
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المصرى اإلسالميبنك فيصل 
 )شركة مساهمة مصرية(

 المجمعة المالية القوائم
 2018سبتمبر  30المنتهية في  الفترة عن
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BT المتحدون للمراجعة و الضرائب و االستشارات وحيد عبد الغفار و شركاه 
 و الخدمات المالية )يونيتيد(



 

 

 

 

 تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية المجمعة

 
 
 )شركة مساهمة مصرية( فيصل االسالمى المصريمجلس إدارة بنك  / دةالسالى إ

 
 

 المقدمة
)شررةة ماراةمة  المصرر  اإلسالميلبنك فيصل دود للميزانية المجمعة المرفقة قمنا بأعمال الفحص المح

وةذا القوائم المجمعة للدخل والتغير في حقوق الملكيرة والتردفقاا النقديرة  2018 سبتمبر 30في مصرية( 

ا مرن أشهر المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخصاً للاياساا المحاسبية الهامة وغيرة تاعةال المتعلقة بها عن

اإليضرراحاا المتممررة ا خرررإل ، واإلدارل ةرري المارردولة عررن معررداد القرروائم الماليررة الدوريررة المجمعررة ةررذ  

والعرررا العررادل والواهررط لهررا وبقرراً لقواعررد معررداد واصرروير القرروائم الماليررة للبنررو  الصررادرل عررن البنررك 

ذاا العالقرة بععرداد  وفر  هروا القروانين واللروائط المصررية 2008ديارمبر  16المرةز  المصر  فري 

، وانحصرر ماردوليتنا فري مبرداا اسرتنتا  علر  القروائم الماليرة الدوريرة الدورية المجمعة ةذ  القوائم المالية 

 .في هوا فحصنا المحدود لها المجمعة 
 

 نطاق الفحص المحدود

حرردود ("الفحررص الم2410قمنررا بفحصررنا المحرردود وبقرراً للمعيررار المصررر  لمهرراد الفحررص المحرردود رقررم )

للقوائم المالية الدورية لمنشأل والمؤد  بمعرفة مراقب حاابااها" ، يشمل الفحص المحردود للقروائم الماليرة 

، ين عن ا مور المالية والمحاسربيةعمل استفااراا بصورل أساسية من أشخاص مادولالمجمعة الدورية 

الفحرص المحردود جوةريراً فري  واطبيق مجراااا احليلية ، وغيرةا من مجراااا الفحص المحردود، ويقرل

نطاقه عن عملية مراجعة اتم وبقراً لمعرايير المراجعرة المصررية ، وبالترالي ن يمكننرا الحصرول علر  اأةرد 

بأننا سنصبط عل  دراية بجميع ا مور الهامة التي قرد يرتم اةتشرافها فري عمليرة مراجعرة ، وعليره فرنحن ن 

  .لمجمعة ا نبد  رأ  مراجعة عل  ةذ  القوائم المالية

 

 أساس االستنتاج المتحفظ  

نصيب البنك في نتائج أعمالها وبقاً  لتحديدلم يتم موافاانا بنتائج أعمال بعض الشرةاا الشقيقة وذلك 

 : فيما يليالشرةاا الشقيقة  لطريقة حقوق الملكية واتمثل ةذا

 الشرةة العربية  عمال التطهير " اراديس " -

 التأمينالشرةة العربية للوساوة في  -

 الشرةة المصرية للتامين التكافل  عل  الممتلكاا -

 شرةة الجيزل للبوياا -

BT المتحدون للمراجعة و الضرائب و االستشارات وحيد عبد الغفار و شركاه 
 و الخدمات المالية )يونيتيد(



 

 

 

 

 

 

 اإلستنتاج المتحفظ

نا وفيمررا عرردا أاررر مررا ورد بأسررا  اإلسررتنتا  المررتحفي ومررا يتراررب عليرره مررن اارروياا ، وفرري هرروا فحصرر

ر بعدالررة قررة ن اعبرلمجمعرة المرفالمحردود ، لرم يررنم ملر  علمنررا مرا يجعلنررا نعتقرد أل القرروائم الماليرة الدوريررة ا

 )شررةة فيصك  االسكىما المصك  لبنك   ووهوح في جميع جوانبهرا الهامرة عرن المرةرز المرالي المجمرع

لتاعة ان ع المجمعةوادفقااه النقدية  المجمع، وعن أدائه المالي  2018 سبتمبر 30مااةمة مصرية( في 

رل عررن البنررك واصرروير القرروائم الماليررة للبنررو  الصررادلقواعررد معررداد لترراريخ وبقرراً لررك افرري ذ ةيررهلمنتاأشررهر 

اد وفر  هروا القروانين واللروائط المصررية ذاا العالقرة بععرد 2008ديارمبر  16المرةز  المصر  فر  

 .ةذ  القوائم المالية الدورية المجمعة 

 
 
 

 2018 نوفمبر 29في : القاهرة 
 

 
 
 
 
 
 

 
 ن بسيونى البشةحس أبو القاسم محمود محمد أحمد

  
 المتحدون للمراجعة و الضرائب و االستشارات

 و الخدمات المالية )يونيتيد(
 

BT وحيد عبد الغفار و شركاه 

 

 مراقبا الحسابات
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 الميزانية المجمعة
 2018سبتمبر  30فى 

  
 إيضاح
 رقم

 2018سبتمبر  30

 مصريجنيه باأللف 

 2017 ديسمبر 31

 مصريجنيه باأللف 

    األصول
 7.372.603 7.986.937 (13) ة لدى البنك المركزى المصرينقدية وأرصد

 33.035.572 39.109.874 (14) أرصدة لدى البنوك
 10.291.962 13.778.178 (15) أوراق حكومية

 912.882 974.956 (16) مخزون
 2.426 3.865  اصول ضريبية مؤجلة
 943.408 1.004.153 (17) بالصافيعمالء واوراق قبض 

 38.550 53.431 (18) ية بغرض المتاجرةأصول مال

 6.834.223 7.616.431 (19) مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء
    

    استثمارات مالية
 4.549.714 4.481.314 أ(/20) متاحة للبيع

 17.190.835 12.851.392 ب(/20) محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
 200.181 216.478 ج(/20) استثمارات في شركات شقيقة

 1.605.196 1.935.679 (21) أصول أخرى
 10.986 23.782 (22) أصول غير ملموسة

 1.986.564 2.024.759 (23) أصول ثابتة

 50.525 50.750 (24) استثمارات عقارية

 85.025.627 92.111.979  األصول إجمالي

    

    االلتزامات وحقوق الملكية
    االلتزامات

 575.130 525.177 (25) مستحقة للبنوك  أرصدة
 64.995 196.093  قروض طويلة االجل
 270.355 299.374  موردون و اوراق دفع

 70.969.216 76.417.927 (26) األدخار تاالدخارية وشهادااألوعية 
 2.977.346 3.554.588 (27) التزامات أخرى

 32.682 41.746  التزامات ضريبية مؤجلة

 52.189 53.793 (28) أخرىمخصصات 

 74.941.913 81.088.698  إجمالي االلتزامات

    حقوق المساهمين فى البنك :

    حقوق الملكية

 1.775.681 1.775.681 (29) رأس المال المدفوع

 (9.892) (9.892) (29) أسهم خزينة

 2.832.858 2.823.362 (30) االحتياطيات

 4.960.940 5.904.876 د(/30) الفترة / العامح وصافى اربا األرباح المحتجزة

  10.494.027 9.559.587 

 524.127 529.254  حقوق األقلية

 10.083.714 11.023.281  إجمالي حقوق الملكية 

 85.025.627 92.111.979  إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية
 

 
 المحافظ رئيس قطاع الشئون المالية

 عبد الحميد محمد أبو موسى وضالمعتز باهلل محمد ع

 
 
 

 
 .المجمعة  قوائم المالية( جزء ال يتجزأ من ال34( إلى )1اإليضاحات المرفقة من )  -

تقرير الفحص المحدود مرفق  -  .
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المجمعة قائمة الدخل  
 2018سبتمبر  30المنتهية في  الفترةعن 
 
 

 إيضاح 
 رقم

 2018سبتمبر  30
 مصريجنيه ألف 

 2017سبتمبر 30
 مصريجنيه ألف 

 4.639.025 5.738.202  عائد مشاركات ومرابحات ومضاربات واإليرادات المشابهة
 (2.642.901) (3.086.193)  االدخارية والتكاليف المشابهةاألوعية تكلفة 

 1.695.926 1.953.246  المبيعات

 3.692.050 4.605.255 (6) والمبيعات صافى الدخل من العائد
 148.152 164.706 (7) عاب والعموالتإيرادات األت

 (1.452.040) (1.758.478)  تكلفة المبيعات
 49.161 83.683 (8) توزيعات األرباح المحققة

 42.725 30.834 (9) صافى دخل المتاجرة
 66.214 (400.348) د(/20) االستثمارات المالية) خسائر (/ أرباح 

 (79.533) (19.312) (10) االستثماروعمليات التوظيف االضمحالل عن خسائر  عبء

 (591.695) (696.955) (11) مصروفات إدارية
 (21.000) (39.000)  الزكاة المستحقة شرعا

 (72.337) 606.075 (12) تشغيل أخرى )مصروفات( إيرادات

 1.781.697 2.576.460  الربح قبل ضرائب الدخل

 (536.629) (613.454)  ضرائب الدخل

 1.245.068 1.963.006  قبل حقوق األقليةالفترة ح صافى أربا

 (34.276) (19.218)  حقوق األقلية

 1.210.792 1.943.788  بعد حقوق األقلية الفترةصافى أرباح 

 
 
 

 
 المحافظ رئيس قطاع الشئون المالية
 عبد الحميد محمد أبو موسى المعتز باهلل محمد عوض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .المجمعة  ( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية34( إلى )1اإليضاحات المرفقة من )  -
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 المجمعةالملكية قائمة التغير فى حقوق 
 2018سبتمبر  30المنتهية في  الفترةعن 

 

 رأس المال إيضاح 
 المدفوع

 األرباح االحتياطيات
صافى و  المحتجزة 
 الفترةأرباح 

حقوق  إجمالي
 الملكية

 االجمــالى قليةحقوق األ

 جنيه مصري باأللف جنيه مصري باأللف جنيه مصري باأللف جنيه مصري باأللف جنيه مصري باأللف جنيه مصري باأللف رقم 
        

 10.093.606 524.126 9.569.480 4.960.941 2.832.858 1.775.681  2018يناير  1األرصدة فى 

 (518.396) - (518.396) - (518.396) -  لمتاحة للبيع صافي التغير في االستثمارات المالية ا

 9.575.210 524.126 9.051.084 4.960.941 2.314.462 1.775.681  صافى الدخل المعترف به مباشرة فى حقوق الملكية

        معامالت اخرى

 (9.892) - (9.892) - - (9.892)  اسهم  خزينة

IFRS 9  - 335.510 (335.510) - - - 

 (505.043) (14.090) (490.953) (490.953) - -  توزيعات أرباح

 - - - (172.188) 172.188 -  المحول إلى إحتياطى قانوني)عام(

 - - - (887) 887 -  المحول إلى احتياطات أخرى

 1.963.006 19.218 1.943.788 1.943.788 - -  الفترةصافى أرباح 

 11.023.281 529.254 10.494.027 5.905.191 2.823.047 1.765.789  ةبنكيالمخاطر اللتعديل الى احتياطي قبل ا 2018سبتمبر  30األرصدة في 

 - - - (315) 315 -  المحول إلى احتياطي المخاطر البنكية العام

 2018سبتمبر  30األرصدة في 
(29(،)30

) 1.765.789 2.823.362 5.904.876 10.494.027 529.254 11.023.281 

        
 

 9.112.440 460.603 8.651.837 4.200.876 2.880.338 1.570.623  2017يناير  1األرصدة فى 

 (217.414) - (217.414) - (217.414) -  صافي التغير في االستثمارات المالية المتاحة للبيع 

 8.895.026 460.603 8.434.423 4.200.876 2.662.924 1.570.623  صافى الدخل المعترف به مباشرة فى حقوق الملكية

 - - - (195.166) - 195.166  المحول الى زيادة راس المال

 30.650 30.650 - - - -  معامالت أخرى

 (545.368) (12.729) (532.639) (532.639) - -  توزيعات أرباح

 - - - (288.741) 288.741 -  المحول إلى إحتياطى قانوني)عام(

 - - - (580) 580 -  طات أخرىالمحول إلى احتيا

 1.245.068 34.276 1.210.792 1.210.792 - -  الفترةصافى أرباح 

 9.625.376 512.800 9.112.576 4.394.542 2.952.245 1.765.789  قبل التعديل الى احتياطي مخاطر بنكية 2017 سبتمبر 30األرصدة في 

 - - - (68) 68 -  المحول إلى احتياطي المخاطر البنكية العام

 2017سبتمبر  30األرصدة في 
(29(،)30

) 1.765.789 2.952.313 4.394.474 9.112.576 512.800 9.625.376 
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 . المجمعة يتجزأ من القوائم المالية جزء ال( 34لى )إ( 1من إيضاح )إليضاحات المرفقة ا  -
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 المجمعة قائمة التدفقات النقدية
 2018سبتمبر  30المنتهية في  الفترةعن 

 2017سبتمبر 30 2018سبتمبر  30 إيضاح 

 مصريجنيه ألف  مصريجنيه ألف  رقم 

    التدفقات النقدية فى أنشطة التشغيل
 1.781.697 2,576,460  صافى األرباح قبل ضرائب الدخل

    :شغيل الت تعديالت لتسوية صافى األرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة
 117.270 94,338 (22، 24، 23) ثابتة و استثمارات عقارية وإستهالك أصول غير ملموسة إهالك أصول 

 120.430 24,611 (31) اضمحالل األصول
 (5) (333) (28) فروق إعادة تقييم المخصصات األخرى بالعمالت األجنبية

  (688) (28) مخصصات انتفى الغرض منها
 8.122 5,000 (28) عبء مخصصات

 (458) (2,375) (28) دم( من المخصصات)المستخ
 (1.722) 7,625  ضرائب دخل مؤجلة

 (26.473) (26,339) (12) أرباح بيع أصول ثابتة
 (46.264) (4,911) د(/20) استثمارات ماليةأرباح 

 (49.161) (83,683) (8) توزيعات أرباح محققة
 (536.629) (613,454)  ضرائب دخل مسددة

  1,976,251 1.366.807 
    صافى التغيير فى االصول وااللتزامات المتداولة

 80.822 (548,088) (13)  مىلزاالتغير فى االرصدة لدى البنك المركزى فى اطار نسبة االحتياطى اال
 (17.088.079) (6,144,926) (14) التغير فى ودائع لدى البنوك 
 4.243.319 (1,344,841) (15) شهور 3التغير فى أوراق حكومية استحقاق اكثر من  
 (8.690) (14,881) (18) التغيرفى استثمارات مالية بغرض المتاجرة 
 (1.169.231) (800,263) (19) العمالء مشاركات و مرابحات و مضاربات  معالتغير فى  
 (137.032) (62,074) (16) التغير  فى المخزون 
 (150.708) (66,044) (17) التغيرفى عمالء وأوراق قبض 
 92.013 (330,483) (21) التغير فى أصول أخرى 
 103.900 (49,953) (25) التغير فى أرصدة مستحقة للبنوك 
 4.512.540 5,448,711 (26) التغير فى أوعية إدخارية وشهادات ادخار 
 82.572 29,019  التغير فى موردون وأرواق دفع 
 (8.441) --  راف ذات عالقةالتغير فى المستحق الي شركات شقيقة وأط 

 404.530 607,752 (27) التغير فى إلتزامات أخرى

 (7.675.678) (1.299.820)  (1أنشطة التشغيل ) )المستخدمة في( صافى التدفقات النقدية

    
    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
 903.207 (445.085)  متاحة للبيع استثمارات ماليةصافى الدفوعات والمتحصالت من 

 7.846.160 4,338,186  محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق شراء استثمارات ماليةمتحصالت من 
 (13.556) (16,297)  استثمارات في شركات تابعة و شقيقةفي( )مدفوعات متحصالت من 

 49.161 83,683 (8) توزيعات أرباح محققة
 (131.439) (145,190) (23،22) سةغير ملمو و)مدفوعات( لشراء أصول ثابتة 

 (3.912) 26,375 (22) متحصالت من إستبعادات أصول ثابتة
 32.734 (400) (23) استثمارات عقارية في (مدفوعات)

 (316.647) -- (24) استثمارات عقارية متحصالت من

 8.365.708 3,841,272  (2أنشطة االستثمار ) الناتجة من صافى التدفقات النقدية

    
    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 (68.592) 131,098  )مدفوعات فى( قروض طويلة األجلمقبوضات من 

 (550.423) (521,463)  توزيعات األرباح المدفوعة

 (12.729) (14,090)  نصيب حقوق األقلية من توزيعات األرباح

 30.650 --  التغير في استثمارات حقوق األقلية

 (601.094) (404,455)  (3التدفقات النقدية )المستخدمة فى( أنشطة التمويل ) صافى

 88.936 2,136,997  فترةال النقدية وما فى حكمها خاللفي التغير صافى 

 6.432.043 5,125,153 (32) بداية الفترةـ رصيد النقدية وما فى حكمها 

 6.520.979 7,262,150 (32) نهاية الفترة ـ رصيد النقدية وما فى حكمها
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 المجمعة )تابع( قائمة التدفقات النقدية
 2018سبتمبر  30المنتهية في  الفترةعن 

