لتعليمات وفقا بالصافى ليةالما األصول التالى الجدول يوضح

 مصرىجنيه  باأللف     م2019 فبراير 26 فى الصادرة المركزى البنك لتعليمات وفقا

 م201٩ يناير 1
 القياس وفقاً 

تعليمات البنك المركزى 
 2008ديسمبر  16

 القياس وفقاً 
المعيار الدولى للتقارير 

 IFRS 9المالية 

دفترية وفقاً القيمة ال
تعليمات البنك المركزى 

 2008ديسمبر  16

القيمة الدفترية  * اعادة القياس اعادة التبويب *
المعيار الدولى 
للتقارير المالية 

IFRS 9 
اثر المعيار الدولى للتقارير المالية 

IFRS 9 

 7,944,198 (4,574) - 7,948,772 كةالمستهل التكلفة تمويالت وتسهيالت نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى المصرى

 42,093,724 (18,955) - 42,112,679 المستهلكة التكلفة تمويالت وتسهيالت أرصدة لدى البنوك

 - (71,986) (14,996,610) 15,068,596 المستهلكة التكلفة تمويالت وتسهيالت اوراق حكومية

 8,250,294 (136,402) - 8,386,696 المستهلكة التكلفة تتمويالت وتسهيال مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء

 أدوات الدين
محتفظ بها حتى تاريخ 

 االستحقاق
 25,919,617 (51,201) 14,899,725 11,071,093 المستهلكة التكلفة

 صناديق استثمار
محتفظ بها حتى تاريخ 

 االستحقاق
القيمة العادلة من خالل 

 الدخل الشامل االخر
22,356 (22,356) - - 

 أدوات حقوق ملكية
القيمة العادلة من خالل  متاحة للبيع

 الدخل الشامل االخر
2,533,616 - - 2,533,616 

 صناديق استثمار
القيمة العادلة من خالل  متاحة للبيع

 االرباح والخسائر
292,484 (292,484) - - 

 صناديق استثمار
القيمة العادلة من خالل  متاحة للبيع

 االخر الدخل الشامل
1,483,362 22,356 - 1,505,718 

 متاحة للبيع أدوات الدين
القيمة العادلة من خالل 

 الدخل الشامل االخر
592,375 96,885 (6,786) 682,474 

 88,929,641 (289,904) (292,484) 89,512,029   األصول إجمالي

 .القياس أسس فى لتغيراتبا خاصة تعديالت التبويب إعادة يشمل ابينمعة المتوق األئتمانية الخسائر بتعديالت القياس إعادة يرتبط* 

 م201٩ ديسمبر 31 
 باأللف جنيه مصرى

 م2018 ديسمبر 31
 باأللف جنيه مصرى

 2,519,129 2,714,848 ةنح السصافي أربا

 (150,000) (180,000) العاملينحصة 

 (14,000) (17,000) اإلدارة مجلس مكافأة 

 2,517,848 2,355,129 

 366,831 440,1٩7 المتوسط المرجح لألسهم العادية المصدرة

 6.420 5.720 نصيب السهم األساسي في الربح )بالجنيه(          
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 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي المصرى  -15
 

 
 م201٩ديسمبر  31

 باأللف جنيه مصرى
 م2018ديسمبر  31

 باأللف جنيه مصرى

 1,237,065 1,411,116 نقدية

 6,711,707 7,147,0٩8 أرصدة لدى البنك المركزي في إطار نسبة االحتياطي اإللزامي

 7,948,772 8,558,214 (1اإلجمالى )

   

 - (1.7٩0) ئتمانية المتوقعةيخصم : مخصص خسائر اال

 - (1,7٩0)    (2إجمالي  )

 7,948,772 8,556,424 (2( + )1إجمالي  )

   

 4,739,071 5,681,250 أرصدة بدون عائد

 3,209,701 2,875,174 أرصدة ذات عائد 

 7,948,772 8,556,424 الىاإلجم
 

 
 

 أرصدة لدى البنوك   - 16

  

 م201٩ديسمبر  31 
 باأللف جنيه مصرى

 م2018ديسمبر  31
 باأللف جنيه مصرى

 186,387 110,223 حسابات جارية

 42,002,863 38,68٩,4٩8  ودائع

 (311) (821) للبنك المركزى المصرى يخصم : اإليرادات المقدمة

 (1,637) (8,213) بنوك خارجيةلل  المقدمةيخصم : اإليرادات 

 (74,623) (1,٩٩6) بنوك محليةلل يخصم : اإليرادات المقدمة 

 42,112,679 38,788,6٩1 (1اإلجمالى )

   

 - (13)  ئتمانية المتوقعة للبنوك خارجيةيخصم : مخصص خسائر اال

 - (120) ئتمانية المتوقعة  للبنوك محليةيخصم : مخصص خسائر اال

 - (133) (2إجمالي  )

 42,112,679 38,788,558 (2( + )1إجمالي  )

   

 25,734,317 26,841,328 البنك المركزى المصرى بخالف نسبة االحتياطي اإللزامي 

 14,604,508 8,٩17,183 بنوك محلية

 1,773,854 3,030,047 بنوك خارجية

 42,112,679 38,788,558 اإلجمالى

 186,387 110,223 دأرصدة بدون عائ

 41,926,292 38,678,335 أرصدة ذات عائد 

 42,112,679 38,788,558 اإلجمالى

 42,112,679 38,788,558 أرصدة متداولة

 42,112,679 38,788,558 اإلجمالى
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 مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء   - 17
 

 

 م201٩ ديسمبر 31
 باأللف جنيه مصرى

 م2018ديسمبر  31
 باأللف جنيه مصرى

   تجزئة :

 386,209 415,034 سيارات 
 162,673 138,048 سلع معمره واخرى

 441,830 441,175 عقارية 
 177,499 184,241 موظفين

 

 
 

 1,168,211 1,178,498 (1اجمالى التجزئة )
 

 

 

   

   مؤسسات : 

 7,918,738 9,216,924 شركات كبيره ومتوسطه
 1,409,305 1,285,196 شركات صغيره

 81,681 54,171 متناهية الصغرشركات 
 

 
 

 9,409,724 10,556,291 (2إجمالى )