  
 
 2017سبتمبر 30 2018سبتمبر  30 إيضاح 

 مصري جنيه مصري جنيه رقم 
    وتتمثل النقدية وما فى حكمها فيما يلي :

 6.410.722 7,986,937 (13) نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى 
 26.938.566 39,109,874 (14) أرصدة لدى البنوك

 10.585.164 13,778,178 (15) أوراق حكومية
 (5.219.878) (6,726,208) (13) أرصدة لدى البنك المركزى فى إطار نسبة اإلحتياطى اإللزامى

 (26.679.128) (38,795,368) (14) شهور( 3ودائع لدى البنوك )إستحقاق أكثر من 

 (5.514.467) (8,091,263) (15) شهور 3حكومية إستحقاق أكثر من  أوراق

  7,262,150 6.520.979 

 
 
 لم تتضمن قائمة التدفقات النقدية معامالت غير نقدية تتمثل فيما يلى: * 
مارات ماليمة م يشممل التغيمر فمي بنمد اسمتثمارات ماليمة متاحمة للبيمع فمروق التقيميم والتمى أدرجمت ببنمدى خسمائر اضممحالل اسمتثل -

يمع ألمف جنيمه مصمرى تمثمل أربماح ب 4,911ألمف جنيمه مصمرى كمما تمم إضمافة مبلم   518,396واحتياطى القيممة العادلمة بمبلم  
 إستثمارات مالية متاحة للبيع خالل الفترة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 . المجمعة تجزأ من القوائم الماليةي جزء ال( 34( إلى )1من إيضاح )إليضاحات المرفقة ا  -
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  معلومات عامة - 1
 

خدمات للمؤسسات والتجزئة المصرفية واالستثمار في جمهورية مصر  بنك فيصل األسالمى المصرييقدم   
 .لقاهرةا –يوليو  26شارع  3 في، والمركز الرئيسي للبنك الكائن  فرعا   36خالل العربية والخارج من 

 

لسنة  142م المعدل بالقانون رقم 1977لسنة  48ة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم شرك البنكأسس ت  
وراق درية لألوالبنك مدرج في بورصتي القاهرة واإلسكن في جمهورية مصر العربية، ةم والئحته التنفيذي1981
 .المالية 

 

 ة عن المجموعة :نبذ 
 بعض الشركات التابعة والشقيقة وبيانها كالتالي: يمتلك بنك فيصل اإلسالمي المصري عدد من المساهمات في 

 
 الشركات التابعة : -أ 

  

 نسبة 
للبنك  المساهمة

 وشركاته التابعة

 %99.99 فيصل لإلستثمارات المالية 
 
 
 

 %79.90 فيصل لتداول االوراق المالية
 %87.00 صرافة بنك فيصل 

 %85.22 *اإلسالمية للثروة الحيوانية 
 %44.44 *يثة للصناعات الخشبية الوطنية الحد

 %31.37 القاهرة لصناعة الكرتون " كوباك " 

 %40.00 *األفق لإلستثمار والتنمية الصناعية 

 %34.72 *اإلسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية "فوديكو" 
 %40.00 اإلسالمية لصناعة مواد التغليف " إيكوباك " 

 %51.38 اب " مصر لصناعة مواد التغليف " إيجير

 %28.00 الطاقة للصناعات االلكترونية *

 %2.50 فيصل لالستثمارات والتسويق العقارى
 
 
 

 الشركات الشقيقة : -ب 

 

 
 
 
 

 

 *الجيزة للبويات والصناعات الكيماوية 
 

48.57% 

 %43.77 *اإلسالمية لإلستثمار والتنمية 

 %40.00 *العربية ألعمال التطهير " أراديس " 

 %40.00 راسكوم لإلسكان والتعمير *او
 %25.00 *عربية للوساطة في التأمين ال

 %24.75 المـصـريـة للتأمين التكافلي على الممتـلكـات 
 %24.30 *مستشفى مصر الدولي 

 
 

  الشركات التابعة والشقيقة غير المسندة لمراقبى حسابات بنك فيصل اإلسالمى المصرى. *  
 

دة ونتائج أعمال الشركات التالية نظرا  ألنها تحت التصفية ومتوقفة عن النشاط وال لم يتم تجميع أرص  
لمستقلة امالية يوجد لها ميزانيات وقد تم تخفيض قيمة مساهمة بنك فيصل في تلك الشركات في القوائم ال

 للبنك وبيانها كالتالي :
 الشركة العالمية لالستيراد والتصدير )شركة تابعة( -

 د )شركة تابعة(شركة يونايت -

 الشركة اإلسالمية للمنظفات الصناعية )شركة شقيقة( -

 الشركة اإلسالمية إلنتاج األرضيات )شركة شقيقة( -

 شركة البهامس )شركة شقيقة( -
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 ملخص السياسات المحاسبية   -2
 

 إتباعها بثبات إال إذا تم والتي يتم المجمعةفيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية   
 اإلفصاح عن غير ذلك:

 

  المجمعة أسس إعداد القوائم المالية - أ
 2006ام وفقا  لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة خالل ع المجمعةيتم إعداد القوائم المالية 

ر ديسمب 16وتعديالتها ووفقا  لتعليمات البنك المركزي المصري المعتمدة من مجلس إدارته بتاريخ 
م األصول ة تقييالمتفقة مع المعايير المشار إليها ، وعلى أساس التكلفة التاريخية معدلة بإعاد 2008

 ،المالية  مشتقاتوااللتزامات المالية بغرض المتاجرة ، واالستثمارات المالية المتاحة للبيع وعقود ال
 .كما تم إعدادها طبقا ألحكام القوانين المحلية ذات الصلة 

 
 

 ميعالتج  

 الشركات التابعة 1/ب
مباشر القدرة على التحكم في سياستها  غير هي الشركات التي يمتلك البنك بطريق مباشرأو 

نصف  زيد عنالمالية والتشغيلية و القدرة على السيطرة عليها وعادة يكون للبنك حصة ملكية ت
 .حقوق التصويت 

 

متلك يت األغراض الخاصة( التى الشركات التابعة هي المنشآت )بما في ذلك المنشآت ذا -
لكية محصة  البنك القدرة علي التحكم في سياساتها المالية التشغيلية ، وعادة يكون للبنك

ي التويؤخذ في االعتبار وجود وتأثير حقوق التصويت  .تزيد عن نصف حقوق التصويت 
ي ة عللقدريمكن ممارستها أو تحويلها في الوقت الحالى عند تقييم ما إذا كان البنك ا

 .السيطرة المنشأت األخرى 

ك كما يتم البن ويتم تجميع الشركات التابعة بالكامل من التاريخ الذى تنتقل فيه السيطرة الي
 .استبعادها من التجميع من التاريخ الذى تنتهي فيه السيطرة 

اس تم قييتم استخدام طريقة الشراء في المحاسبة عن عمليات اقتناء البنك للشركات ، وي -
لتزامات ة واالالمقدمة وأدوات حقوق الملكية المصدر لألصولتكلفة االقتناء بالقيمة العادلة 

عملية شرة لالمتكبدة أو المقبولة في تاريخ التبادل ، مضافا  إليها أية تكاليف تعزى مبا
امات اللتزاالقتناء ، ويتم قياس األصول المقتناة القابلة للتحديد وااللتزامات وكذلك ا

ية جود أومحتملة المقبولة وذلك بقيمتها العادلة في تاريخ االقتناء ، بغض النظر عن ال
ابلة ة القالمقتنا األصولحقوق لألقلية وتسجل الزيادة في تكلفة االقتناء البنك في صافي 

 ألصولاشهرة ، وإذا قلت تكلفة االقتناء عن القيمة العادلة لصافي  أنهاللتحديد علي 
 .دخل مة الة للتحديد للشركة المقتناة ، يتم تسجيل الفرق مباشرة في قائالمقتناة القابل

ة عن عند التجميع ، يتم استبعاد المعامالت واألرصدة واألرباح غير المحققة الناشئ -
يال  علي دم دلالمعامالت بين شركات البنك ، واستبعاد الخسائر غير المحققة إال إذا كانت تق

ت ويتم تغيير السياسات المحاسبية للشركا .ل المحول وجود اضمحالل في قيمة األص
 .التابعة كلما كان ذلك ضروريا  بحيث يتم ضمان تطبيق سياسات موحدة للبنك 

 المعامالت مع أصحاب حقوق األقلية    2ب /        
تعتبر المجموعة المعامالت مع أصحاب حقوق األقلية علي انها معامالت مع أطراف خارج  

ي فة وذلك ويتم االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن البيع الي حقوق األقلي .المجموعة 
بل ن المقاوينتج عن عمليات الشراء من حقوق األقلية شهرة بما يمثل الفرق بي .قائمة الدخل 

 .المدفوع لألسهم المقتناة والقيمة الدفترية لصافي األصول للشركة التابعة 
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 الشركات الشقيقة 3ب / 
هي الشركات التي يمتلك البنك بطريق مباشر أو غير مباشر نفوذا  مؤثرا  عليها ولكن ال يصل   

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

يتم استخدام طريقة الشراء في المحاسبة عن عمليات اقتناء البنك للشركات ، ويتم قياس تكلفة  
وق ملكية وات حقتناء بالقيمة العادلة أو المقابل الذي قدمه البنك من أصول للشراء و/أو أداالق

وذلك في  تناة ،مصدرة و/أو التزامات تكبدها البنك و/أو التزامات يقبلها نيابة عن الشركة المق
 فيياس صاتاريخ التبادل مضافا  إليها أية تكاليف تعزي مباشرة لعملية االقتناء ، ويتم ق

ريخ دلة في تاا العااألصول بما في ذلك االلتزامات المحتملة المقتناة القابلة للتحديد وذلك بقيمته
ن القيمة تناء عاالقتناء ، بغض النظر عن وجود أية حقوق لألقلية وتعتبر الزيادة في تكلفة االق
لصافي لادلة لعالعادلة لحصة البنك في ذلك الصافي شهرة وإذا قلت تكلفة االقتناء عن القيمة ا

ات( المشار إليه ، يتم تسجيل الفرق مباشرة في قائمة الدخل ضمن بند إيرادات )مصروف
 .تشغيل أخرى 

 

المجمعة باستخدام طريقة  في شركات شقيقة بالقوائم المالية المحاسبة عن االستثمارات تمت 
يا  مبدئ ركة شقيقةوفقا لطريقة حقوق الملكية يتم إثبات االستثمار فى أى ش .حقوق الملكية

ائر أو خس بالتكلفة، ثم يتم زيادة أو تخفيض رصيد االستثمار إلثبات نصيب الشركة من أرباح
ركة ئر الشالشركة المستثمر فيها بعد االقتناء، و يتم إثبات نصيب الشركة فى أرباح أو خسا
يعات ة توزالمستثمر فيها ضمن أرباح أو خسائر الشركة، و يتم خفض رصيد االستثمار بقيم

 .األرباح التى يتم الحصول عليها من الشركة المستثمر 
 

كلفة ، طريقة التبنك بالمستقلة للويتم المحاسبة عن الشركات التابعة والشقيقة في القوائم المالية           
ية أمنها  وفقا  لهذه الطريقة ، تثبت االستثمارات بتكلفة االقتناء متضمنة أية شهرة ويخصم

ه وزيع هذاضمحالل في القيمة ، وتثبت توزيعات األرباح في قائمة الدخل عند اعتماد تخسائر 
 .األرباح وثبوت حق البنك في تحصيلها 

 

 التقارير القطاعية
قطاع النشاط هو مجموعة من األصول والعمليات المرتبطة بتقديم منتجات أو خدمات تتسم بمخاطر  

و أنتجات والقطاع الجغرافي يرتبط بتقديم م .أخرىأنشطة  ومنافع تختلف عن تلك المرتبطة بقطاعات
ة غرافيجخدمات داخل بيئة اقتصادية واحدة تتسم بمخاطر ومنافع تخصها عن تلك المرتبطة بقطاعات 

 .مختلفةتعمل في بيئة اقتصادية 
 

 المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية - ب
على  الماليةالفترةالت بالعمالت األخرى خالل وتثبت المعام يتمسك حسابات البنك بالجنيه المصر  

 زاماتوااللت ويتم إعادة تقييم أرصدة األصول، أساس أسعار الصرف السارية فى تاريخ تنفيذ المعاملة 
فى  لساريةاعلى أساس أسعار الصرف  الماليةالفترةذات الطبيعة النقدية بالعمالت األخرى فى نهاية 

امالت ك المعى قائمة الدخل باألرباح والخسائر الناتجة عن تسوية تلويتم االعتراف فذلك التاريخ ، 
 وبالفروق الناتجة عن التقييم بالبنود التالية :

 .بغرض المتاجرة(  تصافى دخل المتاجرة )بالنسبة لألصول وااللتزاما -
 . ()بالنسبة لباقي البنود ( تشغيل أخرىإيرادات )مصروفات -
ت النقديمة أو بصمفة تغطيمة مؤهلمة لصمافى المالية بصفة تغطية مؤهلة للتدفقاحقوق الملكية للمشتقات    -

 .األستثمار
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يتم تحليل التغيرات فى القيمة العادلة لألدوات المالية ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية المصنفة 
فة المستهلكة لألداة استثمارات متاحة للبيع )أدوات دين( ما بين فروق تقييم نتجت عن التغيرات فى التكل

وفروق نتجت عن تغيير أسعار الصرف السارية وفروق نتجت عن تغيير القيمة العادلة لألداة ، ويتم 
االعتراف فى قائمة الدخل بفروق التقييم المتعلقة بالتغييرات فى التكلفة المستهلكة ضمن عائد التوظيفات 

( تشغيل ر الصرف فى بند إيرادات )مصروفاتسعاواإليرادات المشابهة وبالفروق المتعلقة بتغيير أ
 / ضمن حقوق الملكية بفروق التغيير فى القيمة العادلة )احتياطي القيمة العادلة االعترافأخرى، ويتم 

 .استثمارات مالية متاحة للبيع( 
 

غير ن تعناتجة تتضمن فروق التقييم الناتجة عن البنود غير ذات الطبيعة النقدية األرباح والخسائر ال
 سائر ويتمح والخالقيمة العادلة مثل أدوات حقوق الملكية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األربا

ع ضمن ة للبيمالية متاح استثماراتبفروق التقييم الناتجة عن أدوات حقوق الملكية المصنفة  االعتراف
 .إحتياطى القيمة العادلة فى حقوق الملكية 

 
 األصول المالية -هـ 

يقوم البنك بتبويب األصول المالية بين المجموعات التالية : أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل   
ك(، البنوواألرباح والخسائر ، التوظيفات للعمالء والبنوك )مشاركات ومرابحات ومضاربات للعمالء 

إلدارة اتقوم وتاحة للبيع ، واستثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ، واستثمارات مالية م
 .بتحديد تصنيف استثماراتها عند االعتراف األولي

 
 لعادلة من خالل األرباح والخسائراألصول المالية المبوبة بالقيمة ا 1هـ/

تشمل هذه المجموعة : أصول مالية بغرض المتاجرة ، واألصول التى تم تبويبها عند نشأتها  
 .ح والخسائر بالقيمة العادلة من خالل األربا

  
صفة بمتها يتم تبويب األداة المالية على أنها بغرض المتاجرة إذا تم اقتناؤها وتحمل قي -

الية مأساسية بغرض بيعها فى األجل القصير أو إذا كانت تمثل جزءا  من محفظة أدوات 
 لحصولمحددة يتم إدارتها معا  وكان هناك دليل على معامالت فعلية حديثة تشير إلى ا

ا ال إذإأرباح فى األجل القصير كما يتم تصنيف المشتقات على أنها بغرض المتاجرة  على
 .تم تخصيصها على أنها أدوات تغطية 

 

الخسائر ورباح يتم تبويب األصول المالية عند نشأتها علي أنها بالقيمة العادلة من خالل األ -
 في الحاالت التالية :

 

  أنه  قة علىينشأ إذا تم معالجة المشتق ذو العالعندما يقلل ذلك تضارب القياس الذي قد
ة لتكلفبغرض المتاجرة في الوقت الذي يتم فيه تقييم األداة المالية محل المشتق با

 .رة المستهلكة بالنسبة للقروض والتسهيالت للبنوك والعمالء وأدوات الدين المصد
 

 ها ملكية وتقييمعند إدارة بعض اإلستثمارات مثل االستثمارات في أدوات حقوق ال
ر عنها تقاريبالقيمة العادلة وفقا  إلستراتيجية اإلستثمار أو إدارة المخاطر وإعداد ال

لقيمة ها بالإلدارة العليا على هذا األساس ، يتم عندها تبويب تلك اإلستثمارات على أن
 .العادلة من خالل األرباح والخسائر

 
 ن كثر مها التي تحتوي على واحد أو أاألدوات المالية ، مثل أدوات الدين المحتفظ ب

ت ألدوااالمشتقات الضمنية التي تؤثر بشدة على التدفقات النقدية ، فيتم تبويب تلك 
 .على أنها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 

 
الية التي ت الميتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للمشتقا -

لة من العاد إدارتها باالرتباط مع أصول أو التزامات مالية مبوبة عند نشأتها بالقيمةيتم 
 ماليةخالل األرباح والخسائر وذلك في قائمة الدخل " بند صافي الدخل من األدوات ال

 .المبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح  والخسائر " 
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ية من مجموعة األدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من ال يتم إعادة تبويب أية مشتقة مال
خالل األرباح والخسائر وذلك أثناء فترة االحتفاظ بها أو سريانها ، كما ال يتم إعادة تبويب 
أية أداه مالية نقال  من مجموعة األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 

تخصيصها بمعرفة البنك عند االعتراف األولي كأداة تقيم بالقيمة  إذا كانت هذه األداة قد تم
 .العادلة من خالل األرباح والخسائر

 
في جميع األحوال ال يقوم البنك بإعادة تبويب أي أداة مالية نقال  إلى مجموعة األدوات المالية  

غرض بالية ول المالمقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو إلى مجموعة األص
 .المتاجرة

 

 مشاركات ومرابحات ومضاربات للعمالء والبنوك 2/هـ
تمثل أصوال  مالية غير مشتقة ذات مبل  ثابت أو قابل للتحديد وليست متداولة في سوق نشطة   

 فيما عدا :
 

 األصول التي ينوي البنك بيعها فورا  أو في مدى زمني قصير ، يتم تبويبها في هذه الحالة -
 .ضمن األصول بغرض المتاجرة

 .األصول التي قام البنك بتبويبها على أنها متاحة للبيع عند االعتراف األولي بها -
األصول التي لن يستطيع البنك بصورة جوهرية استرداد قيمة استثماره األصلي فيها  -

 ألسباب أخرى بخالف تدهور القدرة االئتمانية
 

 فظ بها حتى تاريخ االستحقاقالمحتالمالية  االستثمارات 3هـ/
تمثل االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق أصوال  مالية غير مشتقة ذات   

على  القدرةومبل  سداد محدد أو قابل للتحديد وتاريخ استحقاق محدد ولدى إدارة البنك النية 
لبيع إذا تاحة لمجموعة على أنها ماالحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاقها ، ويتم إعادة تبويب كل ال

الت ناء حاباع البنك مبل  هام من األصول المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق باستث
 .الضرورة 

 
 المتاحة للبيعالمالية  االستثمارات 4هـ/

ا تمثل االستثمارات المالية المتاحة للبيع أصوال  مالية غير مشتقة تكون هناك النية لالحتفاظ به 
ائد أو ار العلمدة غير محددة وقد يتم بيعها استجابة للحاجة إلى السيولة أو التغيرات فى أسع

 .الصرف أو األسهم 
 
 ويتبع ما يلي بالنسبة لألصول المالية :  

لمتاجرة ااريخ يتم االعتراف بعمليات الشراء والبيع بالطريقة المعتادة لألصول المالية فى ت -
 يةلمالا لالصول فيه البنك بشراء أو بيع األصل وذلك بالنسبة وهو التاريخ الذى يلتزم

ظ بها لمحتفلالستثمارات المالية االمبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح و الخسائر و
  .حتى تاريخ االستحقاق واالستثمارات المالية المتاحة للبيع 

 
ل ادلة من خالة العند نشأتها بالقيميتم اإلعتراف أوال  باألصول المالية التى ال يتم تبويبها ع -

األصول راف باألرباح والخسائر بالقيمة العادلة مضافا  إليها تكاليف المعاملة ويتم اإلعت
ة ذلك بالقيموسائر المالية التى يتم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخ

 .رةلدخل بند صافى دخل المتاجالعادلة فقط مع تحميل تكاليف المعاملة على قائمة ا
 

 ل علىيتم استبعاد األصول المالية عندما تنتهي فترة سريان الحق التعاقدي فى الحصو -
طة لمرتبتدفقات نقدية من األصل المالي أو عندما يحول البنك معظم المخاطر والمنافع ا

لغائها أو إ منهابالملكية إلى طرف أخر ويتم استبعاد االلتزامات عندما تنتهي إما بالتخلص 
  .أو انتهاء مدتها التعاقدية
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و االصول  يتم القياس الحقا  بالقيمة العادلة لكل من االستثمارات المالية المتاحة للبيع -
وبالتكلفة المستهلكة  المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح و الخسائر

  .لالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
 

لعادلة يمة اتم االعتراف فى قائمة الدخل باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات فى القي -
ف عترايتم االلالصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح و الخسائر و 

ة لعادلمباشرة فى حقوق الملكية باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات فى القيمة ا
مته ل قيمالية المتاحة للبيع وذلك إلى أن يتم استبعاد األصل أو اضمحاللالستثمارات ال

اف العترعندها يتم االعتراف فى قائمة الدخل باألرباح والخسائر المتراكمة التى سبق ا
  .الملكية  بها ضمن حقوق

 
خسائر باح ويتم االعتراف فى قائمة الدخل بالعائد المحسوب بطريقة التكلفة المستهلكة وأر -

وكذلك يتم  ،لعمالت األجنبية الخاصة باألصول ذات الطبيعة النقدية المبوبة متاحة للبيع ا
ة لمبوباالعتراف فى قائمة الدخل بتوزيعات األرباح الناتجة عن أدوات حقوق الملكية ا

  .متاحة للبيع عندما ينشأ الحق للبنك فى تحصيلها 
 

 أساس ن أسعارها فى أسواق نشطة علىيتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المعلن ع -
و لم أأما إذا لم تكن هناك سوق نشطة لألصل المالي  Bid Priceأسعار الطلب الجارية 

تقييم يب التتوافر أسعار الطلب الجارية، فيحدد البنك القيمة العادلة باستخدام أحد أسال
و أة ، دية المخصومويتضمن ذلك استخدام معامالت محايدة حديثة أو تحليل التدفقات النق

ملين نماذج تسعير الخيارات أو طرق التقييم األخرى شائعة االستخدام من قبل المتعا
ة متاحة لمبوببالسوق وإذا لم يتمكن البنك من تقدير القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية ا

 .للبيع ، يتم قياس قيمتها بالتكلفة بعد خصم أي اضمحالل فى القيمة 
 

 لمتاحةبإعادة تبويب األصل المالي المبوب ضمن مجموعة األدوات المالية ايقوم البنك  -
لمالية االمديونيات )سندات( نقال  عن مجموعة األدوات  –للبيع الذى يسرى عليه تعريف 

 وذلك –المتاحة للبيع إلى مجموعة األصول المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
ستقبل ل الموالقدرة على االحتفاظ بهذه األصول المالية خالعندما تتوافر لدى البنك النية 

ادة يخ إعالمنظور أو حتى تاريخ االستحقاق وتتم إعادة التبويب بالقيمة العادلة فى تار
ها بتراف التبويب ، ويتم معالجة أية أرباح أو خسائر متعلقة بتلك األصول التى تم االع

 التالي : سابقا  ضمن حقوق الملكية وذلك على النحو 
 

تهالك في حالة األصل المالي المعاد تبويبه الذى له تاريخ استحقاق ثابت يتم اس .1
يخ األرباح والخسائر على مدار العمر المتبقي لالستثمار المحتفظ به حتى تار

كلفة اس التاالستحقاق بطريقة العائد الفعلي ويتم استهالك أي فرق بين القيمة على أس
صل أساس تاريخ االستحقاق على مدار العمر المتبقي لأل المستهلكة والقيمة على

حقا  مالي الالمالي باستخدام طريقة العائد الفعلي ، وفى حالة اضمحالل قيمة األصل ال
ملكية يتم االعتراف بأية أرباح أو خسائر سبق االعتراف بها مباشرة ضمن حقوق ال

 .فى األرباح والخسائر 
 

 لخسائرس له تاريخ استحقاق ثابت تظل األرباح أو افي حالة األصل المالي الذى لي .2
ا فى ضمن حقوق الملكية حتى بيع األصل أو التصرف فيه ، عندئذ يتم االعتراف به

ية راف بأاألرباح والخسائر وفى حالة اضمحالل قيمة األصل المالي الحقا  يتم االعت
األرباح أرباح أو خسائر سبق االعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية فى 

 .والخسائر
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إذا قام البنك بتعديل تقديراته للمدفوعات أو المقبوضات فيتم تسوية القيمة الدفترية لألصل  -
المالي )أو مجموعة األصول المالية( لتعكس التدفقات النقدية الفعلية والتقديرات المعدلة 

دفقات النقدية على أن يتم إعادة حساب القيمة الدفترية وذلك بحساب القيمة الحالية للت
المستقبلية المقدرة بسعر العائد الفعلي لألداة المالية ويتم االعتراف بالتسوية كإيراد أو 

 .مصروف في األرباح والخسائر
 

ام البنك يه وقفي جميع األحوال إذا قام البنك بإعادة تبويب أصل مالي طبقا  لما هو مشار إل -
م ا سيتمنقدية المستقبلية نتيجة لزيادة في تاريخ الحق بزيادة تقديراته للمتحصالت ال

عر ية لساسترداده من هذه المتحصالت النقدية ، يتم االعتراف بتأثير هذه الزيادة كتسو
ل في لألص العائد الفعلي وذلك من تاريخ التغير في التقدير وليس كتسوية للرصيد الدفتري

 .تاريخ التغير في التقدير 
 

 المقاصة بين األدوات المالية - و
يتم إجراء المقاصة بين األصول وااللتزامات المالية إذا كان هناك حق قانوني قابل للنفاذ إلجراء    

، أو مبال المقاصة بين المبال  المعترف بها وكانت هناك النية إلجراء التسوية على أساس صافى ال
 .الستالم األصل وتسوية االلتزام في آن واحد

 
اق حكومية مع التزام بإعادة البيع واتفاقيات بيع أوراق حكومية مع وتعرض بنود اتفاقيات شراء أور  

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

 أدوات المشتقات المالية ومحاسبة التغطية - ز
عادة قياسها الحقا  يتم االعتراف بالمشتقات بالقيمة العادلة في تاريخ الدخول في عقد المشتقة ، ويتم إ 

النشطة ،  ألسواقويتم الحصول على القيمة العادلة من أسعارها السوقية المعلنة في ا .بقيمتها العادلة 
ر نماذج تسعيوصومة أو المعامالت السوقية الحديثة ، أو أساليب التقييم مثل نماذج التدفقات النقدية المخ

،  موجبة ات ضمن األصول إذا كانت قيمتها العادلةوتظهر جميع المشتق .الخيارات ، بحسب األحوال 
 .أو ضمن االلتزامات إذا كانت قيمتها العادلة سالبة 

 
يتم معالجة المشتقات المالية الضمنية المشمولة في أدوات مالية أخرى ، مثل خيار التحويل في السندات  

المخاطر دية ون الخصائص االقتصاالقابلة للتحويل الى أسهم ، باعتبارها مشتقات مستقلة عندما ال تكو
رباح ل األلصيقة بتلك المرتبطة بالعقد األصلي وكان ذلك العقد غير مبوب بالقيمة العادلة من خال

لقيمة ت في اويتم قياس تلك المشتقات الضمنية بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بالتغيرا .والخسائر 
 .اجرةالعادلة في قائمة الدخل ضمن بند صافي دخل المت

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

 .األرباح والخسائر 
 
تعتمد طريقة االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن القيمة العادلة على ما إذا كانت المشتقة  

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

 

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

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

 .تغطيات صافي االستثمار في عمالت أجنبية )تغطية صافي االستثمار(  *
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 .ويتم استخدام محاسبة التغطية للمشتقات المخصصة لهذا الغرض إذا توافرت فيها الشروط المطلوبة  
 

لمستندي للعالقة بين البنود المغطاة وأدوات التغطية ، وكذلك ويقوم البنك عند نشأة المعاملة بالتوثيق ا 
ضا  عند نك أيويقوم الب .أهداف إدارة الخطر واإلستراتيجية من الدخول في معامالت التغطية المختلفة 

ة في ستخدمنشأة التغطية وكذلك بصفة مستمرة بالتوثيق المستندي لتقدير ما إذا كانت المشتقات الم
 .لمغطىالبند ة فعالة في مقابلة التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لمعامالت التغطي

 
 تغطية القيمة العادلة 1ز/

يتم االعتراف في قائمة الدخل بالتغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المخصصة المؤهلة  
ل أو األص ة لخطرلتغطيات القيمة العادلة ، وذلك مع أية تغيرات في القيمة العادلة المنسوب

 .االلتزام المغطى 
 

ويؤخذ أثر التغيرات الفعالة في القيمة العادلة لعقود مبادالت سعر العائد والبنود المغطاة  
مة ي القيفالمتعلقة بها وذلك الى " صافي الدخل من العائد " ويؤخذ أثر التغيرات الفعالة 

 .تاجرة " العادلة لعقود العملة المستقبلية الى " صافي دخل الم
 

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

 
وإذا لم تعد التغطية تفي بشروط محاسبة التغطية ، يتم استهالك التعديل الذي تم على القيمة  

يله على ك بتحماسبة عنه بطريقة التكلفة المستهلكة ، وذلالدفترية للبند المغطى الذي يتم المح
عديالت وتبقى ضمن حقوق الملكية الت .حتى االستحقاق الفترةاألرباح والخسائر على مدار 

 .ا التي أجريت على القيمة الدفترية ألداة حقوق الملكية المغطاة حتى يتم استبعاده
 

 تغطية التدفقات النقدية 2ز/
حقوق الملكية بالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات  يتم االعتراف في 

ائر ح والخسويتم االعتراف على الفور باألربا .المخصصة المؤهلة لتغطيات التدفقات النقدية 
 .المتعلقة بالجزء غير الفعال في قائمة الدخل " صافي دخل المتاجرة " 

 

وق الملكية الى قائمة الدخل في نفس الفترات التي ويتم ترحيل المبال  التي تراكمت في حق 
العملة  بادالتيكون للبند المغطى تأثير على األرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء الفعال من م

 .والخيارات الى " صافي دخل المتاجرة " 
 

تبقى  ،وعندما تستحق أو تباع أداة تغطية أو إذا لم تعد التغطية تفي بشروط محاسبة التغطية  
يتم ية ، واألرباح أو الخسائر التي تراكمت في حقوق الملكية في ذلك الوقت ضمن حقوق الملك

عد ا إذا لم يأم .ا االعتراف بها في قائمة الدخل عندما يتم االعتراف أخيرا  بالمعاملة المتنبأ به
ي تراكمت ئر التمن المتوقع أن تحدث المعاملة المتنبأ بها ، عندها يتم ترحيل األرباح أو الخسا

 .في حقوق الملكية على الفور الى قائمة الدخل 
 

 تغطية صافي االستثمار 3ز/
ويتم االعتراف  .يتم المحاسبة عن تغطيات صافي االستثمار من تغطيات التدفقات النقدية  

 ، بينما لتغطيةلضمن حقوق الملكية بالربح أو الخسارة من أداة التغطية المتعلقة بالجزء الفعال 
ويتم  .الر الفعسارة المتعلقة بالجزء غييتم االعتراف في قائمة الدخل على الفور بالربح أو الخ

 ستبعادترحيل األرباح أو الخسائر التي تراكمت في حقوق الملكية الى قائمة الدخل عند ا
 .العمليات األجنبية 

 
 المشتقات غير المؤهلة لمحاسبة التغطية 4ز/

الدخل ضمن " صافي دخل المتاجرة " بالتغيرات في القيمة العادلة يتم االعتراف في قائمة  
من  الدخل للمشتقات غير المؤهلة لمحاسبة التغطية ، ويتم االعتراف في قائمة الدخل " صافي
لك ر " وذاألدوات المالية المبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائ

االرتباط بدارتها إالتغيرات في القيمة العادلة للمشتقات التي يتم باألرباح والخسائر الناتجة عن 
 .ر الخسائمع األصول وااللتزامات المالية المبوبة عند نشأتها العادلة من خالل األرباح و
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 إيرادات ومصروفات العائد - ح
ادات واإلير والمضاربات والمرابحات تالمشاركايتم االعتراف في قائمة الدخل ضمن بند " عائد     

ستخدام ائد باوالتكاليف المشابهة " بإيرادات ومصروفات الع األوعية االدخاريةالمشابهة أو " تكلفة 
 لمتاجرة أوغرض اطريقة العائد الفعلي لجميع األدوات المالية التي تحمل بعائد فيما عدا تلك المبوبة ب

 .خسائر التي تم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح وال
 

وطريقة العائد الفعلي هي طريقة حساب التكلفة المستهلكة ألصل أو التزام مالي وتوزيع إيرادات العائد  
يستخدم  ل الذيومعدل العائد الفعلي هو المعد .أو مصاريف العائد على مدار عمر األداة المتعلقة بها 

و لمالية ، أاداة ا خالل العمر المتوقع لأللخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع سدادها أو تحصيله
 .مالي  لتزامافترة زمنية أقل إذا كان ذلك مناسبا  وذلك للوصول بدقة الى القيمة الدفترية ألصل أو 

ميع شروط جتبار وعند حساب معدل العائد الفعلي ، يقوم البنك بتقدير التدفقات النقدية باألخذ في االع
ة ، المستقبلي ئتمانارات السداد المبكر( ولكن ال يؤخذ في االعتبار خسائر االعقد األداة المالية )مثل خي

 من جزءا   وتتضمن طريقة الحساب كافة األتعاب المدفوعة أو المقبوضة بين أطراف العقد التي تعتبر
 .معدل العائد الفعلي ، كما تتضمن تكلفة المعاملة أية عالوات أو خصومات 