 10,577,935 11,734,78٩ (2+1اجمالى المشاركات و المضاربات والمرابحات للعمالء )
 (1,260,918) (1,13٩,715) يخصم : اإليرادات المقدمة

 (930,321) (8٩6,172) يخصم : مخصص خسائر االضمحالل 

 8,386,696 ٩,6٩8,٩02 الصافي يوزع الى:

 8,386,696 ٩,6٩8,٩02 أرصدة متداولة 

 8,386,696 ٩,6٩8,٩02 اإلجمالى
 

 

 

تجاريبة  مليبات توظيبفبلغت القيمة العادلة لألوراق المالية المتداولة والتى ال يمكن التصبرف فيهبا إال بموافقبة البنبك ضبمانا لع
 .ألف جنيه مصرى في تاريخ المقارنة  59,881ألف جنيه مصرى مقابل مبلغ  59,881مبلغ  فى تاريخ الميزانية

 
 

 م                )باأللف جنيه مصرى(2019 ديسمبر 31

 ECL اإلجمالي ECL (3مرحلة ) ECL (2مرحلة ) ECL (1مرحلة ) 

 197,978 8,510,105 32,870 58,791 147,493 3,964,357 17,615 4,486,957 شركات كبيره

 159,670 706,819 158,868 297,077 26 6,332 776 403,410 متوسطه شركات

 124,678 1,178,498 95,153 123,897 697 16,901 28,828 1,037,700 افراد

 369,063 1,285,196 337,975 483,052 1,483 21,261 29,605 780,883 شركات صغيره

شركات متناهية 
 لصغرا

3,968 457 372 28 49,831 44,298 54,171 44,783 

 896,172 11,734,789 669,164 1,012,648 149,727 4,009,223 77,281 6,712,918 اإلجمالي 

 

 م                )باأللف جنيه مصرى(2019يناير  1

 ECL اإلجمالي ECL (3مرحلة ) ECL (2مرحلة ) ECL (1مرحلة ) 

شركات كبيره 
 ومتوسطه

3,606,251 17,889 3,892,818 179,465 419,669 212,515 7,918,738 409,869 

 173,194 1,168,211 144,434 166,920 1,853 21,732 26,907 979,559 افراد

شركات صغيره 
ومتناهية 

 لصغرا
726,478 47,140 27,928 3,442 736,580 433,078 1,490,986 483,660 

 1,066,723 10,577,935 790,027 1,323,169 184,760 3,942,478 91,936 5,312,288 اإلجمالي 
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 ECLمخصص خسائر االضمحالل 
 تحليل حركة مخصص خسائر االضمحالل للمشاركات والمرابحات والمضاربات مع العمالء وفقاً لألنواع : 

 
 

 م                )باأللف جنيه مصرى(2019 ديسمبر 31

 افراد فقط 
مؤسسات كبيرة ومتوسطة 

 تناهية الصغروصغيرة وم
 االجمالى

 930,321 782,615 147,706 الرصيد أول السنة

األولى  التطبيق عن الناتجة التغيرات اثر
  IFRS 9الدولي  للمعيار

25,488 110,٩14 136,402 
 

   

 1,066,723 8٩3,52٩ 173,1٩4 م2019 يناير 1الرصيد بعد التعديل في 

    

 300,843 295,569 5,274 السنةعبء االضمحالل خالل 

 (136,853) (105,290) (31,563) السنةمبالغ تم إعدامها خالل  

 (312,763) (296,995) (15,768) مخصص انتفي الغرض منه

 - 5,248 (5,248) مناقلة

 (21,778)  (20,567) (1,211) فروق تقييم
 

   

 8٩6,172 771,4٩4 124,678 م 2019 ديسمبر 31الرصيد في 

 
 م                )باأللف جنيه مصرى(2018 ديسمبر 31

 افراد فقط 
مؤسسات كبيرة ومتوسطة 
 وصغيرة ومتناهية الصغر

 االجمالى

 1,174,879 1,014,444 160,435 الرصيد أول السنة

 75,543 55,449 20,094 السنةعبء االضمحالل خالل 

 (263,732) (254,252) (9,480) السنةمبالغ تم إعدامها خالل  

 - (5,866) 5,866 محول من  المؤسسات لالفراد

 (61,051) (31,747) (29,304) مخصص انتفي الغرض منه

 333 333 - محول من مخصصات اخرى

 4,349 4,254 95 فروق تقييم
 

   

 930,321 782,615 147,706 م2018ديسمبر  31الرصيد في 
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 ف جنيه مصرىباألل          استثمارات مالية  - 18

 

 

 

 باأللف جنيه مصرى         وتتمثل أذون خزانة في :
 م2018ديسمبر  31 م201٩ديسمبر  31 

 1,600,000 - يوم 182ستحقاق أذون خزانة ا

 1,500,000 150,000 يوم 273أذون خزانة استحقاق 

 12,619,024 18,024,٩75 يوم 365أذون خزانة استحقاق 

 (613,366) (377,680) عوائد لم تستحق بعد

 (37,062) (46,7٩٩) عمليات بيع اذون خزانة مع االلتزام باعادة الشراء

 - (34,431) توقعةئتمانية الماالمخصص خسائر 

 15,068,596 17,716,065 ) أ (إجمالي  
 

 م2018ديسمبر  31  م201٩ ديسمبر 31 

   * الخراالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ماستثمارات   -أ /18

   بالقيمة العادلة : –أدوات دين 

 689,260 1٩7,630 يةمدرجة في سوق األوراق المال  -
 

  

   بالقيمة العادلة : –أدوات حقوق ملكية 

 982,637 1,05٩,1٩2 ي سوق األوراق الماليةمدرجة ف  -

 1,550,979 1,6٩2,101 اق الماليةغير مدرجة في سوق األور  -
   

   استثمار : صناديق وثائق

 1,505,718 1,180,6٩5 اق الماليةغير مدرجة في سوق األور  -

 4,728,594 4,12٩,618 (1خر )اال إجمالي استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
 