 
)المشاركات والمرابحات والمضاربات( بأنها غير منتظمة أو مضمحلة وعند تصنيف التوظيفات   

 بحسب الحالة يتم إيقاف إثبات العائد الخاص بها كإيراد
 
ويقوم البنك باالعتراف في قائمة الدخل بإيرادات ومصروفات العائد علي أساس االستحقاق بطريقة   

ير لبند غو طريقة العائد الفعلي لذلك االعائد اإلسمى حيث أن الفروق بين طريقة العائد اإلسمى 
   .جوهرية

 
 إيرادات األتعاب والعموالت - ط

يتم االعتراف باألتعاب المستحقة عن خدمة عمليات التوظيف أو تسهيل ضمن اإليرادات عند تأدية   
ات غير ديونيالخدمة ويتم إيقاف االعتراف بإيرادات األتعاب والعموالت المتعلقة بالتوظيفات أو الم

تراف بها االع لمنتظمة أو المضمحلة ، حيث يتم قيدها في سجالت هامشية خارج القوائم المالية ، ويتما
لتي تمثل اتعاب ضمن اإليرادات وفقا  لألساس النقدي عندما يتم االعتراف بإيرادات العائد بالنسبة لأل

 .لفعليلعائد ال المعد ارها تعديال  جزءا  مكمال  للعائد الفعلي لألصل المالي بصفة عامة يتم معالجتها باعتب
 
ويتم تأجيل أتعاب االرتباط على التوظيفات إذا كان هناك احتمال مرجح بأنه سوف يتم سحب هذه   

دخل ن التعالتوظيفات وذلك على اعتبار أن أتعاب االرتباط التي يحصل عليها البنك تعتبر تعويضا  
ي توظيف ، وفلى العتراف بها بتعديل معدل العائد الفعلي عالمستمر القتناء األداة المالية ، ثم يتم اال

يرادات من اإلحالة انتهاء فترة االرتباط دون إصدار البنك لعملية التوظيف يتم االعتراف باألتعاب ض
 .عند انتهاء فترة سريان االرتباط 

 
لة ضمن اإليراد عند ويتم االعتراف باألتعاب المتعلقة بأدوات الدين التي يتم قياسها بقيمتها العاد 

ل ستكماااالعتراف األولي ويتم االعتراف بأتعاب ترويج التوظيفات المشتركة ضمن اإليرادات عند 
العائد  معدل عملية الترويج وعدم احتفاظ البنك بأية جزء من القرض أو كان البنك يحتفظ بجزء له ذات

 .الفعلي المتاح للمشاركين اآلخرين 
 

مة الدخل باألتعاب والعموالت الناتجة عن التفاوض أو المشاركة في التفاوض ويتم االعتراف في قائ 
يع بمثل ترتيب شراء أسهم أو أدوات مالية أخرى أو اقتناء أو  –على معاملة لصالح طرف أخر 

دارية ويتم االعتراف بأتعاب االستشارات اإل .وذلك عند استكمال المعاملة المعنية  –المنشآت 
اف العترويتم ا .عادة على أساس التوزيع الزمني النسبي على مدار أداة الخدمة  والخدمات األخرى

ى مدار من علبأتعاب إدارة التخطيط المالي وخدمات الحفظ التي يتم تقديمها على فترات طويلة من الز
 .التي يتم أداء الخدمة فيها الفترة
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 إيرادات توزيعات األرباح - ي
وزيعات األرباح عند صدور الحق في تحصيلها وذلك عندما يتم إعالن يتم االعتراف في قائمة الدخل بت  

  .هذه األرباح بواسطة الجمعية العامة للجهة المستثمر فيها
 

 اضمحالل األصول المالية - ك

 األصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة 1ك / 
ي على اضمحالل يقوم البنك في تاريخ كل مركز مالي بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوع 

و ألمالي اأحد االستثمارات المالية أو مجموعة من االستثمارات المالية ، ويعد االستثمار 
ون المجموعة من االستثمارات المالية مضمحلة ويتم تحميل خسائر االضمحالل عندما يك

 نتيجة لحدث أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد هناك دليل موضوعي على االضمحالل
لى ( وكان حدث الخسارة يؤثر عLoss eventاف األولى لالستثمار )حدث الخسارة االعتر

يمكن  ة التيالتدفقات النقدية المستقبلية لالستثمار المالي أو لمجموعة االستثمارات المالي
 .تقديرها بدرجة يعتمد عليها 

 
 وتتضمن المؤشرات التي يستخدمها البنك لتحديد وجود دليل موضوعي على خسائر 

 :  االضمحالل أيا مما يلي
 .صعوبات مالية كبيرة تواجه المدين  -
 .مثل عدم السداد  التوظيفمخالفة شروط اتفاقية  -
 .توقع إفالس المدين أو دخوله في دعوة تصفية أو إعادة هيكل التمويل الممنوح له -
 .تدهور الوضع التنافسي للمقترض  -
ية للصعوبات المالية للمقترض بمنحه امتيازات أو قيام البنك ألسباب اقتصادية أو قانون -

 .تنازالت قد ال يوافق البنك على منحها في الظروف العادية 
 .اضمحالل قيمة الضمان -
  .تدهور الحالة االئتمانية  -

 
ومن األدلة الموضوعية على خسائر اضمحالل مجموعة من األصول المالية وجود بيانات  

ن هذه كن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة مواضحة تشير الى انخفاض يم
 كل أصلالمجموعة منذ االعتراف األولى على الرغم من عدم إمكانية تحديد هذا االنخفاض ل

 . مصرفيةعلى حدة ، ومثال زيادة عدد حاالت اإلخفاق في السداد بالنسبة ألحد المنتجات ال
 
وع الخسارة والتعرف عليها لكل محفظة محددة وتتراوح ما بين وقالفترةويقوم البنك بتقدير  

 .بصفة عامة بين ثالثة إلى أثنى عشر شهرا  الفترةهذه 
 
كما يقوم البنك أوال بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على االضمحالل لكل أصل مالي  

صول لأل على حده إذا كان ذو أهمية منفردا  ، ويتم التقدير على مستوى إجمالي أو فردي
 المالية التي ليس لها أهمية منفردة ، وفي هذا المجال يراعى ما يلي :

 
 ،منفردا  إذا حدد البنك أنه ال يوجد دليل موضوعي على اضمحالل أصل مالي تم دراسته  -

لها  التي سواء كان هاما  بذاته أم ال ، عندها يتم إضافة هذا األصل مع األصول المالية
ر االستثمار مشابهة ثم يتم تقييمها معا  لتقديالتوظيف و  عن عملياتخصائص خطر 

 .االضمحالل وفقا  لمعدالت اإلخفاق التاريخية 
 
إذا حدد البنك أنه يوجد دليل موضوعي على اضمحالل أصل مالي ، عندها يتم دراسته  -

 تم ضممنفردا  لتقدير االضمحالل ، وإذا نتج عن الدراسة وجود خسائر اضمحالل ، ال ي
 .ألصل الى المجموعة التي يتم حساب خسائر اضمحالل لها على أساس مجمع ا

 
إذا نتج عن الدراسة السابقة عدم وجود خسائر اضمحالل يتم عندئذ ضم األصل الى  -

 .المجموعة 
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ويتم قياس مبل  مخصص خسائر االضمحالل بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل وبين القيمة  
عن عمليات التوظيف قدية المستقبلية المتوقعة ، وال يدخل في ذلك خسائر الحالية للتدفقات الن

االستثمار المستقبلية التي لم يتم تحملها بعد ، مخصومة باستخدام معدل العائد الفعلي األصلي و
ويتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل باستخدام حساب مخصص خسائر  .لألصل المالي 

االستثمار في عمليات التوظيف و ء االضمحالل عن خسائر االضمحالل ويتم االعتراف بعب
 .قائمة الدخل

 
أو االستثمار المحتفظ به حتى تاريخ االستحقاق يحمل معدل عائد متغير ،  التوظيفوإذا كان   

 ي وفقا  عندها يكون سعر الخصم المستخدم لقياس أية خسائر اضمحالل هو معدل العائد الفعل
يقوم  ولألغراض العملية ، قد .يل موضوعي على اضمحالل األصل للعقد عند تحديد وجود دل

وق سعار سالبنك بقياس خسائر اضمحالل القيمة على أساس القيمة العادلة لألداة باستخدام أ
لنقدية فقات امعلنة ، وبالنسبة لألصول المالية المضمونة ، يراعى إضافة القيمة الحالية للتد

بيع ذ على والمالي ، وتلك التدفقات التي قد تنتج من التنفيالمستقبلية المتوقعة من األصل 
 .الضمان بعد خصم المصاريف المتعلقة بذلك 

 
وألغراض تقدير االضمحالل على مستوى إجمالي ، يتم تجميع األصول المالية في مجموعات   

االستثمار ، أي على أساس ن عمليات التوظيف و متشابهة من ناحية خصائص الخطر م
غرافي قع الجالتصنيف التي يجريها البنك أخذا  في االعتبار نوع األصل والصناعة والمو عملية

 وترتبط تلك الخصائص .ونوع الضمان وموقف المتأخرات والعوامل األخرى ذات الصلة 
لمدينين قدرة ابتقدير التدفقات النقدية المستقبلية للمجموعات من تلك األصول لكونها مؤشرا  ل

 .ال  المستحقة وفقا  للشروط التعاقدية لألصول محل الدراسة على دفع المب
 

   وعند تقدير االضمحالل لمجموعة من األصول المالية على أساس معدالت اإلخفاق  
قدية ات النالتاريخية ، يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية للمجموعة على أساس التدفق

يات عملئر التاريخية لألصول ذات خصائص خطر التعاقدية لألصول في البنك ومقدار الخسا
ائر االستثمار المشابهة لألصول التي يحوزها البنك ويتم تعديل مقدار الخسالتوظيف و

تتوافر  لتي لماالتاريخية على أساس البيانات المعلنة الحالية بحيث تعكس أثر األحوال الحالية 
لتي كانت حوال اريخية وكذلك إللغاء آثار األالتي تم خاللها تحديد مقدار الخسائر التاالفترةفي 

 .موجودة في الفترات التاريخية ولم تعد موجودة حاليا  
 

ويعمل البنك على أن تعكس توقعات التغيرات في التدفقات النقدية لمجموعة من األصول   
ذلك مثال ل المالية مع التغيرات في البيانات الموثوق بها ذات العالقة من فترة الى أخرى ،

خرى أالتغيرات في معدالت البطالة ، وأسعار العقارات ، وموقف التسديدات وأية عوامل 
إجراء تشير الى التغيرات في احتماالت الخسارة في المجموعة ومقدارها ، ويقوم البنك ب

 .مراجعة دورية للطريقة واالفتراضات المستخدمة لتقدير التدفقات المستقبلية 
 

 لية المتاحة للبيعاالستثمارات الما 2ك/
يقوم البنك في تاريخ كل مركز مالي بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على اضمحالل   

ة فى حالوأحد أو مجموعة من األصول المالية المبوبة ضمن استثمارات مالية متاحة للبيع ، 
 نخفاضاالاالستثمارات في أدوات حقوق الملكية المبوبة متاحة للبيع ، يؤخذ في االعتبار 

كان  ير ما إذاند تقدالكبير أو الممتد في القيمة العادلة لألداة ألقل من قيمتها الدفترية ، وذلك ع
 .هناك اضمحالل في األصل 

 
% من تكلفة 10، فيعد االنخفاض كبيرا  إذا بل   2009خالل الفترات التي تبدأ من أول يناير   

 وإذا توافرت ا استمر لفترة تزيد عن تسعة أشهر ،القيمة الدفترية ، ويعد االنخفاض ممتدا  إذ
ئمة في قا األدلة المشار إليها يتم ترحيل الخسارة المتراكمة من حقوق الملكية ويعترف بها
وق وات حقالدخل، وال يتم رد اضمحالل القيمة الذي يعترف به بقائمة الدخل فيما يتعلق بأد

ن دوات الديدلة ألحقا  أما إذا ارتفعت القيمة العاالملكية إذا حدث ارتفاع في القيمة العادلة ال
د المبوبة متاحة للبيع ، وكان من الممكن ربط ذلك االرتفاع بموضوعية بحدث وقع بع

 .االعتراف باالضمحالل في قائمة الدخل ، يتم رد االضمحالل من خالل قائمة الدخل 
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 االستثمارات العقارية - ل

راضي والمباني المملوكة للبنك من أجل الحصول على عوائد تتمثل االستثمارات العقارية في األ  
 خاللها أو ه منالبنك أعمال يمارس إيجاريه أو زيادة رأسمالية وبالتالي ال تشمل األصول العقارية التي

اسبية ة المحويتم المحاسبة عن االستثمارات العقارية بذات الطريق .تلك التي آلت إليه وفاء لديون 
 .ة لألصول الثابتة المطبقة بالنسب

 
 الشهرة - م

فى ذلك  ل بماتمثل الشهرة الزيادة فى تكلفة اإلقتناء عن القيمة العادلة لحصة البنك فى صافى األصو
شهرة ء وتبوب الإلقتنااالشقيقة فى تاريخ قابلة للتحديد للشركة التابعة أو اإللتزامات المحتملة المقتناة ال

لقوائم فى ا قة ضمن تكلفة اإلستثمارات فى شركات تابعة وشقيقةالناتجة عن إقتناء شركات تابعة وشقي
قيمة بلدخل اويتم إختبار مدى إضمحالل الشهرة سنويا على أن يتم الخصم على قائمة  .المستقلة للبنك

لشهرة سنويا أو بقيمة اإلضمحالل فى قيمتها أيهما أكبر ، وتدخل ا %20إستهالك الشهرة بواقع 
 .ة وشقيقة فى تحديد أرباح وخسائر بيع تلك الشركاتالمتعلقة بشركات تابع

لنقد ليد اوتتمثل وحدات تو .ويتم توزيع الشهرة على وحدات توليد النقد ألغراض إختبار اإلضمحالل
 .فى القطاعات الرئيسية للبنك

 
 مخـزونال - ن

 يتم تقييم عناصر المخزون على النحو التالي :
  
 .يقة المتوسط المتحرك( أو صافي القيمة البيعية أيهما أقلخامات : بالتكلفة )بإتباع طر   -  أ 

 
قطع الغيمار والمهممات : بالتكلفمة )بإتبماع طريقمة المتوسمط المتحمرك( أو صمافي القيممة البيعيمة    -ب 

 .أيهما أقل
  

 وتشممل .إنتاج تام: بالتكلفمة الصمناعية طبقما  لقموائم التكماليف أو صمافي القيممة البيعيمة أيهمما أقمل  - ج 
التكلفممة الصممناعية نصمميب الوحممدة مممن الخامممات ، األجممور والمصممروفات الصممناعية المباشممرة 

 .وغير المباشرة 
 
 

صافى القيمة البيعية هى سعر البيع التقديرى فى سياق النشاط العمادى ناقصما  التكلفمة التقديريمة الالزممة  
  .إلتمام البيع

 
صافى القيمة البيعيمة وجميمع خسمائر المخمزون ضممن  يتم االعتراف باالنخفاض فى قيمة المخزون إلى   

اف بممرد ويممتم االعتممر .التممى حممدث فيهمما االنخفماض أو الخسممارة الفترةتكلفمة المبيعممات بقائمممة الممدخل فمى 
تكلفمة  االنخفاض فى المخزون الناتج من االرتفاع فى صافى القيمة البيعية بقائممة المدخل كتخفميض ممن

 .ها الرد التى حدث فيالفترةالمبيعات فى 
 

 األخرى العمالء واألرصدة المدينة - س
 .إضمحالل  خسائر بعد خصم أيةيتم إثبات العمالء والمتحصالت األخري بالقيمة األصلية للفاتورة   
 
األخمرى والقيممة  واألرصمدة المدينمةويتم قياس خسائر اإلضمحالل بالفرق بين القيمة الدفتريمة للعممالء   

م ويمت .المدخل ويمتم االعتمراف بخسمائر اإلضممحالل بقائممة .لمستقبلية المتوقعمة الحالية للتدفقات النقدية ا
 .التى حدث فيها الردالفترةقائمة الدخل في باالعتراف برد خسائر اإلضمحالل 

 

 األصول الثابتة - ع
تتمثل األراضي والمباني بصفة أساسية في مقار المركز الرئيسي والفروع والمكاتب وتظهر جميع   

ريخية التا ابتة بالتكلفة التاريخية ناقصا  اإلهالك وخسائر االضمحالل وتتضمن التكلفةاألصول الث
 .النفقات المرتبطة مباشرة باقتناء بنود األصول الثابتة
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ويتم االعتراف بالنفقات الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل القائم أو باعتبارها أصال  مستقال  ، حسبما   
لبنك ال الى عندما يكون محتمال  تدفق منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة باألصيكون مالئما  ، وذلك 

في  إلصالحويتم تحميل مصروفات الصيانة وا .وكان من الممكن تحديد هذه التكلفة بدرجة موثوق بها 
 .التي يتم تحملها ضمن مصروفات التشغيل األخرى الفترة

 

لتوزيع ت طريقة القسط الثاباستخدام ب صول الثابتةأللهالك حساب اإليتم ال يتم إهالك األراضي و
 : التكلفة بحيث تصل الى القيمة التخريدية على مدار األعمار اإلنتاجية ، كالتالي