حيُث أن هذه م 2018الف جم فى نهاية  418,٩34م مقابل 201٩الف جم فى نهاية  362,303بالتكلفة  المثبتة* بلغت االستثمارات 
 .راتثمالهذا االست لية تقييمجراء عمإالبنك لذا تعذرعلى ومن الصعوبة ايجاد مثيل لها مقيد بالبورصة  غير مقيدة بالبورصةاالستثمارات 

   

   ائرالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخساستثمارات م -ب /18

   بالقيمة العادلة : –أدوات حقوق ملكية 

 41,012 170,005 لماليةمدرجة في سوق األوراق ا  -
 

  

   استثمار : صناديق وثائق

 292,484 280,012 يةمدرجة في سوق األوراق المال  -
 

  

 333,496 450,017 (2سائر )الخوستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل  االرباح إجمالي ا

   

   ستثمارات مالية بالتكلفة المستهلكةا  -ج /18

   أدوات دين :

   ليةمدرجة في سوق األوراق الما  -

 15,719,024 18,174,٩75 أذون الخزانة
 (37,062) (46,7٩٩) لشراءعمليات بيع اذون خزانة مع االلتزام باعادة ا

 (613,366) (377,680) عوائد لم تستحق بعد
 - (34,431) ئتمانية المتوقعةاالمخصص خسائر 

 
  

 15,068,596 17,716,065 إجمالي  ) أ (
   

 10,974,208 18,6٩6,637 أدوات دين أخرى  -

 - (30,564) ئتمانية المتوقعةاالمخصص خسائر 
 

  

 10,974,208 18,666,073 إجمالي  ) ب (

 26,042,804 36,382,138 (3) بالتكلفة المستهلكة ) أ + ب ( إجمالي استثمارات مالية 
 

  

 31,104,894 40,٩61,773 (3+2+1إجمالي استثمارات مالية )
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 تابع -استثمارات مالية  -د /18

 استثمارات في شركات تابعة وشقيقة - د/18
 

 م201٩ ديسمبر 31     بلغت نسبة مساهمة البنك في الشركات التابعة والشقيقة كما يلي :
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 البلد
 مقر

 الشركة

 أصول
 الشركة

التزامات 
 الشركة

)بدون حقوق 
 الملكية(

إيرادات 
 الشركة

أرباح / 
 )خسائر( 
 الشركة

 القيمة
 الدفترية

 نسبة 
 المساهمة

 
 

 باأللف
 جنيه مصرى

 باأللف
 جنيه مصرى

 باأللف
 جنيه مصرى

 باأللف
 جنيه مصرى

 باأللف 
  جنيه مصرى

        : شركات تابعة -أ

 %34,72 13,000 (7,546) 50,880 44,960 90,585 مصر (5كو" )اإلسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية "فودي

 %40,00 35,200 (14,773) 541,880 383,521 612,804 مصر (5األفق لإلستثمار والتنمية الصناعية )

 %44,44 - (2,977) 14,948 44,163 41,199 مصر (5الوطنية الحديثة للصناعات الخشبية )

 %40,00 76,720 8,872 589,197 376,422 605,312 مصر (5إيكوباك لصناعة مواد التغليف )

 %51,38 24,147 8,190 256,878 120,099 269,570 مصر (5مصر لصناعة مواد التغليف " إيجيراب " )

 %31,37 68,715 3,834 455,045 248,498 453,824 مصر (5القاهرة لصناعة الكرتون " كوباك " )

 %87,00 4,350 210 97,793 33 6,513 مصر (5صرافة بنك فيصل )

 %99,99 619,965 28,118 41,066 14,863 714,035 مصر (5فيصل لالستثمارات المالية )

 %79,90 23,970 1,032 4,596 4,954 36,105 مصر (5فيصل لتداول األوراق المالية )

 %28,00 10,507 (6,189) 30,909 12,980 117,062 مصر (5الطاقة للصناعات اإللكترونية )

 %2,50 4,990 2,356 55,085 189,547 405,572 مصر (5الفيصل لإلستثمار والتسويق العقارى )

  881,564      اإلجمالى   ) أ (

        

        شركات شقيقة:-ب

 %24,30 19,633 107,687 357,690 89,563 381,616 مصر (5مستشفي مصر الدولي )

 %32,75 74,773 144,005 179,222 75,661 474,954 مصر (4الممتلكات )المصريـة للتأمين التكافلي على 

 %25,00 - (191) 6 1,635 653 مصر (2عربية للوساطة في التأمين )

 %40,00 106,080 (16,011) 147,638 1,239,327 1,088,665 مصر (3اوراسكوم لإلسكان والتعمير)

 %40,00 - 15 875 103 704 مصر (3العربية ألعمال التطهير " أراديس " )

 %48,57 - 126 2,639 3,961 7,940 مصر (1الجيزة للبويات والصناعات الكيماوية )

  200,486      اإلجمالى )ب(

  1,082,050      اإلجمالى ) أ +ب (
 
 

 
 

 
 

ريق حيث أن مصرفنا يمتلك بط %50أدرجت بعض الشركات كشركات تابعة رغم انخفاض نسبة المساهمة فيها عن 
 .مباشر وغير مباشر القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية لتلك الشركات 

 

 م31/12/2016في  البيانات الواردة طبقاً للقوائم المالية  -1 

 م31/12/2017في  البيانات الواردة طبقاً للقوائم المالية  -2

 م31/12/2018في  البيانات الواردة طبقاً للقوائم المالية  -3

 م30/06/2019في  البيانات الواردة طبقاً للقوائم المالية       -4

 م30/09/2019في  البيانات الواردة طبقاً للقوائم المالية  -5
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 ابعت -استثمارات مالية  - 18
 استثمارات في شركات تابعة وشقيقة - د/18

 

 م2018ديسمبر  31     يلي : بلغت نسبة مساهمة البنك في الشركات التابعة والشقيقة كما
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 البلد
 مقر

 الشركة

 أصول
 الشركة

التزامات 
 الشركة

)بدون حقوق 
 الملكية(

إيرادات 
 الشركة

أرباح / 
 )خسائر( 
 الشركة

 القيمة
 الدفترية

 نسبة 
 المساهمة

 
 

 باأللف
 جنيه مصرى

 باأللف
 جنيه مصرى

 باأللف
 جنيه مصرى

 باأللف
 جنيه مصرى

 باأللف 
  صرىجنيه م

        : شركات تابعة -أ

 %34,72 13,000 5,770 62,601 42,142 108,039 مصر (7اإلسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية "فوديكو" )

 %40,00 35,200 4,759 535,541 565,942 819,741 مصر (7األفق لإلستثمار والتنمية الصناعية )

 %44,44 1 (3,130) 13,459 45,468 48,680 مصر (7الوطنية الحديثة للصناعات الخشبية )

 %50,69 - (3,795) 187 45,350 8,230 مصر (1العالمية لإلستيراد والتصدير )

 %40,00 76,720 11,250 401,336 381,906 608,176 مصر (7إيكوباك لصناعة مواد التغليف )

 %51,38 24,147 12,540 167,000 157,064 304,602 مصر (7مصر لصناعة مواد التغليف " إيجيراب " )

 %31,37 68,715 10,506 318,027 341,836 550،357 مصر (7القاهرة لصناعة الكرتون " كوباك " )

 %85,22 - 1,074 4,218 6,950 1,674 مصر (4اإلسالمية للثروة الحيوانية )

 %87,00 4,350 471 3,535 31 6,375 مصر (5صرافة بنك فيصل )

 %99,99 619,965 18,061 26,559 29,596 699,973 مصر (7المالية )فيصل لالستثمارات 

 %79,90 23,970 2,089 5,171 4,194 36,443 مصر (7فيصل لتداول األوراق المالية )

 %28,00 25,011 (3,290) 26,034 7,582 118,244 مصر (7الطاقة للصناعات اإللكترونية )

 %2,50 4,990 4,692 11,753 188,997 400,455 صرم (3الفيصل لإلستثمار والتسويق العقارى )

  8٩6,06٩      اإلجمالى   ) أ (

        

        شركات شقيقة:-ب

 %24,08 19,633 19,664 193,424 68,340 173,338 مصر (2مستشفي مصر الدولي )

 %24,75 30,613 89,296 111,868 912,748 1,207,354 مصر (6المصريـة للتأمين التكافلي على الممتلكات )

 %25,00 - (191) 6 1,635 653 مصر (5عربية للوساطة في التأمين )

 %40,00 106,080 (34,388) 36,163 1,292,138 1,162,127 مصر (5اوراسكوم لإلسكان والتعمير)

 %40,00 - 8 455 104 690 مصر (5العربية ألعمال التطهير " أراديس " )

 %43,77 - (370) 55 707 3,079 مصر (5نمية )اإلسالمية لإلستثمار والت

 %48,57 1 126 2,639 3,961 7,940 مصر (5الجيزة للبويات والصناعات الكيماوية )

  156,327      اإلجمالى )ب(

  1,052,3٩6      اإلجمالى ) أ +ب (
 
 

 
 

 
 

ريق ث أن مصرفنا يمتلك بطحي %50أدرجت بعض الشركات كشركات تابعة رغم انخفاض نسبة المساهمة فيها عن 
 .مباشر وغير مباشر القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية لتلك الشركات 

 

 م31/12/2009البيانات الواردة طبقاً للقوائم المالية في  -1 

 م30/04/2018البيانات الواردة طبقاً للقوائم المالية في  -2

 م31/12/2016المالية في البيانات الواردة طبقاً للقوائم  -3

 م31/12/2017البيانات الواردة طبقاً للقوائم المالية في  -4

 م31/12/2018البيانات الواردة طبقاً للقوائم المالية في  -5

 م30/09/2018البيانات الواردة طبقاً للقوائم المالية في  -6

 م30/06/2018البيانات الواردة طبقاً للقوائم المالية في       -7
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 )خسائر( االستثمارات المالية   - هـ/18

 
  

 أصول غير ملموسة  -1٩

 
 م201٩ديسمبر  31

 باأللف جنيه مصرى
 م2018ديسمبر  31

 باأللف جنيه مصرى

 10,986 22,573 رصيد أول السنة
 22,421 36,٩66 إضافات
 (10,834) (1٩,0٩8) استهالك

 22,573 40,441 اإلجمالى
 
 

 
 

 أصول أخرى -20
 م201٩ديسمبر  31 

 باأللف جنيه مصرى
 م2018ديسمبر  31

 باأللف جنيه مصرى
 811,398 ٩14,6٩3 اإليرادات المستحقة

 220,628 213,000 األصول التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون )بعد خصم االضمحالل( *

 308,362 504,00٩ روعات تحت التنفيذ **مش

 448,012 336,53٩ مسدد تحت حساب الضرائب
 66,699 178,٩15 أخرى

 140,000 140,000 االعقارى والتسويق مستحقات على شركة فيصل لالستثمار

 10,361 ٩,880 التأمينات والعهد

 23,363 22,448 المصروفات المقدمة

 39,139 80,818 صول ثابتةدفعات مقدمة تحت حساب شراء أ

 66 54 القرض الحسن

 2,068,028 2,400,356 اإلجمالى

 
تتمثل في وحدات سكنية وإدارية وأراضى تم االستحواذ عليها مقابل تسوية مديونية بعض عمالء التوظيف ويتم  *  

ً ، ويتم إخطار البنك المركزى المصرى بموقف تلك  كل  نهاية األصول فيبيع هذه األصول كلما كان ذلك ممكنا
 م.2003لسنة  88من القانون  60شهر وفقاً لمتطلبات المادة 

 
 بيانها كالتالى : **
 

 العاصمة االدارية الجديده / فرع البنك  ألف جم 408,818
 خ زايديالش / فرع البنك  ألف جم 35,952
 المقطم / فرع البنك  ألف جم 21,207

 سويف بنى  / فرع البنك  ألف جم 21,384
 الرحاب / فرع البنك  ألف جم 148

 شبين الكوم / فرع البنك  ألف جم 16,500

 
 م201٩ ديسمبر 31

 باأللف جنيه مصرى
 م2018 ديسمبر  31

 باأللف جنيه مصرى
 9,134 (٩3) خرل االالدخل الشامبالقيمة العادلة من خالل  بيع أصول مالية (أرباحخسائر)