 

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

 سنوات 10 مكتبي وخزائن ثاثأ
 سنوات 5 حاسبة وأجهزة تكييفآالت كاتبة و
 سنوات 5 وسائل نقل

 سنوات 5 أجهزة الحاسب اآللي / نظم آلية متكاملة
 

ويتم مراجعة القيمة التخريدية واألعمار اإلنتاجية لألصول الثابتة في تاريخ كل مركز المالي ، وتعدل   
 ند وقوععتحديد االضمحالل ويتم مراجعة األصول التي يتم إهالكها بغرض  .كلما كان ذلك ضروريا  

تم تخفيض وي . أحداث أو تغيرات في الظروف تشير الى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد
يمة ن القعالقيمة الدفترية لألصل على الفور الى القيمة االستردادية إذا زادت القيمة الدفترية 

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

 .ية لدفتراتحديد أرباح وخسائر االستبعادات من األصول الثابتة بمقارنة صافي المتحصالت بالقيمة 
 .ويتم إدراج األرباح )الخسائر( ضمن إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى في قائمة الدخل 

 
 ر الماليةاضمحالل األصول غي - ف

ويتم اختبار اضمحاللها  –باستثناء الشهرة  –ال يتم استهالك األصول التي ليس لها عمر إنتاجي محدد  
ات في ويتم دراسة اضمحالل األصول التي يتم استهالكها كلما كان هناك أحداث أو تغير .سنويا  

 .الظروف تشير الى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد 
 

ويتم االعتراف بخسارة االضمحالل وتخفيض قيمة األصل بالمبل  الذي تزيد به القيمة الدفترية لألصل  
 ستخداميةقيمة االوتمثل القيمة االستردادية صافي القيمة البيعية لألصل أو ال .عن القيمة االستردادية 
 .د ممكنةوحدة توليد نقألصل بأصغر ولغرض تقدير االضمحالل ، يتم إلحاق ا .لألصل ، أيهما أعلى 

الى  ضمحاللويتم مراجعة األصول غير المالية التي وجد فيها اضمحالل لبحث ما إذا كان هناك رد لال
 .قائمة الدخل وذلك في تاريخ إعداد كل قوائم مالية 

 

 اإليجارات - ص
، وذلك إذا كان  بشأن التأجير التمويلي 1995لسنة  95يتم المحاسبة عن اإليجار التمويلي طبقا  للقانون   

الية مة الحالعقد يمنح الحق للمستأجر في شراء األصل في تاريخ محدد وبقيمة محددة ، أو كانت القي
ألخرى اوتعد عقود اإليجار  .من قيمة األصل  %90إلجمالي مدفوعات اإليجار تمثل ما ال يقل عن 

 .عقود إيجار تشغيلي 
 

 االستئجار 
، تكلفة الصيانة لألصول المستأجرة ي يعترف بتكلفة اإليجار ، بما في ذلكبالنسبة لعقود اإليجار التمويل 

لشراء اوإذا قرر البنك ممارسة حق  .التي حدثت فيها الفترةضمن المصروفات في قائمة الدخل عن 
ى هلك عللألصول المستأجرة يتم رسملة تكلفة حق الشراء باعتبارها أصال  ضمن األصول الثابتة وي

 .ماثلة نتاجي المتبقي من عمر األصل المتوقع بذات الطريقة المتبعة لألصول الممدار العمر اإل
ويتم االعتراف بالمدفوعات تحت حساب اإليجار التشغيلي ناقصا  أية خصومات تم الحصول عليها من  

 .المؤجر ضمن المصروفات في قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت علي مدار فترة العقد 
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 التأجير  
وتهلك على مدار  الميزانيةالنسبة لألصول المؤجرة إيجارا  تشغيليا  تظهر ضمن األصول الثابتة في ب  

يجار راد اإلالعمر اإلنتاجي المتوقع لألصل بذات الطريقة المطبقة على األصول المماثلة ، ويثبت إي
 .ناقصا  أية خصومات تمنح للمستأجر بطريقة القسط الثابت على مدار فترة العقد 

 

 النقدية وما فى حكمها - ق
التي ال تتجاوز رصدة األألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية يتضمن بند النقدية وما فى حكمها   

خارج  يمركزلدى البنك الاستحقاقاتها ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء ، وتتضمن النقدية ، واألرصدة 
 . )أذون خزانة( أوراق حكوميةورصدة لدى البنوك األو إطار نسب االحتياطي اإللزامي

 

 المخصصات األخرى - ر
يتم االعتراف بمخصص تكاليف إعادة الهيكلة والمطالبات القانونية عندما يكون هناك التزام قانوني أو   

وية ك لتساستداللي حالي نتيجة ألحداث سابقة ويكون من المرجح أن يتطلب ذلك استخدام موارد البن
 .ة إجراء تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا االلتزام هذه االلتزامات ، مع إمكاني

 

وعندما يكون هناك التزامات متشابهة فإنه يتم تحديد التدفق النقدي الخارج الذي يمكن استخدامه   
ان كى إذا ويتم االعتراف بالمخصص حت .للتسوية باألخذ في االعتبار هذه المجموعة من االلتزامات 

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

ويتم رد المخصصات التي انتفى الغرض منها كليا  أو جزئيا  ضمن بند إيرادات )مصروفات( تشغيل  
 .أخرى

 
ويتم قياس القيمة الحالية للمدفوعات المقدر الوفاء بها لسداد االلتزامات المحدد لسدادها أجل بعد سنة  

لضرائب ادون تأثره بمعدل  –باستخدام معدل مناسب لذات أجل سداد االلتزام  الميزانيةيخ من تار
ة المقدر الذي يعكس القيمة الزمنية للنقود ، وإذا كان األجل أقل من سنة تحسب القيمة –الساري 

 .لاللتزام ما لم يكن أثرها جوهريا  فتحسب بالقيمة الحالية 
 

 رائب الدخلض  - ش
والضريبة المؤجلة ، ويتم الفترةكل من ضريبة الفترةالدخل على ربح أو خسارة تتضمن ضريبة   

 عتراف بهاتم االياالعتراف بها بقائمة الدخل باستثناء ضريبة الدخل المتعلقة ببنود حقوق الملكية التي 
 .مباشرة ضمن حقوق الملكية 

 

بة باستخدام أسعار الضريبة ويتم االعتراف بضريبة الدخل على أساس صافي الربح الخاضع للضري  
 .ة لسابقاالسارية في تاريخ إعداد الميزانية باإلضافة الى التسويات الضريبية الخاصة بالسنوات 

 

ويتم االعتراف بالضرائب المؤجلة الناشئة عن فروق زمنية مؤقتة بين القيمة الدفترية لألصول   
لضريبة يمة اس الضريبية ، هذا ويتم تحديد قوااللتزامات طبقا  ألسس المحاسبية وقيمتها طبقا  لألس

ر الضريبة أسعا المؤجلة بناء على الطريقة المتوقعة لتحقق أو تسوية قيم األصول وااللتزامات باستخدام
 .السارية في تاريخ إعداد الميزانية 

 

تحقيق ويتم االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة للبنك عندما يكون هناك احتمال مرجح بإمكانية   
ألصول يمة اأرباح تخضع للضريبة في المستقبل يمكن من خاللها االنتفاع بهذا األصل ، ويتم تخفيض ق

 التالية ، سنواتالضريبية المؤجلة بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه المنفعة الضريبية المتوقعة خالل ال
لك في لة وذول الضريبية المؤجعلى أنه في حالة ارتفاع المنفعة الضريبية المتوقعة يتم زيادة األص

 .حدود ما سبق تخفيضه 
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 التمويل - ت
يتم االعتراف بالتمويالت التي يحصل عليها البنك أوال  بالقيمة العادلة ناقصا  تكلفة الحصول على   

 . التمويل
 

وبين ويقاس التمويل الحقا  بالتكلفة المستهلكة ، ويتم تحميل قائمة الدخل بالفرق بين صافي المتحصالت   
 .القيمة التي سيتم الوفاء بها على مدار فترة االقتراض باستخدام طريقة العائد الفعلي 

 

 رأس المال - ث
 تكلفة رأس المال 1/ث

يتم عرض مصاريف اإلصدار التي ترتبط بصورة مباشرة بإصدار أسهم جديدة أو أسهم مقابل  
 .رائب لمتحصالت بعد الضاقتناء كيان أو إصدار خيارات خصما  من حقوق الملكية وبصافي ا

   

 توزيعات األرباح 2/ث
التي تقر فيها الجمعية العامة الفترةتثبت توزيعات األرباح خصما  على حقوق الملكية في  

س أة مجلوتشمل تلك التوزيعات حصة العاملين في األرباح ومكاف .للمساهمين هذه التوزيعات
 .اإلدارة المقررة بالنظام األساسي والقانون

 

 أسهم الخزينة 3ث/
في حالة قيام البنك بشراء أسهم رأس المال ، يتم خصم مبل  الشراء من إجمالي حقوق الملكية  

ة و إعادحيث يمثل تكلفة أسهم خزينة وذلك حتى يتم إلغاؤها ، وفي حالة بيع تلك األسهم أ
 .إصدارها في فترة الحقة يتم إضافة كل المبال  المحصلة الى حقوق الملكية 

 
 شطة األمانةأن - خ
يقوم البنك بمزاولة أنشطة األمانة مما ينتج عنه امتالك أو إدارة أصول خاصة بأفراد أو أمانات ، أو   

ية وائم المالن القمصناديق مزايا ما بعد انتهاء الخدمة ويتم استبعاد هذه األصول واألرباح الناتجة عنها 
 .للبنك حيث أنها ليست أصوال  للبنك 

 

 ةأرقام المقارن - ذ
يعاد تبويب أرقام المقارنة كلما كان ذلك ضروريا  لتتوافق مع التغيرات في العرض المستخدم في   

 .الحاليالفترة
 

 الماليةإدارة المخاطر  - 3
 

يتعرض البنك نتيجة لالنشطه التي يزاولها إلي مخاطر ماليه متنوعة وقبول المخاطر هو أساس النشاط المالي  
ي تحقيق نك إلة بعض المخاطر أو مجموعه من المخاطر مجتمعه معا ، ولذلك يهدف البويتم تحليل وتقييم وإدار

هم أنواع أنك ، ويعد ي للبالتوازن المالئم بين الخطر والعائد ولذا تقليل اآلثار السلبية المحتملة علي األداء المال
لسوق ويتضمن خطر ا .المخاطر خطر االئتمان وخطر السوق وخطر السيولة واألخطار التشغيلية األخرى 

 .خطر أسعار صرف العمالت األجنبية وخطر سعر العائد ومخاطر السعر األخرى 
 

وقد تم وضع سياسات إدارة المخاطر لتحديد المخاطر وتحليلها ولوضع حدود للخطر والرقابة عليه ، ولمراقبة  
لبنك ايقوم و .المخاطر وااللتزام بالحدود من خالل أساليب يعتمد عليها ونظم معلومات محدثة أوال  بأول 

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

وتقوم إدارة  .وتتم إدارة المخاطر عن طريق إدارة المخاطر في ضوء السياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة  
يوفر وبنك ، بال ختلفةالمخاطر بتحديد وتقييم وتغطية المخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية الم

ددة طر محخمجلس اإلدارة مبادئ مكتوبة إلدارة المخاطر ككل ، باإلضافة الى سياسات مكتوبة تغطي مناطق 
ات لمشتقامثل خطر االئتمان وخطر أسعار صرف العمالت األجنبية ، وخطر أسعار العائد، واستخدام أدوات 

دارة رية إلاطر تعد مسئولة عن لمراجعة الدوباإلضافة الى ذلك فإن إدارة المخ .وغير المشتقات المالية 
 .المخاطر وبيئة الرقابة بشكل مستقل 
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 االئتمانخطر  -أ /3

ويعد  ،يتعرض البنك لخطر االئتمان وهو الخطر الناتج عن قيام أحد األطراف بعدم الوفاء بتعهداته  
 .خطر لك الرة التعرض لذخطر االئتمان أهم األخطار بالنسبة للبنك ، لذلك تقوم اإلدارة بحرص بإدا

شطة ت وأنويتمثل خطر االئتمان بصفة أساسية في أنشطة اإلقراض التي ينشأ عنها القروض والتسهيال
أيضا   ئتمانكما يوجد خطر اال .االستثمار التي يترتب عليها أن تشتمل أصول البنك على أدوات الدين 

على  لرقابةوتتركز عمليات اإلدارة وا .وض في األدوات المالية خارج الميزانية مثل ارتباطات القر
ذي ال اطرالتوظيف واالستثمار وإدارة المخخطر االئتمان لدى فريق إدارة خطر االئتمان في إدارة 

 .يرفع تقاريره الى مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ورؤساء وحدات النشاط بصفة دورية 
 
 قياس خطر االئتمان 1أ/

 نوك والعمالءوالتسهيالت للب توظيفاتال 
والتسهيالت للبنوك والعمالء ، ينظر البنك في ثالثة  لتوظيفاتلقياس خطر االئتمان المتعلق با 

 مكونات كما يلي :
 

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

 .الوفاء بالتزاماته التعاقدية 
تقبلي المرجح له الذي يستنتج منه البنك الرصيد المعرض المركز الحالي والتطور المس *

 .( Exposure at defaultلإلخفاق )
 .( Loss given defaultخطر اإلخفاق االفتراضي ) *

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

ن ( المطلوبة مThe Expected Loss Modelالخسارة المتوقعة )نموذج الخسارة المتوقعة 

ا  ل وفقلجنة بازل للرقابة المصرفية ويمكن أن تتعارض المقاييس التشغيلية مع عبء االضمحال
لميزانية ، الذي يعتمد على الخسائر التي تحققت في تاريخ ا 26لمعيار المحاسبة المصري رقم 

 .( 3ضاح أ/)نموذج الخسائر المحققة( وليس الخسائر المتوقعة )إي
 

يقوم البنك بتقييم احتمال التأخر على مستوى كل عميل باستخدام أساليب تقييم داخلية لتصنيف  
ى  وتراعوقد تم تطوير تلك األساليب للتقييم داخليا   .الجدارة مفصلة لمختلف فئات العمالء 

 جدارةلوصول الى تصنيف الالتحليالت اإلحصائية مع الحكم الشخصي لمسئولي االئتمان ل
دم المستخ ويعكس هيكل الجدارة .وقد تم تقسيم عمالء البنك الى أربع فئات للجدارة  .المالئم

ا يعني ة ، ممبالبنك كما هو مبين في الجدول التالي مدى احتمال التأخر لكل فئة من فئات الجدار
احتمال  م مدىييبصفة أساسية أن المراكز االئتمانية تنتقل بين فئات الجدارة تبعا  للتغير في تق

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

 

 فئات التصنيف الداخلي للبنك 
 مدلول التصنيف   التصنيف 
 ديون جيدة    1 
 العادية المتابعة    2 
 المتابعة الخاصة    3 
 ديون غير منتظمة    4 

 

 .يعتمد المركز المعرض لإلخفاق على المبال  التي يتوقع البنك أن تكون قائمة عند وقوع التأخر 
  ةوبالنسب .على سبيل المثال ، بالنسبة للقرض ، يكون هذا المركز هو القيمة االسمية 

ن أتي يتوقع خرى الال  المسحوبة فعال  باإلضافة الى المبال  األلالرتباطات ، يدرج البنك كافة المب
 .تكون قد سحبت حتى تاريخ التأخر ، إن حدث 
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وتمثل الخسارة االفتراضية أو الخسارة الحادة توقعات البنك لمدى الخسارة عند المطالبة بالدين  
 حسب نوعد يختلف ذلك بويتم التعبير عن ذلك بنسبة الخسارة للدين وبالتأك .إن حدث التأخر 

 .رى المدين ، وأولوية المطالبة ، ومدى توافر الضمانات أو وسائل تغطية االئتمان األخ
 

 أدوات الدين وأذون الخزانة واألذون األخرى 
بالنسبة ألدوات الدين واألذون ، يقوم البنك باستخدام التصنيفات الخارجية مثل تصنيف ستاندرد  

 م استخدامة ، يتدارة خطر االئتمان ، وإن لم تكن مثل هذه التقييمات متاحأند بور أو ما يعادله إل
اق ي األورفويتم النظر الى تلك االستثمارات  .طرق مماثلة لتلك المطبقة على عمالء االئتمان 

وفر المالية واألذون على أنها طريقة للحصول على جودة ائتمانية أفضل وفي نفس الوقت ت
 .تطلبات التمويل مصدر متاح لمقابلة م

 

 سياسات الحد من وتجنب المخاطر 2أ/
يقوم البنك بإدارة والحد والتحكم في تركز خطر االئتمان على مستوى المدين والمجموعات  

 .والصناعات والدول 
 

ويقوم بتنظيم مستويات خطر االئتمان الذي يقبله وذلك بوضع حدود لمقدار الخطر التي سيتم  
 مقترض ، أو مجموعة مقترضين ، وعلى مستوى األنشطة االقتصاديةقبوله على مستوى كل 
عة ويتم مراقبة تلك المخاطر بصفة مستمرة وتكون خاضعة للمراج .والقطاعات الجغرافية 

على  ئتمانيويتم اعتماد الحدود للخطر اال .السنوية أو بصورة متكررة إذا دعت الحاجة الى ذلك 
ع قبل مجلس اإلدارة بصفة ربج والقطاع والدولة من مستوى المقترض / المجموعة والمنت

 .سنوية
 

ويتم تقسيم حدود االئتمان ألي مقترض بما في ذلك البنوك وذلك بحدود فرعية تشمل المبال   
صرف داخل وخارج الميزانية ، وحد المخاطر اليومي المتعلق ببنود المتاجرة مثل عقود ال

 .الفعلية مع الحدود يوميا  ويتم مقارنة المبال   .األجنبي اآلجلة 
 

يتم أيضا  إدارة مخاطر التعرض لخطر االئتمان عن طريق التحليل الدوري لقدرة المقترضين  
لك ذا كان كلم التوظيفوالمقترضين المحتملين على مقابلة سداد التزاماتهم وكذلك بتعديل حدود 

 .مناسبا  
 

 وفيما يلي بعض وسائل الحد من الخطر : 
 الضمانات 
ومن هذه الوسائل الحصول  .يضع البنك العديد من السياسات والضوابط للحد من خطر االئتمان  

ددة من ويقوم البنك بوضع قواعد استرشادية لفئات مح .على ضمانات مقابل األموال المقدمة 
 والتسهيالت : التوظيفومن األنواع الرئيسية لضمانات  .الضمانات المقبولة 

 

 . *  الرهن العقاري 
 .*  رهن أصول النشاط مثل اآلالت والبضائع  
 .*  رهن أدوات مالية مثل أدوات الدين وحقوق الملكية  

 
وغالبا  ما يكون التمويل على المدى األطول للشركات مضمونا  بينما تكون التسهيالت االئتمانية  

ل على بنك للحصوولتخفيض خسارة االئتمان الى الحد األدنى ، يسعى ال .لألفراد بدون ضمان 
ضمانات إضافية من األطراف المعنية بمجرد ظهور مؤشرات االضمحالل ألحد القروض أو 

 .التسهيالت 
 

والتسهيالت بحسب طبيعة  التوظيفيتم تحديد الضمانات المتخذة ضمانا  ألصول أخرى بخالف  
دوات عات األاألداة وعادة ما تكون أدوات الدين وأدون الخزانة بدون ضمان فيما عدا مجمو

واألدوات المثيلة التي تكون مضمونة  Asset-Backed Securitiesالمالية المغطاة بأصول 

 .بمحفظة من األدوات المالية 
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يحتفظ البنك بإجراءات رقابية حصيفة على صافي المراكز المفتوحة للمشتقات أي الفرق بين  

 الئتمانايكون المبل  المعرض لخطر و .عقود البيع والشراء على مستوى كل من القيمة والمدة 
ل ذو أي أص في أي وقت من األوقات محدد بالقيمة العادلة لألداة التي تحقق منفعة لصالح البنك
للتعبير  ستخدمةقيمة عادلة موجبة الذي يمثل جزءا  ضئيال  من القيمة التعاقدية / االفتراضية الم

لكلي االئتماني كجزء من حد اإلقراض ا ويتم إدارة هذا الخطر .عن حجم األدوات القائمة 
لى لحصول عاوال يتم عادة  .الممنوح للعميل وذلك مع الخطر المتوقع نتيجة للتغيرات في السوق 

 البنك ضمانات في مقابل الخطر االئتماني على تلك األدوات فيما عدا المبال  التي يطلبها
 .كإيداعات هامشية من األطراف األخرى 

 
تسوية في المواقف التي يكون فيها السداد عن طريق النقدية أو أدوات حقوق ملكية وينشأ خطر ال 

لية راق ماأو أوراق مالية أخرى أو مقابل توقع الحصول على نقدية أو أدوات حقوق ملكية أو أو
مجمعة أخرى ويتم وضع حدود تسوية يومية لكل من األطراف األخرى لتغطية مخاطر التسوية ال

 .امالت البنك في أي يوم الناتجة عن تع
 

 Master Netting Arrangementsترتيبات المقاصة الرئيسية  
يقوم البنك بالحد من مخاطر االئتمان عن طريق الدخول في اتفاقيات تصفية رئيسية مع األطراف  

يتم  يسية أنوال ينتج بصفة عامة عن اتفاقيات التصفية الرئ .التي تمثل حجم هام من المعامالت 
لى عا تتم مراء مقاصة بين األصول وااللتزامات الظاهرة بالميزانية وذلك ألن التسوية عادة إج

نك عن أساس إجمالي ، إال أنه يتم تخفيض خطر االئتمان المصاحب للعقود التي في صالح الب
مبال  ميع الجطريق اتفاقيات التصفية الرئيسية وذلك ألنه إذا ما حدث تعثر ، يتم إنهاء وتسوية 

ي الئتمانومن الممكن أن يتغير مقدار تعرض البنك للخطر ا .مع الطرف األخر بإجراء المقاصة 
ظرا  صيرة نالناتج عن أدوات المشتقات الخاضعة التفاقيات التصفية الرئيسية وذلك خالل فترة ق

 .ألنه يتأثر بكل معاملة تخضع لتلك االتفاقيات 
 

 االرتباطات المتعلقة باالئتمان 

الغرض الرئيسي من االرتباطات المتعلقة باالئتمان في التأكد من إتاحة األموال للعميل عنمد يتمثل  
 Guarantees and stand by letters of creditوتحممل عقمود الضممانات الماليمة  .الطلمب 

وتكممممممون االعتمممممممادات المسممممممتندية والتجاريممممممة  . بممممممالتوظيفذات خطممممممر االئتمممممممان المتعلممممممق 
Documentary and Commercial Letters of Credit  التمي يصمدرها البنمك بالنيابمة عمن

العميل لمنح طرف ثالث حق السمحب ممن البنمك فمي حمدود مبمال  معينمة وبموجمب أحكمام وشمروط 
محمددة غالبما  مضممونة بموجمب البضمائع التمي يمتم شمحنها وبالتمالي تحممل درجمة مخماطر أقمل مممن 

 .القرض المباشر 
 

، أو  التوظيفمان الجزء غير المستخدم من المصرح به لمنح وتمثل ارتباطات منح االئت 
جمالي إويتعرض البنك لخسارة محتملة بمبل  يساوي  .الضمانات ، أو االعتمادات المستندية 

إال  .ن الئتمااالرتباطات غير المستخدمة وذلك بالنسبة لخطر االئتمان الناتج عن ارتباطات منح ا
ألن  نظرا   في الواقع يقل عن االرتباطات غير المستخدمة وذلك أن مبل  الخسارة المرجح حدوثها

ت مواصفاأغلب االرتباطات المتعلقة بمنح االئتمان تمثل التزامات محتملة لعمالء يتمتعون ب
يث أن ئتمان حويراقب البنك المدة حتى تاريخ االستحقاق الخاصة بارتباطات اال .ائتمانية محددة 

ت رتباطادة ما تحمل درجة أعلى من خطر االئتمان بالمقارنة باالاالرتباطات طويلة األجل عا
 .قصيرة األجل 
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 سياسات االضمحالل والمخصصات 3أ/
تركز النظم الداخلية للتقييم السابق بدرجة كبيرة على تخطيط الجودة االئتمانية وذلك من بداية  

ي الل التقط بخسائر االضمحوبخالف ذلك ، يتم االعتراف ف .إثبات أنشطة اإلقراض واالستثمار 
لى وقعت في تاريخ الميزانية ألغراض التقارير المالية بناء على أدلة موضوعية تشير ا

 ل عادةاالضمحالل وفقا  لما سيرد ذكره بهذا اإليضاح ونظرا  الختالف الطرق المطبقة ، تق
لخسارة وذج اتخدام نمخسائر االئتمان المحملة على القوائم المالية عن مبل  الخسارة المقدر باس

 .وألغراض قواعد البنك المركزي المصري  الجدارة اإلئتمانيةالمتوقعة المستخدم في 
 

مستمد من درجات التقييم الفترةمخصص خسائر االضمحالل الوارد في الميزانية في نهاية  
يبين و .من التصنيف  ةومع ذلك ، فإن أغلبية المخصص ينتج من آخر درج .الداخلية األربعة 

لمرتبط اضمحالل والتسهيالت واال بالتوظيفالجدول التالي النسبة للبنود داخل الميزانية المتعلقة 
 بها لكل من فئات التقييم الداخلي للبنك :

  

  
 م2017  ديسمبر 31 م2018  سبتمبر 30 تقييم البنك

 للعمالء
توظيف 
 وتسهيالت

% 

مخصص خسائر 
 االضمحالل

% 

توظيف 
 وتسهيالت

% 

خسائر  مخصص
 االضمحالل

% 
 14,1 74,8 6.3 77.6 ديون جيدة

 1,6 7,8 0.7 5.0 المتابعة العادية
 0,1 0,7 0.3 3.9 المتابعة الخاصة

 84,2 16,7 92.7 13.5 ديون غير منتظمة

 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
ية تشير الى تساعد أدوات التقييم الداخلية اإلدارة على تحديد ما إذا كانت هناك أدلة موضوع 

تالية التي ، واستنادا  الى المؤشرات ال 26وجود اضمحالل طبقا  لمعيار المحاسبة المصري رقم 
 حددها البنك :

 

 .أو المدين  عميل التوظيفصعوبات مالية كبيرة تواجه   -
 .مخالفة شروط اتفاقية القرض مثل عدم السداد  -
 .أو إعادة هيكل التمويل الممنوح له توقع إفالس المقترض أو دخول في دعوة تصفية   -
 . لعميل التوظيفتدهور الوضع التنافسي  -
بمنحه امتيازات  لعميل التوظيفقيام البنك ألسباب اقتصادية أو قانونية بالصعوبات المالية  -

 .أو تنازالت قد ال يوافق البنك على منحها في الظروف العادية 
 .اضمحالل قيمة الضمان  -
  .لة االئتمانية تدهور الحا -

 
تتطلب سياسات البنك مراجعة كل األصول المالية التي تتجاوز أهمية نسبية محددة على األقل  

 لتي تماسنويا  أو أكثر عندما تقتضي الظروف ذلك ويتم تحديد عبء االضمحالل على الحسابات 
لة كل حا على أساستقييمها على أساس فردي وذلك بتقييم الخسارة المحققة في تاريخ الميزانية 

يشمل و .على حدة ، ويجري تطبيقها على جميع الحسابات التي لها أهمية نسبية بصفة منفردة 
لمتوقعة اصيالت التقييم عادة الضمان القائم ، بما في ذلك إعادة تأكيد التنفيذ على الضمان والتح

 .من تلك الحسابات 
وعة من األصول المتجانسة باستخدام ويتم تكوين مخصص خسائر االضمحالل على أساس المجم 

 .الخبرة التاريخية المتاحة والحكم الشخصي واألساليب اإلحصائية 
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 نموذج قياس المخاطر البنكية العام 4أ/
، تقوم اإلدارة بتصنيفات في  1باإلضافة الى فئات تصنيف الجدارة األربعة المبينة في إيضاح أ/ 

تم وي .ث تتفق مع متطلبات البنك المركزي المصري شكل مجموعات فرعية أكثر تفصيال  بحي
ية تصنيف األصول المعرضة لخطر االئتمان في هذه المجموعات وفقا  لقواعد وشروط تفصيل

 امه فيتعتمد بشكل كبير على المعلومات المتعلقة بالعميل ونشاطه ووضعه المالي ومدى انتظ
 .السداد 

ضمحالل األصول المعرضة لخطر االئتمان ، بما ويقوم البنك بحساب المخصصات المطلوبة ال 
زي في ذلك االرتباطات المتعلقة باالئتمان ، على أساس نسب محددة من قبل البنك المرك

كزي وفي حالة زيادة مخصص خسائر االضمحالل المطلوب وفقا  لقواعد البنك المر .المصري 
يتم  ،مصرية  لمعايير المحاسبة الالمصري عن ذلك المطلوب ألغراض إعداد القوائم المالية وفقا  

دار جزة بمقضمن حقوق الملكية خصما  على األرباح المحتالفترةتجنيب احتياطي المخاطر البنكية 
مبل   دائما   ويتم تعديل ذلك االحتياطي بصفة دورية بالزيادة والنقص بحيث يعادل .تلك الزيادة 

الحركة  أ(/29إيضاح ) ابل للتوزيع ويبينويعد هذا االحتياطي غير ق .الزيادة بين المخصصين 
 .المالية  الفترةخالل الفترةعلى حساب احتياطي المخاطر البنكية 

 

وفيما يلي بيان فئات الجدارة للمؤسسات وفقا  ألسس التقييم الداخلي مقارنة بأسس تقييم البنك  
  المركزي المصري ونسب المخصصات المطلوبة الضمحالل األصول المعرضة لخطر 

 : االئتمان
تصنيف البنك 

المركزي 
 المصري

 مدلول التصنيف
نسبة 

المخصص 
 المطلوب

التصنيف 
 الداخلي

مدلول التصنيف 
 الداخلي

 ديون جيدة 1 صفر مخاطر منخفضة 1
 ديون جيدة 1 %1 مخاطر معتدلة 2
 ديون جيدة 1 %1 مخاطر مرضية 3
 ديون جيدة 1 %2 مخاطر مناسبة 4
 ديون جيدة 1 %2 مخاطر مقبولة 5
 المتابعة العادية 2 %3 مخاطر مقبولة حديا   6
 المتابعة الخاصة 3 %5 مخاطر تحتاج لعناية خاصة 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

 

 االستحواذ على الضمانات 5أ/
 بالحصول على أصول باالستحواذ على بعض الضمانات كما يلي: الحاليالفترة اللقام البنك خ 

 

 طبيعة األصل
 القيمة الدفترية

 باأللف جنيه مصرى

 1,008 فيالت
 (6,531) بيع

 (5,523) اإلجمالى
 

ويتم  .يتم تبويب األصول التي تم االستحواذ عليها ضمن بند األصول األخرى بالمركز المالي  
 األصول كلما كان ذلك عمليا   بيع هذه
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 خطر السوق -ب /3

يتعرض البنك لخطر السوق المتمثل في تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن  
ت ومنتجا وينتج خطر السوق عن المراكز المفتوحة لمعدل العائد والعملة .التغير في أسعار السوق 
 مستوى كل منها معرض للتحركات العامة والخاصة في السوق والتغيرات في حقوق الملكية ، حيث أن

دوات الحساسية لمعدالت السوق أو لألسعار مثل معدالت العائد ومعدالت أسعار الصرف وأسعار أ
 .لمتاجرةللمتاجرة أو لغير غرض ا ويفصل البنك مدى تعرضه لخطر السوق الى محافظ .حقوق الملكية 

 

 سعر صرف العمالت األجنبيةخطر تقلبات  1/ب
يتعرض البنك لخطر التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية على المركز المالي والتدفقات  

ل من الية لكوقد قام مجلس اإلدارة بوضع حدود للعمالت األجنبية وذلك بالقيمة اإلجم .النقدية 
 .لحظيا  المراكز في نهاية اليوم وكذلك خالل اليوم التي يتم مراقبتها 

 
 

 خطر تقلبات سعر العائد 2ب/
يتعرض البنك آلثار التقلبات في مستويات أسعار العائد السائدة في السوق وهو خطر التدفقات  

ي لتغيرات فابسبب  النقدية لسعر العائد المتمثل في تذبذب التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية
ية نتيجة المال سعر العائد وهو خطر تقلبات قيمة األداةسعر عائد األداة ، وخطر القيمة العادلة ل

تنخفض  لكن قدللتغير في أسعار العائد في السوق ، وقد يزيد هامش العائد نتيجة لتلك التغيرات و
ستوى ويقوم مجلس إدارة البنك بوضع حدود لم .األرباح في حالة حدوث تحركات غير متوقعة 

 .ي يمكن أن يحتفظ به البنكاالختالف في إعادة تسعير العائد الذ
 
 خطر السيولة ج/3

خطر السيولة هو خطر تعرض البنك لصعوبات في الوفاء بتعهداته المرتبطة بالتزاماته المالية عند  
لتزامات اء باالويمكن أن ينتج عن ذلك اإلخفاق في الوف .االستحقاق واستبدال المبال  التي يتم سحبها 

 . عمليات التوظيففاء بارتباطات الخاصة بالسداد للمودعين والو
 

 إدارة مخاطر السيولة 
 بالبنك ما يلي : الشئون الماليةتتضمن عمليات الرقابة لخطر السيولة المطبقة بمعرفة إدارة  

 

يتم إدارة التمويل اليومي عن طريق مراقبة التدفقات النقدية المستقبلية للتأكد من إمكانية الوفاء  *
ويتواجد  .للعمالء  منحهاتضمن ذلك إحالل األموال عند استحقاقها أو عند وي .بكافة المتطلبات 

 .البنك في أسواق المال العالمية لتأكيد تحقيق ذلك الهدف 
االحتفاظ بمحفظة من األصول عالية التسويق التي من الممكن تسييلها بسهولة لمقابلة أية  *

 .اضطرابات غير متوقعة في التدفقات النقدية 
 .بالمقارنة بالمتطلبات الداخلية للبنك ومتطلبات البنك المركزي المصري  ةة نسب السيولمراقب *
 . عمليات التوظيفإدارة التركز وبيان استحقاقات  *

 