 (9,989) (14,505) )عبء( اضمحالل شركات تابعة وشقيقة

 (250,652) (٩,737) خر( اضمحالل أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل  الدخل الشامل اال)خسائر

 (251,507) (24,335) اإلجمالى
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 أصول ثابتة  - 21
 

 

 
 ومبانيي أراض

تحسينات 
 أصول

 مستأجرة

 آالت
 ومعدات

 اإلجمالى أخرى

 
 باأللف

 جنيه مصرى
 باأللف

 جنيه مصرى
 باأللف

 جنيه مصرى
 باأللف

 جنيه مصرى
 باأللف

 جنيه مصرى
      م1/1/2018في الرصيد 

 1,174,519 214,355 67,820 8,996 883,348 التكلفة

 (313,262) (148,087) (40,026) (3,038) (122,111) مجمع اإلهالك

 861,257 66,268 27,794 5,958 761,237 م1/1/2018صافي القيمة الدفترية في 

      

      م1/1/2018الرصيد في 
 861,257 66,268 27,794 5,958 761,237 م1/1/2018صافي القيمة الدفترية في 

 254,790 70,585 10,103 - 174,102 إضافات

 (40,265) (23,679) (4,210) (756) (11,620) تكلفة إهالك

 1,075,782 113,174 33,687 5,202 923,719 م31/12/2018صافي القيمة الدفترية في 

      م1/1/2019الرصيد في 
 1,429,309 284,940 77,923 8,996 1,057,450 التكلفة

 (353,527) (171,766) (44,236) (3,794) (133,731) مجمع اإلهالك

 1,075,782 113,174 33,687 5,202 923,719 م1/1/2019صافي القيمة الدفترية في 

      
      م1/1/201٩الرصيد في 

 1,075,782 113,174 33,687 5,202 ٩23,71٩ م1/1/201٩صافي القيمة الدفترية في 
 1٩8,٩46 ٩6,520 56,456 22٩ 45,741 إضافات

 (62,٩34) (42,675) (7,245) (676) (12,338) تكلفة إهالك

 1,211,7٩4 167,01٩ 82,8٩8 4,755 ٩57,122 م31/12/201٩صافي القيمة الدفترية في 

      م31/12/201٩الرصيد في 
 1,628,255 381,460 134,37٩ ٩,225 1,103,1٩1 التكلفة

 (416,461) (214,441) (51,481) (4,470) (146,06٩) مجمع اإلهالك

 1,211,7٩4 167,01٩ 82,8٩8 4,755 ٩57,122 م31/12/201٩صافي القيمة الدفترية في 

 
 

 أرصدة مستحقة للبنوك - 22
 

 م201٩ ديسمبر 31 
 باأللف جنيه مصرى

م 2018ديسمبر  31
 باأللف جنيه مصرى

 104,713 244,841 جارية حسابات

 104,713 244,841 اإلجمالى 
   

 104,713 244,841 خارجيةومؤسسات بنوك 

 104,713 244,841 اإلجمالى

 104,713 244,841 أرصدة بدون عائد

 104,713 244,841 اإلجمالى

 104,713 244,841 أرصدة متداولة

 104,713 244,841 اإلجمالى
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 دخارية و شهادات االدخاراالاألوعية   - 23
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ألف  30,958ألف جنيه مصرى مقابل  25,622* تتضمن بند األوعية االدخارية وشهادات اإلدخار أرصدة قدرها 
ستيراد ا – تمثل ضمان الرتباطات غير قابلة لإللغاء خاصة باعتمادات مستنديه ،جنيه مصرى في تاريخ المقارنة 

 .وتصدير والقيمة العادلة لتلك الودائع هي تقريبا قيمتها الحالية 
 

 التزامات أخرى   - 24
م 201٩ ديسمبر 31 

 باأللف جنيه مصرى
م 2018ديسمبر  31

 باأللف جنيه مصرى

 2,087,237 2,2٩٩,82٩ للعمـــالءعوائد مستحقة 

 55,464    51,242 متنوعون *دائنون 

 74,550 66,٩44  توزيعات مساهمين

 7,562 11,32٩ التزامات ضريبية )ضرائب دمغة نسبية( **

 92,993 33,65٩ أرصدة دائنة متنوعة

 967 758 حصيلة كوبونات عمالء البنك

 86,436 ٩٩,5٩1 الزكاة المستحقة شرعا

 2,086 3,703 شيكات موقوفة الدفع

 583 236 مصروفات مستحقة

 374 67٩ في األرباح لينعامال ةحص

 2,408,252 2,567,٩70 اإلجمالى     
 

  -* بيانها كالتالي :
 غطاء عمليات تحصيل ألف جم 12,400

 ضرائب المرتبات وما فى حكمها  ألف جم 5,364

 متنوعة  ألف جم 33,478

ركات المشاات ويمثل المبالغ المجنبة لمقابلة مطالبة مركز كبار الممولين بضريبة دمغة نسبية على عمليات المرابح **

 والمضاربات وهذه المبالغ تسدد تباعاً الى مصلحة الضرائب كل ربع سنة طبقاً لقانون ضرائب الدمغة .

 
م 201٩ ديسمبر 31

 باأللف جنيه مصرى
 م2018ديسمبر  31

 باأللف جنيه مصرى

 2,733,753 5,٩20,735 حسابات تحت الطلب

 55,345,858 52,55٩,261 حسابات ألجل وبإخطار

 20,599,342 27,274,643 شهادات ادخار

 378,263 281,171 أخرى *

 79,057,216 86,035,810 اإلجمالى

 2,766,880    2,٩3٩,622 حسابات مؤسسات

 76,290,336 83,0٩6,188 االفراد حسابات

 79,057,216 86,035,810 اإلجمالى 

 3,112,016 6,201,٩05 أرصدة بدون عائد

 75,945,200 7٩,833,٩05 أرصدة ذات عائد متغير

 79,057,216 86,035,810 اإلجمالى

 79,057,216 86,035,810 أرصدة متداولة

 79,057,216 86,035,810 اإلجمالى
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 مخصصات أخرى   - 25

 
 