 وألغراض الرقابة وإعداد التقارير يتم قياس وتوقع التدفقات النقدية لليوم واألسبوع والشهر التالي ، 
قاقات االستح وتتمثل نقطة البداية لتلك التوقعات في تحليل .لسيولة وهي الفترات الرئيسية إلدارة ا

 .التعاقدية لاللتزامات المالية وتواريخ التحصيالت المتوقعة لألصول المالية 
 

أيضا  بمراقبة عدم التطابق بين األصول متوسطة األجل ، ومستوى ونوع  التوظيف المحلىوتقوم إدارة  
جارية ، ومدى استخدام تسهيالت الحسابات ال عمليات التوظيفاطات الجزء غير المستخدم من ارتب

 .المدينة وأثر االلتزامات العرضية مثل خطابات الضمان واالعتمادات المستندية 
 

 منهج التمويل 
بالبنك بهدف توفير تنوع  الشئون الماليةيتم مراجعة مصادر السيولة عن طريق فريق منفصل بإدارة  

 .والمناطق الجغرافية ، والمصادر ، والمنتجات واآلجال  واسع في العمالت ،
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 إدارة رأس المال د/3
تتمثل أهداف البنك عند إدارة رأس المال ، الذي يشمل عناصر أخرى باإلضافة الى حقوق الملكية  

 فيما يلي : الماليالظاهرة بالمركز 
 

العربية وفي البلدان التي تعمل بها  االلتزام بالمتطلبات القانونية لرأس المال في جمهورية مصر -
 .فروع البنك 

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

 .الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو في النشاط  -
 

خدامات رأس المال وفقا  لمتطلبات الجهة الرقابية )البنك المركزي يتم مراجعة كفاية رأس المال واست 
ادات لى إرشالمصري في جمهورية مصر العربية( يوميا  بواسطة إدارة البنك ، من خالل نماذج تعتمد ع

صري على زي الملجنة بازل للرقابة المصرفية ويتم تقديم البيانات المطلوبة وإيداعات لدى البنك المرك
 سنوي أساس ربع 

 
 ويطلب البنك المركزي المصري أن يقوم البنك بما يلي : 

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

 . %10بأوزان المخاطر تعادل أو تزيد عن 
 

وتخضع فروع البنك التي تعمل خارج جمهورية مصر العربية لقواعد اإلشراف المنظمة لألعمال  
 ليتين :ن التاالمصرفية في البلدان التي تعمل بها ، ويتكون بسط معيار كفاية رأس المال من الشريحتي

 
خصم القيمة وهي رأس المال األساسي ، ويتكون من رأس المال المدفوع )بعد  الشريحة األولى : 

عدا  ح فيماالدفترية ألسهم الخزينة( ، واألرباح المحتجزة واالحتياطيات الناتجة عن توزيع األربا
 .رحلة ، ويخصم منه أية شهرة سبق االعتراف بها وأية خسائر مالفترةاحتياطي المخاطر البنكية 

 
سس قا  ألوفالفترةمخاطر وهي رأس المال المساند ، ويتكون مما يعادل مخصص ال الشريحة الثانية :

األصول  من إجمالي %1.25الجدارة االئتمانية الصادرة عن البنك المركزي المصري بما ال يزيد عن 
جالها عن زيد آتوااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر ، و التوظيفات / الودائع المساندة التي 

و  السنوات الخمس األخيرة من آجالها( من قيمتها في كل سنة من %20خمس سنوات )مع استهالك 
حتفظ لبيع والملتاحة من الزيادة بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية لكل من االستثمارات المالية الم 45%

 .بها حتى تاريخ االستحقاق وفي شركات تابعة وشقيقة 
 

مال أس الرالمساند عن  وعند حساب إجمالي بسط معيار كفاية رأس المال ، يراعى أال يزيد رأس المال
 .األساسي وأال تزيد التوظيفات )الودائع( المساندة عن نصف رأس المال األساسي 

 
دين مبوبة بحسب طبيعة الطرف الم %100ويتم ترجيح األصول بأوزان مخاطر تتراوح من صفر الى 

لنقدية امانات االستثمار المرتبطة به ، ومع أخذ الضعمليات التوظيف و بكل أصل بما يعكس مخاطر 
الطبيعة  ت لتعكسالتعديال ءبعد إجرا الميزانيةويتم استخدام ذات المعالجة للمبال  خارج  .في االعتبار 

 .المحتملة لتلك المبال  رالعرضية والخسائ
وقد التزم البنك بكافة متطلبات رأس المال المحلية وفي الدول التي تعمل بها فروعه الخارجية خالل السنتين   

في  المال اضيتين . ويلخص الجدول التالي مكونات رأس المال األساسي والمساند ونسب معيار كفاية رأسالم
 المالية الحالية : الفترةنهاية 
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وقد التزم البنك بكافة متطلبات رأس المال المحلية وفي الدول التي تعمل بها فروعه الخارجية خالل السنتين الماضيتين .  
 لية :مالية الحارة التالي مكونات رأس المال األساسي والمساند ونسب معيار كفاية رأس المال في نهاية الفتويلخص الجدول ال

 م2017ديسمبر  31 م2018سبتمبر  30 

 ألف جنيه مصرى ألف جنيه مصرى 

 6,263,575 8,190,188 إجمالى القاعدة الرأسمالية بعد االستبعادات

 Going-concern capital 7,195,243 5,111,827تالشريحة األولى بعد االستبعادا

 Common Equity 5,701,997 4,435,904رأس المال األساسى المستمر بعد االستبعادات

 1,775,681 1,775,681 رأس المال المصدر والمدفوع

 (9,892) (9,892) (-أسهم خزينة )

 766,930 940,006 االحتياطيات 

 - IFRS 9 335,510احتياطى مخاطر معيار 

 2,932,725 3,642,228 األرباح المحتجزة )الخسائر المرحلة(

 2,297,992 3,618,097 % 4,5قيمة الفائض )العجز( فى راس المال االساسى المستمر بعد االستبعادات عن نسبة ال 

 593,864 868,292 وجد(الدعامة التحوطية المتاحة من فائض مكونات راس المال االساسى المستمر بعد االستبعادات )إن 

 593,864 868,292 إجمالى الدعامة التحوطية المكونة

 Additional Going Concern 1,493,246 675,923رأس المال األساسى اإلضافى 

 675,047 1,492,314 األرباح / )الخسائر( المرحلية ربع السنوية 

 876 932 حقوق األقلية

 Common Equity (981,536) (1,029,541)األساسى المستمر إجمالى االستبعادات من رأس المال 

 (971,992) (965,597) عناصر يتم خصمها

 (963,204) (941,942) استثمارات البنك فى الشركات المالية )بنوك أو شركات( وشركات التأمين

 (32,986) (32,986) (-من رأس المال المصدر للشركة لكل استثمار على حده ) أسهم ( ) %10قيمة الزيادة عن 

 (22,662) (14,090) (-تثمار( )سالصندوق لكل استثمار على حده ) صناديق اال أصول% من  10قيمة الزيادة عن 

ندوق االستثمار عن صأو أقل من رأس المال المصدر للشركة  المالية وصافى أصول   %10اجمالى استثمارات البنك التىتمثل   الزيادة فى
 (-ال األساسى المستمر بعد التعديالت الرقابية )من رأس الم 10%

(894,866) (907,556) 

 (8,789) (23,655) (-)بخالف الشهرة( ) ملموسةغير  األصول

 (57,549) (15,939) عناصر ال يعتد بها

الستحقاق احتى تاريخ  فظ بهالية محترصيد احتياطى القيمة العادلة لألستثمارات المالية المتاحة للبيع التى تم اعادة تبويبها الستثمارات ما
 )إذا كان سالبا(

(15,939) (57,549) 

 994,945 1,151,748 (Gone-Concern Capital)الشريحة الثانية بعد االستبعادات 

 15,147 15,147 من قيمة االحتياطى الخاص 45%

 1,006,882 811,455 ة )إذا كان موجبا (من الزيادة فى القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالي 45%

 844,103 610,825 من رصيد احتياطى القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع 45%

 162,779 200,630 من الزيادة فى القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية فى الشركات التابعة والشقيقة 45%

 129,719 168,343 ئر االضمحالل للقروض والتسهيالت وااللتزامات العرضية المنتظمةإجمالى مخصص خسا

 129,719 168,343 مخصص خسائر االضمحالل للقروض والتسهيالت وااللتزامات العرضية المنتظمة

 47,509,144 46,308,902 إجمالى األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر االئتمان، السوق والتشغيل

 33,550,964 34,145,690 إجمالى مخاطر االئتمان

 33,550,964 34,145,690 األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر لمخاطر االئتمان

 9,851,293 8,126,545 عميل عن الحدود المقررة مرجحة بأوزان المخاطر  50قيمة التجاوز الكبر 

 16,322 10,232 ر السوقمتطلبات رأس المال لمخاط

 394,367 393,434 متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل

السوق وئتمان وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر األ إجمالى األصولرأس المال األساسى المستمر بعد االستبعادات / 
 والتشغيل

12.31 % 9,34 % 

 % 1,25 % 1.88 شغيل االلتزامات العرضية المرجحة باوزان المخاطر االئتمان والسوق والتإجمالى الدعامة التحوطية / اجمالى االصول و

وزان مرجحة بأوااللتزامات العرضية ال إجمالى األصول/  متضمن الدعامة التحوطية رأس المال األساسى المستمر بعد االستبعادات
 السوق والتشغيلوالمخاطر األئتمان 

12.31 % 9,34 % 

السوق ون ر األئتماوااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاط إجمالى األصول/  األولى متضمنة الدعامة التحوطيةلشريحة إجمالى ا
 والتشغيل

15.54 % 10,76 % 

 % 2,42 % 2.15 يلالسوق والتشغووااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر األئتمان  إجمالى األصولإجمالى الشريحة الثانية / 

وق ئتمان والسخاطر االإجمالى القاعدة الرأسمالية بدون الدعامة التحوطية  / إجمالى األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان الم
 عميل(50والتشغيل  )مع االخد فى االعتبار تاثير اكبر 

15.81 % 11,93 % 

سوق الئتمان والالمخاطر اى األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان إجمالى القاعدة الرأسمالية متضمنة الدعامة التحوطية   / إجمال
 عميل(50والتشغيل  )مع االخد فى االعتبار تأثير اكبر 

17.69 % 13,18 % 

سوق والالئتمان المخاطر اإجمالى القاعدة الرأسمالية متضمنة الدعامة التحوطية   / إجمالى األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان 
 عميل(50والتشغيل  )بدون االخد فى االعتبار تاثير اكبر 

21.45 % 16,63 % 
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ة المالية، مع إلزام الخاصة بالرافع لقياس الرقابية تعليماتال على م2015يوليو  7فى جلسته بتاريخ  البنك المركزى المصرى وافق
  وذلك على النحو التالى : ربع سنوى أساس( على  %3لتلك النسبة )  األدنىبالحد  البنوك

 م.2017وحتى عام  م2015ر ـنسبة استرشادية من نهاية سبتمبك
  . م2018نسبة ملزمة اعتبارا من عام ك

خص يليا  فيما ليه حاعكما أوجب عن اإلفصاح عن النسبة ومكوناتها ) بسطا  ومقاما  ( بالقوائم المالية المنشورة أسوة  بما يجرى 
 ( .CARالمخاطر ) المعيار المعتمد على

 ويتكون بسط ومقام نسبة الرافعة المالية من اآلتي :
أس المال كفاية ر بعد االستبعادات( المستخدمة في بسط معيارلرأس المال ) األولىيتكون بسط النسبة من الشريحة  مكونات البسط

 .(CARالمعتمد على المخاطر )
ت لية "تعرضاعهو ما يطلق و -للقوائم المالية  وفقا   – بنك داخل وخارج الميزانيةيتكون مقام النسبة من كافة أصول ال مكونات المقام

 .البنك" 
 (.% 3ن )لبنك عايجب أال تقل نسبة الشريحة األولى من القاعدة الرأسمالية ) بعد االستبعادات ( الى إجمالى تعرضات  النسبة

 م2017ديسمبر  31 م2018سبتمبر  30 

 يه مصرىألف جن ألف جنيه مصرى 

 5,111,827 7,195,243 من رأس المال بعد االستبعادات  األولىالشريحة 

 83,485,285 91,134,175 إجمالى التعرضات داخل وخارج الميزانية

 82,420,871 88,704,233 اليةالم األوراقإجمالى التعرضات داخل الميزانية وعمليات المشتقات المالية وتمويل 

 82,420,871 88,704,233 الميزانية بعد خصم استبعادات الشريحة األولىتعرضات البنود داخل 

 27,327,236 34,282,224 وأرصدة لدى البنك المركزى نقدية

 12,990,114 12,758,654 األرصدة المستحقة على البنوك

 12,990,114 12,758,654 حسابات جارية وودائع

 10,291,962 13,778,178 أذون خزانة وأوراق حكومية أخرى 

 10,291,962 13,778,178 وأوراق حكومية أخرى  خزانةإجمالى أذون 

 38,550 53,431 أصول مالية بغرض المتاجرة

 4,520,975 4,435,348 استثمارات ماليه متاحة للبيع

 17,190,835 12,851,392 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 671,088 682,438 استثمارات فى شركات تابعه وشقيقة

 8,001,378 8,113,906 إجمالى  القروض والتسهيالت االئتمانية للعمالء 

 9,351,618 10,075,742 القروض والتسهيالت االئتمانية   

 1,058,604 799,532 مخصص خسائر االضمحالل 

 291,636 1,162,304  المجنبةالعوائد 

 901,262 973,905 (اإلهالكر االضمحالل ومجمع الثابتة )بعد خصم كال من مخصص خسائ األصول

 1,459,463 1,740,354  االخرىاألصول 

 (971,992) (965,597)  الية(قيمة ما يتم خصمه من التعرضات )بعض استبعادات الشريحة األولى للقاعدة الرأسم

 1,064,414 2,429,942 التعرضات خارج الميزانية 

 904,936 1,372,377 (4) إجمالى االلتزامات العرضية

 77,660 78,856 استيراد  -اعتمادات مستنديه  

 210 - تصدير -اعتمادات مستنديه  

 84,456 222,795 خطابات ضمان 

 3,464 3,496 خطابات ضمان بناءا على طلب بنوك خارجية أو بكفاالتهم

 725,521 1,049,161 التزامات عرضية عن ضمانات عامة للتسهيالت االئتمانية وضمانات مثيلة

 13,625 18,069 كمبياالت مقبولة 

 159,478 1,057,565 إجمالى االرتباطات

 16,930 174,155 ارتباطات رأسمالية

 142,548 883,410 صليةأحقاق ارتباطات عن قروض وتسهيالت للبنوك/عمالء )الجزء غير المستخدم ( ذات فترة است

 120,814 847,131 سنةتزيد عن غير قابلة لإللغاء 

 21,734 36,279 غير قابلة لإللغاء سنة أو اقل

 % 6,12 % 7.90 المالية %نسبة الرافعة 
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 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -  4
 
 خسائر االضمحالل في مشاركات ومرابحات ومضاربات أ/ 4

أساس ربع سنوي على لتقييم االضمحالل على  يراجع البنك محفظة مشاركات ومرابحات ومضاربات 
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
ض على النخفاابحات وذلك قبل التعرف على افي التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من محفظة المر

غيير حدوث ت وقد تشمل هذه األدلة وجود بيانات تشير الى .مستوى المرابحة الواحدة في تلك المحفظة 
 ترتبط سلبي في قدرة محفظة من عمالء التوظيف على السداد للبنك ، أو ظروف محلية أو اقتصادية

اء قديرات بنتخدام تفقات النقدية المستقبلية ، تقوم اإلدارة باسعند جدولة التد .بالتعثر في أصول البنك 
د أدلة االستثمار في وجوعمليات التوظيف و على الخبرة السابقة لخسائر أصول ذات خصائص مخاطر 

ضات االفتراوويتم مراجعة الطريقة  .موضوعية تشير الى االضمحالل مماثلة لتلك الواردة في المحفظة 
ية أحد من ير كل من مبل  وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية بصورة منتظمة للالمستخدمة في تقد

  .اختالفات بين الخسارة المقدرة والخسارة الفعلية بناء على الخبرة 
   

 اضمحالل االستثمارات في أدوات حقوق ملكية متاحة للبيع ب/ 4
 انخفاضتاحة للبيع عندما يكون هناك فى أدوات حقوق الملكية الم االستثمارات اضمحالليحدد البنك  

كم حتدا  إلى أو مم هاما   االنخفاضهام أو ممتد فى قيمتها العادلة عن التكلفة ويحتاج تحديدا  ما إذا كان 
المعتادة  (Volatilityالتذبذبات ) –، والتخاذ هذا الحكم يقوم البنك بتقييم ضمن عوامل أخرى  شخصي

 دهور فىعندما يكون هناك دليل على وجود ت اضمحالليكون هناك  لسعر السهم باإلضافة إلى ذلك قد
لقطاع أو اصناعة أو داء الأالحالة المالية للشركة المستثمر فيها أو تدفقاتها النقدية التشغيلية والتمويلية أو 

  .التغيرات فى التكنولوجيا 
  

 استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ج/ 4
ثابتة أو قابلة للتحديد على أنها  استحقاقألصول المالية غير المشتقة ذات دفعات وتواريخ يتم تبويب ا 