 ج

 
م 201٩ ديسمبر 31

 باأللف جنيه مصرى
 م2018ديسمبر  31

 باأللف جنيه مصرى

 19,086 22,20٩ كما سبق إصدارها الرصيد في أول السنة

 - 1٩,131 للتعليمات االولى تطبيقالاثر 

 19,086 41,340 الرصيد بعد التعديل

 1 (٩14) فروق تقييم عمالت أجنبية

 (2,043) (4٩,284) انتفى الغرض منها

 5,498 17,346 تدعيمات
 (333) - عمالءالمخصص  الىمحول 

 

  

 22,209 8,488 االجمالي
 

 
 

 
 م201٩ ديسمبر 31

 باأللف جنيه مصرى
 م2018ديسمبر  31

 باأللف جنيه مصرى

 17,964 4,3٩2 مخصص التزامات عرضية منتظم

 - 822 منتظم عن توظيفاتمخصص ارتباطات 

 3,252 2,281 مطالبات قضائية

 993 ٩٩3 مخصص التزامات عرضية غير منتظم

 22,209 8,488 إجمالـى 
 

 
 المدفوع رأس المال - 26

 
 

دوالر للسهم  1بقيمة أسمية  م2019 ديسمبر 31ألف جنيه مصرى في  3,046,669يبلغ رأس المال المدفوع مبلغ  
 وجميع األسهم مسدده بالكامل .

 
 

 
 عدد األسهم

 اإلجمالي أسهم عادية

 باأللف جنيه مصرى باأللف جنيه مصرى

 1,775,681 1,775,681 366,830,586 الرصيد في أول السنة

 % 20أسهم مجانية بواقع 
 ألرباح المحتجزةممولة من ا

73,366,117 1,270,٩88 1,270,٩88 

 3,046,66٩ 3,046,66٩ 440,1٩6,703 * السنةالرصيد في نهاية 

 

 امريكى وافقت الجمعية غير العادية على زيادة رأس المال المرخص به ليصبح واحد مليار دوالر* 

ما يعكس بظام االساسى للبنك ( من الن7بدال من خمسمائة مليون دوالر امريكى وتعديل نص المادة )

 440,196,703دوالر امريكى الى  366,830,586زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك من 

يع أسهم دوالر امريكى ممولة من االرباح المحتجزة بتوز 73,366,117دوالر امريكى بزيادة قدرها 

تنفيذاً لقرار  هم بذات عملة المساهمة% من االسهم المملوكة ل 20مجانية على السادة المساهمين بواقع 

 م .18/7/2019الجمعية العامة غير العادية فى اجتماعها بتاريخ 
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  االحتياطيات - 27
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

َ لتكوين ة تم تحويلها لالحتياطي الرأسمالى قبل إجراء توزيعات األرباح وتم* يمثل أرباح بيع أصول ثابت من  40لمادة ه وفقا

 م.1٩81لسنة  15٩القانون 

إئتمان و  -ى الخاص يتم دمج كال من اإلحتياط م201٩فبراير  26الصادرة فى طبقا لتعليمات البنك المركزى المصرى ** 

طر العام على أن يتم فى أحتياطى واحد بإسم إحتياطى المخا IFRS 9ن وإحتياطى مخاطر اإئتم -إحتياطى المخاطر البنكية العام 

تياطي قة على إحت السابوالمخصصات المطلوبة وفقا للتعليما للخسائر االئتمانية المتوقعةخصم الفرق بين المخصصات وفقا 

 المخاطر العام.

فأنه يتعين على  IFRS 9 ر م وفى أطار االستعداد لتطبيق معيا28/1/2018* وفقاً لتعليمات البنك المركزى المصرى بتاريخ **

ن أوزان المخاطر وذلك م% من اجمالى المخاطر االئتمانية المرجحة ب 1بنسبة  IFRS 9 البنوك تكوين احتياطى مخاطر معيار 

 تخدامه االلية وال يتم اسرأسمام ويتم ادراجه ضمن بند رأس المال االساسى للقاعدة ال2017صافى الربح بعد الضريبة من عام 

 بموافقة البنك المركزى المصرى.
 

 

 

 احتياطي المخاطر البنكية العام  -أ

م 201٩ ديسمبر 31 
 باأللف جنيه مصرى

 م2018ديسمبر  31
 باأللف جنيه مصرى

 154,638 170,584 المالية الرصيد في أول السنة
 14,875 13,556 * كملكيتها للبن آلت أصولعن الى احتياطى المخاطر البنكية لمحول ا

 1,071 - المحول الى احتياطى المخاطر البنكية

 - (89,017) العامالمحول الى احتياطى المخاطر 

 170,584 ٩5,123 الرصيد في نهاية السنة المالية
 
 

صول من قيمة األ % 10ادل يعطبقا لتعليمات البنك المركزى المصرى يتم تدعيم احتياطي المخاطر البنكية العام سنويا بما  *

 . قانونقاً للالتي ألت ملكيتها للبنك وفاًء لديون إذا لم يتم التصرف في هذه األصول خالل المدة المحددة وف
 

 احتياطي قانوني )عام( -ب 
م 201٩ ديسمبر 31 

 باأللف جنيه مصرى
 م2018ديسمبر  31

 باأللف جنيه مصرى
 745,056 917,244 المالية الرصيد في أول السنة

 172,188 251,912 ام(محول من األرباح السنة المالية السابقة إلي احتياطي قانوني )ع

 917,244 1,169,156 الرصيد في نهاية السنة المالية
 

 

 

 احتياطي رأسمالي - ج
م 201٩ ديسمبر 31 

 باأللف جنيه مصرى
 م2018ديسمبر  31

 باأللف جنيه مصرى
 21,516 22,403 يةالرصيد في أول السنة المال

 887 - محول من األرباح السنة المالية السابقة إلي احتياطي رأسمالي 

 22,403 22,403 الرصيد في نهاية السنة المالية
 

 

م 201٩ ديسمبر 31 
 باأللف جنيه مصرى

 م2018ديسمبر  31
 باأللف جنيه مصرى

 170,584 ٩5,123 العام البنكيةاحتياطي المخاطر 
 917,244 1,16٩,156 )عام( احتياطي قانوني

 22,403 22,403 *احتياطي رأسمالي 
 2,330,608 1,٩46,871 احتياطي القيمة العادلة

 - 14٩,153 **العام مخاطر احتياطي ال
 IFRS 9 *** - 335,510حتياطى مخاطر معيار ا

 33,661 - احتياطي خاص

 3,810,010 3,382,706 إجمالي 
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 احتياطي القيمة العادلة  - د

 

م 201٩ ديسمبر 31 
 باأللف جنيه مصرى

 م2018ديسمبر  31
 باأللف جنيه مصرى

 1,875,785 2,330,608 المالية الرصيد في أول السنة

 – IFRS 9اثر التغيرات الناتجة عن التطبيق األولي للمعيار الدولي 

 الحتياطى لالرباح المحتجزة *المحول من ا
761 - 

 204,171 (3٩4,671) )خسائر( أرباح التغير في القيمة العادلة 
 - 436  الدين ألدوات المتوقعة األئتمانية الخسائر

 الخرالدخل الشامل ابالقيمة العادلة من خالل ل مالية خسائر اضمحالل أصو
 250,652 ٩,737 (هـ/18)إيضاح 

 2,330,608 1,٩46,871 المالية الرصيد في نهاية السنة

رباح ن خالل االمعادلة * المحول لالرباح المحتجزة نتيجة اعادة تبويب احد االصول لمحفظة استثمارات مالية بالقيمة ال
 . والخسائر

 

 احتياطي المخاطر العام  -ذ 
 م201٩ديسمبر 31 

 باأللف جنيه مصرى
 م2018ديسمبر  31

 باأللف جنيه مصرى
 - - الرصيد في أول السنة المالية

 - IFRS 9 335,510المحول من احتياطى مخاطر معيار 

 - 33,661 ائتمان - المحول من االحتياطى الخاص
 - 89,017 تمانائ - العام المحول من احتياطى المخاطر البنكية

 - (309,035) اثر التطبيق االولى للتعليمات

 - 149,153 الرصيد في نهاية السنة المالية

 

 (السنة األرباح المحتجزة )متضمنة أرباح  -28
 

 م201٩ ديسمبر 31 
 باأللف جنيه مصرى

 م2018ديسمبر  31
 باأللف جنيه مصرى

 4,640,716 6,158,006 ماليةالة ة( في أول السنرصيد األرباح المحتجزة )متضمنة أرباح السن

 - (761) اثر التغيرات الناتجة عن التطبيق األولي
 - 275,115 أثر تغير سياسات محاسبية

 - (1,270,988) لزيادة رأس المال من االرباح المحتجزة المحول
 2,519,129 2,714,848 صافي أرباح السنة المالية

   يوزع كاآلتي :
 (887) - الى االحتياطي الرأسمالي المحول

 IFRS 9 - (335,510)مخاطر معيار المحول الى احتياطى 

 (172,188) (251,٩12) المحول الى احتياطي قانوني )عام(
 (390,183) (525,701) توزيعات للمساهمين

 (90,000) (150,000) حصة العاملين
 (12,000) (14,000) مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 
  

 6,159,077 6,٩34,607 االجـــــمـــــالــــى

 (1,071) - المحول الى احتياطى المخاطر البنكية العام

 6,158,006 6,٩34,607 ية *لمالرصيد األرباح المحتجزة )متضمنة أرباح السنة( في نهاية السنة ا
   

 

 . ى األنتمثل الفائض المرحل من أرباح البنك سنوياً وحت ةاألرباح المحتجز *
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 النقدية وما في حكمها - 2٩
 

ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية ، تتضمن النقدية وما في حكمها األرصدة التالية التي ال تتجاوز تواريخ  
 استحقاقها ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء :

 

 
 م201٩ ديسمبر 31

 باأللف جنيه مصرى
 م2018 ديسمبر 31

 باأللف جنيه مصرى

 1,237,065 1,411,116 وأرصدة لدى البنك المركزي المصرى  نقدية 

 42,112,679 38,788,558 أرصدة لدى البنوك 
   

 43,349,674 40,1٩٩,674 اإلجمالي

 
 

 التزامات عرضية وارتباطات - 30
 

 مطالبات قضائية -أ  
القضايا  وين مخصص لتلكوتم تك م2019ديسمبر  31يوجد عدد من القضايا القائمة المرفوعة ضد البنك في 

مكن لماضى وأالسابقة وما تم تكوينه يمثل التزام قانونى نتج عن حدث في ا والسنوات يةالحال السنةخالل 
ي بنك فتقديره بدرجة يعتمد عليها ومن المتوقع تحقق خسائر عنها وسبق أن تحملت به نتائج أعمال ال

 السنوات الماضية .
 

 ج

 ارتباطات رأسمالية -ب 
        في يةالمالية المنته السنةألف جنيه مصرى عن  969,911قدات البنك عن ارتباطات رأسماليةتعا بلغت
من تحقق  وتوجد ثقة كافية لدى اإلدارة تعاقدات أصول ثابتة عنارتباطات فى متمثلة  م2019 ديسمبر 31

 .افر تمويل لتغطية تلك االرتباطاتإيرادات صافية وتو
 
 

 

 االستثمارمليات التوظيف و عارتباطات عن  -ج 
 االستثمار فيما يلي :عمليات التوظيف و تتمثل ارتباطات البنك الخاصة بارتباطات عن 

 

 م201٩ديسمبر  31 
 باأللف جنيه مصرى

 م2018ديسمبر  31
 باأللف جنيه مصرى

 868,299 4,84٩,127 ارتباطات عن توظيفات

 - 1٩,81٩ األوراق المقبولة

 437,711 3٩7,646 خطابات ضمان

 363,890 2٩6,530 اعتمادات مستنديه استيراد
 

  

 1,669,900 5,563,122 اإلجمالي
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 عالقة ذويطراف أالمعامالت مع  - 31
 

 المالية فيما يلي : السنةتتمثل المعامالت وأرصدة األطراف ذوي العالقة في نهاية  
 

 مشاركات ومرابحات ومضاربات ألطراف ذوي عالقة  -أ 
 

وأفراد  أعضاء اإلدارة العليا 
 العائلة المقربين

 شركات تابعة وشقيقة

ديسمبر  31 
 م201٩

ديسمبر  31
 م2018

ديسمبر  31
 م201٩

ديسمبر  31
 م2018

 باأللف جنيه  
 مصرى

باأللف جنيه 
 مصرى

باأللف جنيه 
 مصرى

باأللف جنيه 
 مصرى

     مشاركات ومرابحات ومضاربات وتسهيالت للعمالء

 345,399 301,625 2,663 2,601 لسنة الماليةأول ا

 267,310 446,067 1,005 523 السنةت ومرابحات ومضاربات صادرة خالل مشاركا

 (311,084) (427,632)  (1,067) (552) السنةمشاركات ومرابحات ومضاربات محصلة خالل 

 301,625 320,060 2,601 2,572 السنةأخر 

 61,079 58,411 364 360 والمضاربات *عائد المشاركات والمرابحات 
 

 * العائد المذكور ضمن الرصيد المدين للعمليات 
 

 عام قربين خاللالمشاركات والمرابحات والمضاربات الممنوحة ألعضاء اإلدارة العليا وأفراد العائلة الم  -

بع رنة ( تسدد رألف جنيه مصرى خالل سنة المقا 1,005ألف جنيه مصرى ) مقابل  523م البالغة 2019

 .في سنة المقارنة (  %14) مقابل عائد  %14سنوياَ و شهرياً بمعدل عائد 
 

 ودائع من أطراف ذوي عالقة -ب 
 

 شركات تابعة وشقيقة 
 م2018ديسمبر  31 م201٩ديسمبر  31 

 مصرىباأللف جنيه  مصرىباأللف جنيه  

   المستحق للعمالء

 137,926 88,٩25 الودائع في أول السنة 

 1,756,932 1,8٩2,045 السنة الودائع التي تم ربطها خالل 

 (1,805,914) (1,٩12,164) السنة الودائع المستردة خالل 

 (19) (705) فروق تقييم

 88,925 68,101 السنة الودائع في أخر 

 13,111 30,842 تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة
 

 عائد متغير وتسترد عند الطلب.الودائع السابقة بدون ضمان وتحمل 
 

 معامالت مع أطراف ذوى عالقة : -ج 

 م2018ديسمبر  31 م201٩ديسمبر  31 

 باأللف جنيه مصرى باأللف جنيه مصرى 

 35,832 - مساهمات واستثمارات لدى مجموعة دار المال األسالمى وشركاتها
 

 
م وفبي إطبار التعليمبات 2011يوليو  5المنعقدة بتاريخ  وفقاً لقرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بجلسته  -

اإلفصاح عن القيمة اإلجمالية )على أسباس  –وفقاً لهذه التعليمات  –المتعلقة بحوكمة البنوك انه يتعين على كل بنك 

بلبغ وتبعاً لذلك فقبد  ،متوسط شهري( لما يتقاضاه العشرون أصحاب المكافآت والمرتبات األكبر في البنك مجتمعين 

 .جنيه مصري  12,419,517 م مبلغ2019ية المنتهية فى المال السنةالمتوسط الشهرى  المذكور عن 
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 مى(صناديق استثمار بنك فيصل األسالمى المصرى )ذو العائد الدوري وذو العائد التراك - 32

 

 صندوق استثمار بنك فيصل األسالمى المصرى )ذو العائد الدوري( -

والئحته  1992لسنة  95طة المصرفية المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم الصندوق أحد األنش 

ا الصندوق مار هذالتنفيذية ، وتقوم بإدارة الصندوق شركة هيرمس إلدارة صناديق االستثمار، وقد بلغ عدد وثائق استث

ه جني 100قيمتها االسمية وثيقة منها ) 50000جنيه مصرى خصص للبنك  50,000,000وثيقة قيمتها  500000

 مصرى( لمباشرة نشاط الصندوق.

جنيه مصرى بلغت قيمتها اإلستردادية في  22,928,496وثيقة المحتفظ بها بمبلغ  162420وقد قام البنك بشراء عدد  

 جنيه مصرى . 18,926,803بمبلغ   م2019 ديسمبر 31

جنيبه  74.25 جنيبه بعبد توزيعبات قبدرها 116.53مبلبغ  م 2019 ديسبمبر 31وقد بلغت القيمبة اإلسبتردادية للوثيقبة فبي  

 وثيقة . 844757وثائق الصندوق القائمة في ذات التاريخ  عدد مصرى منذ بدء النشاط كما بلغت

 

 ى(صندوق استثمار بنك فيصل األسالمى المصرى وبنك التجارى الدولى ) ذو العائد التراكم  -

 95بها للبنك مع البنك التجارى الدولي بموجب قانون سوق رأس المال رقم الصندوق أحد األنشطة المصرفية المرخص  

، وقد  ستثماروالئحته التنفيذية ، وتقوم بإدارة الصندوق شركة سى أى اسبش مانجمنت إلدارة صناديق اال 1992لسنة 

ثيقة و 25000 جنيه مصرى خصص للبنك 100,000,000بلغ عدد وثائق استثمار هذا الصندوق مليون وثيقة قيمتها 

 جنيه مصرى( لمباشرة نشاط الصندوق. 2,500,000منها )قيمتها االسمية 

  جنيه مصرى بلغت قيمتها اإلستردادية في 2,868,503وثيقة المحتفظ بها بمبلغ  39000وقد قام البنك بشراء عدد  

 جنيه مصرى . 3,981,510بمبلغ  م 2019 ديسمبر 31

وثائق  عددجنيه مصرى كما بلغت  102.09مبلغ م 2019 ديسمبر 31وثيقة في وقد بلغت القيمة اإلستردادية لل 

 وثيقة . 291583الصندوق القائمة في ذات التاريخ 
 

وطبقاً لعقد إدارة الصندوق وكذلك نشرة االكتتاب يحصل بنك فيصل على أتعاب وعموالت مقابل إشرافه على  

جنيه  608,362 ديها له ، وقد بلغ إجمالي األتعاب والعموالت التي يؤ االخرىالصندوقين وكذلك الخدمات اإلدارية 

 .قائمة الدخلاألتعاب والعموالت ب أدرجت ضمن بند إيراداتم 2019 ديسمبر 31المالية المنتهية في  السنةمصرى عن 
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