درجة ب الشخصيمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ويتطلب ذلك التبويب استخدام الحكم  استثمارات
تى تاريخ ح ماراتاالستثبتلك  االحتفاظعالية والتخاذ هذا القرار يقوم البنك بتقييم النية والقدرة على 

بعض  ا عدا فىحتى تاريخ االستحقاق فيم االستثماراتبتلك  االحتفاظاالستحقاق ، وإذا أخفق البنك فى 
 الظروف الخاصة مثل بيع كمية غير هامة قرب ميعاد االستحقاق عندها يتم إعادة تبويب كل

يتم  سوف اليوبالتيع ، المتاحة للب االستثماراتالمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق إلى  االستثمارات
 ستثماراتايب أية بالقيمة العادلة وليس بالتكلفة المستهلكة إضافة إلى تعليق تبو االستثماراتقياس تلك 
  .بذلك البند 

 
  القيمة العادلة للمشتقات د/ 4

وعندما يتم يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية غير المقيدة فى أسواق نشطة باستخدام أساليب التقييم  
د اسطة أفراريا بواستخدام هذه األساليب مثل النماذج لتحديد القيمة العادلة يتم اختبارها ومراجعتها دو

 .الخبرة  ما على وتعتمد نتائج التقييم العادلة الى حد.التى قامت بأعدادها  ةمؤهلين ومستقلين عن الجه
 
 ضرائب الدخل  ھ/4

عي استخدام تقديرات هامه لتحديد المخصص اإلجمالي للضريبة يخضع البنك لضرائب الدخل مما يستد 
قوم ؤكد 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 تسما يكون هناك اختالف بين النتيجة النهائية للضرائب والمبال  السضرائب أضافية ، وعند
 .فإن هذه االختالفات سوف تؤثر علي ضريبة الدخل
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 التحليل القطاعي -  5
 

 التحليل القطاعي لألنشطة -
رة يتضمن النشاط القطاعي العمليات التشغيلية واألصول المستخدمة في تقديم الخدمات المصرفية وإدا 

ويتضمن  .خرى المخاطر المحيطة بها والعائد المرتبط بهذا النشاط التي قد تختلف عن باقي األنشطة األ
 التحليل القطاعي للعمليات وفقا  لألعمال المصرفية الواردة فيما يلي :

 
 المؤسسات الكبيرة ، والمتوسطة والصغيرة 
االستثمار و  عمليات التوظيفية مدينة وتشمل أنشطة الحسابات الجارية والودائع والحسابات جار 

 .والمشتقات المالية 
 

 االستثمار 
 .ويشمل أنشطة اندماج الشركات وشراء االستثمارات وتمويل إعادة هيكلة الشركات واألدوات المالية  

 
 األفراد 
 .العقارية  مرابحات الشخصية و مرابحاتوتشمل أنشطة الحسابات الجارية واالدخار والودائع وال 

 
 أنشطة أخرى 
 .وتشمل األعمال المصرفية األخرى كإدارة األموال  

 
وتتم المعامالت بين األنشطة القطاعية وفقا  لدورة النشاط العادي للبنك وتتضمن األصول وااللتزامات  

 .للبنك  المالياألصول وااللتزامات التشغيلية كما تم عرضها في المركز 
 
 لمبيعاتو ا صافي الدخل من العائد -  6
 

 م2018سبتمبر  30 
 باأللف جنيه مصري

 م2017سبتمبر 30
 باأللف جنيه مصري

عائدددد عمليدددات مشددداركات ومرابحدددات ومضددداربات واإليدددرادات 
 المشابهة والمبيعات:

  

 736.922 2.960.108 البنك المركزى المصرى 
 401.833 514.599 البنوك األخرى

 474.148 543.005 العمالء 
 1.695.926 1.953.247 المبيعات

 3.308.829 5.970.959 المجموع
 2.969.677 1.679.406 عائد أوراق حكوميه

 56.445 41.084 بيع استثمارات في أدوات دين محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق والمتاحة لل

 6.334.951 7.691.449 األجمالى

   : تكلفة األوعية االدخارية والتكاليف المشابهة والمبيعات
   ودائع وحسابات جارية :

 (146.242) (161.505) البنوك
 (2.496.659) (2.924.689) العمالء

 (2.642.901) (3.086.194) اإلجمالي

 3.692.050 4.605.255 الصافي
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 األتعاب والعموالت إيرادات -  7
 

 م2018سبتمبر  30 
 باأللف جنيه مصري

 م2017سبتمبر 30
 باأللف جنيه مصري

   
 32.546 30.738 االستثمارعمليات التوظيف و األتعاب والعموالت المرتبطة ب

 3.526 9.371 أتعاب خدمات تمويل المؤسسات
 3.149 3.720 أتعاب أعمال األمانة والحفظ

 108.931 120.877 أتعاب أخرى

 148.152 164.706 األجمالى

 
 المحققة رباحاألتوزيعات  -  8
 

 م2018سبتمبر  30 
 لف جنيه مصريباأل

 م2017سبتمبر 30
 باأللف جنيه مصري

 1.961 56,820 أوراق مالية متاحة للبيع
 47.037 25,705 شقيقة شركات

 -- 914 اوراق مالية بغرض المتاجرة

 163 244 صناديق استثمار

 49.161 83.683 األجمالى

 
 صافي دخل المتاجرة  -  9
 

 م2018سبتمبر  30 
 باأللف جنيه مصري

 م2017سبتمبر 30
 باأللف جنيه مصري

   عمليات النقد األجنبي
 27.090 36.397 أرباح التعامل فى العمالت األجنبية 

        تقييم أرصدة األصول وااللتزامات أرباح)خسائر(

 8.823 (9.140)   بالعمالت األجنبية بغرض المتاجرة 

 6.812 3.577 دين بغرض المتاجرة  ادوات   أد

 42.725 30.834 ىاألجمال

 
 

 االستثمارعمليات التوظيف و االضمحالل عن خسائر  )عبء(  - 10
 

 م2018سبتمبر  30  
 باأللف جنيه مصري

 م2017سبتمبر 30
 باأللف جنيه مصري

   

 (82.004) (18.055) مشاركات ومرابحات و مضاربات  مع العمالء
 2.471 (1.257) استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 (79.533) (19.312) األجمالى
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 مصروفات إدارية - 11
 م2018سبتمبر  30 

 باأللف جنيه مصري
 م2017سبتمبر 30

 باأللف جنيه مصري
   تكلفة العاملين
 (280.596) (296.342) أجور ومرتبات

 (12.679) (14.518) تأمينات اجتماعية
   تكلفة المعاشات

 (8.699) (9.055) المحددة نظم االشتراكاتتكلفة 

 (319.915) (301.974) 

 (289.721) (377.040) مصروفات إدارية أخرى

 (591.695) (696.955) األجمالى
 

 وفيما يلي تحليل لمكونات بند مصروفات إدارية أخرى :
 م2018سبتمبر  30 

 باأللف جنيه مصري
 39.838 إهالك إداري واستهالك *

 99.076 مزايا للعاملين
 35.798 اشتراكات ورسوم

 14.429 صيانة وتأمين
 23.418 مصروفات بريد وسويفت
 4.254 أدوات كتابية ومطبوعات

 88 ايجارات
 12.170 دعاية وإعالن

 8.365 استقبال وضيافة
 8.582 بدالت سفر وانتقال

 11.860 مياه وكهرباء وتليفونات
 52.188 إيجار مقار الصارف اآللي وتشغيله

 39 صروفات الدمغةم
 1.576 مصروفات بنكية

 665 مصاريف قضائية وتكاليف الحراسة 
 242 مصاريف نقل انتاج تام

 64.452 متنوعة

 377.040 
 
شركات المجموعة وال يتضمن إهالك خطوط اإلنتاج للشركات لبنك ويتضمن البند اإلهالكات اإلدارية ل *

 .الدخل ك خطوط اإلنتاج ضمن بند تكلفة المبيعات بقائمةحيث تم إدراج إهالذات الطبيعة الصناعية 
 

 تشغيل أخرى )مصروفات( إيرادات  -12

 م2018سبتمبر  30 
 باأللف جنيه مصري

 م2017سبتمبر 30
 باأللف جنيه مصري

أرباح / )مصروفات( تقييم أرصدة األصول وااللتزامات بالعمالت 
 (86.779) 643.352 بغرض المتاجرة  األجنبية ذات الطبيعة النقدية بخالف تلك التى

 26.473 26.339 أرباح بيع ممتلكات ومعدات
 (1.388) (1.840) مصروف إيجار تشغيلي  

 (6.571)  (57.464) أخرى

 (4.072) (4.312) )عبء( مخصصات أخرى  

 (72.337) 606.075 األجمالى
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 ينقدية وأرصدة لدى البنك المركزي المصر  -13

 
 م2018سبتمبر  30

 باأللف جنيه مصري
 م2017 ديسمبر 31

 باأللف جنيه مصري
 1.194.393 1.260.729 نقدية

أرصدة لدى البنك المركزي في إطار نسبة االحتياطي 
 6.178.210 6.726.208 اإللزامي

 7.372.603 7.986.937 األجمالى

   

 4.475.663 4.695.085 أرصدة بدون عائد

 2.896.940 3.291.852 أرصدة ذات عائد 

 7.372.603 7.986.937 األجمالى

 
 أرصدة لدى البنوك  - 14

 
 م2018سبتمبر  30

 باأللف جنيه مصري
 م2017 ديسمبر 31

 باأللف جنيه مصري
 385.130 314.506 حسابات جارية

 32.813.791 38.823.499 ودائع)مضاربات(

 (163.349) (28.131) يخصم : اإليرادات المقدمة

 33.035.572 39.109.874 اإلجمالى 

 19.956.208 26.310.934 البنك المركزى بخالف نسبة اإلحتياطي اإللزامي
 11.933.919 10.880.226 بنوك محلية

 1.145.445 1.918.714 بنوك خارجية

 33.035.572 39.109.874 اإلجمالى

 355.337 303.262 أرصدة بدون عائد

 32.680.235 38.806.612 أرصدة ذات عائد 

 33.035.572 39.109.874 اإلجمالى

 33.035.572 39.109.874 أرصدة متداولة

 33.035.572 39.109.874 اإلجمالى

 
 أوراق حكومية  - 15 

 
 م 2017 ديسمبر 31 م2018سبتمبر  30  
 باأللف جنيه مصرى باأللف جنيه مصرى 

 10.291.962 13,778,178 أذون الخزانة

 10.291.962 13,778,178 اإلجمالى

 وتتمثل أوراق حكومية في :
 

 م2017ديسمبر  31 م2018سبتمبر  30 

 باأللف جنيه مصرى باأللف جنيه مصرى 

 3,545,540 5,686,915 يوم 91أذون خزانة استحقاق 

 2,127,324 4,882,900 يوم 182أذون خزانة استحقاق 

 4,806,479 3,599,740 يوم 365أذون خزانة استحقاق 

 (187,381) (391,377) د لم تستحق بعدعوائ

 10,291,962 13,778,178 إجمالي
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 مخزون  -16
 م2018سبتمبر  30 

 باأللف جنيه مصري
م 2017 ديسمبر 31

 باأللف جنيه مصري

 170.509 148.909 مخزون خامات
 184.149 242.018 مخزون مستلزمات إنتاج وقطع غيار ووقود

 152.721 183.561 مخزون انتاج تام
 316.647 328.047 مخزون عقارى

 88.856 72.421 اعتمادات مستندية

 974.956 912.882 

 بالصافى عمالء وأوراق قبض  -17
 م2018سبتمبر  30 

 باأللف جنيه مصري
م 2017 ديسمبر 31

 باأللف جنيه مصري

 510.029 493.985 عمالء
 296.634 363.895 أوراق قبض

 133.055 158.138 شيكات برسم تحصيل

 29.674 19.417 عمالء ضمان كمبياالت معززة

 969.392 1.035.435 )يخصم(

 (25.984) (31.282) مخصص إضمحالل العمالء

 1.004.153 943.408 
 

 أصول مالية بغرض المتاجرة  -18
 م2018سبتمبر  30 

 باأللف جنيه مصري
م 2017 ديسمبر 31

 باأللف جنيه مصري

   رجة في أسواق األوراق الماليةأدوات حقوق ملكية مد

 38.550 53.431 أسهم شركات محلية

 53.431 38.550 

 مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء  - 19

 

 م2018سبتمبر  30
 باأللف جنيه مصري

 م  2017ديسمبر 31
 باأللف جنيه مصري

   أفراد 
 680.092 707.971 مرابحات شخصية 

 449.070 465.654 مرابحات عقارية 

 1.129.162 1.173.625 (1اجمالى )

   مؤسسات شامال المرابحات الصغيرة لألنشطة االقتصادية
 2.838.428 1.978.309 مرابحات مباشرة 

 5.017.813 6.576.712 مرابحات مشتركة  

 7.856.241 8.555.021 (2اجمالى )

 8.985.403 9.728.646 (2+1للعمالء ) تاجمالى المشاركات و المضاربات و والمرابحا
 (976.301) (1.162.304) اإليرادات المقدمة والعوائد المجنبة يخصم : 

 (1.174.879) (949.911) مخصص خسائر االضمحالل  يخصم :

 6.834.223 7.616.431 الصافي يوزع الى:

 6.834.223 7.616.431 أرصدة متداولة 

 6.834.223 7.616.431 اإلجمالى

ة العادلة لألوراق المالية المتداولة والتى ال يمكن التصرف فيها إال بموافقة البنك ضمانا لعمليات بلغت القيم
ألف جنيه  59,881ألف جنيه مصرى مقابل مبل   59,881م  مبل  2018سبتمبر  30توظيف تجارية فى 

 مصرى في تاريخ المقارنة .
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 مخصص خسائر االضمحالل 
 :الل للمشاركات والمرابحات والمضاربات مع العمالء وفقا  لألنواع تحليل حركة مخصص خسائر االضمح 

 

 )باأللف جنيه مصرى(                 م2018سبتمبر  30  

 
 أفراد

 اإلجمالي مرابحات عقارية مرابحات شخصية وسيارات

 160,435 12,748 147,687 الفترة الرصيد أول 
 19,997 62 19,935 الفترةعبء االضمحالل خالل 
 (7,302) (351) (6,951) الفترةمبال  تم إعدامها خالل  

 (28,210) (376) (27,834) مخصص انتفي الغرض منه
 96 - 96 فروق تقييم

 145,016 12,083 132,933 م2018سبتمبر  30الرصيد في 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )باأللف جنيه مصرى(                م2017ديسمبر  31

 
 أفراد

 اإلجمالي مرابحات عقارية مرابحات شخصية وسيارات
 212,679 12,898 199,781 العامالرصيد أول 

 7,280 - 7,280 لعامعبء االضمحالل خالل ا

 (9,575) (150) (9,425) عاممبال  تم إعدامها خالل  ال

 (6,591) - (6,591) مخصص انتفي الغرض منه
 (43,356) - (43,356) مؤسساتمخصص الالى محول 

 (2) - (2) فروق تقييم

 160,435 12,748 147,687 م2017ديسمبر  31الرصيد في 
 

 مؤسسات 

 مرابحات مباشرة وأخرى 
 و مرابحات مشتركة

 اإلجمالي 

 1,014,444  1,014,444 فترةالرصيد أول  ال
 52,980  52,980 الفترة عبء االضمحالل خالل 
 (240,433)  (240,433) الفترة مبال  تم إعدامها خالل  

 (26,712)  (26,712) مخصص انتفي الغرض منه
 333  333 محول لمخصصات اخرى 

 4.283  4.283 فروق تقييم

 804,895  804,895 م2018سبتمبر  30الرصيد في 

 949,911   جمالياإل

 مؤسسات 

 
 مرابحات مباشرة وأخرى

 مرابحات مشتركة و
 اإلجمالي 

 865,779  865,779 العامالرصيد أول  

 230,803  230,803 عامال عبء االضمحالل خالل 

 (54,727)  (54,727) عامال مبال  تم إعدامها خالل  
 (63,549)  (63,549) مخصص انتفي الغرض منه

 43,356  43,356 األفرادمخصص  من محول 

 (7,218)  (7,218) فروق تقييم

 1,014,444  1,014,444 م2017ديسمبر  31الرصيد في 

 1,174,879   اإلجمالي
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 رات ماليةاستثما   -20
 
 
 

 م2018سبتمبر  30
 باأللف جنيه مصري

 م  2017ديسمبر 31
 باأللف جنيه مصري

   استثمارات مالية متاحة للبيع -أ/20
   بالقيمة العادلة : – دينأدوات 

 606.254 594.302 وراق المالية مدرجة في سوق األ  -

   بالقيمة العادلة : –أدوات حقوق ملكية 
 194.044 203.020 وراق المالية مدرجة في سوق األ  -

 3.749.416 3.683.992 سوق األوراق المالية غير مدرجة في  -

 4.549.714 4.481.314 (1إجمالي استثمارات مالية متاحة للبيع )

   استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق -ب/20
   بالتكلفة المستهلكة : –أدوات دين 

 17.165.892 12.827.706 وراق الماليةمدرجة في سوق األ  -
 25.797 25.797 سوق األوراق المالية غير مدرجة في  -

 (854) (2.111) يخصم : مخصص خسائر االضمحالل

 17.190.835 12.851.392 (2اق )إجمالي استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحق

 21.740.549 17.332.706 (2+1الي استثمارات مالية )إجم

 
 

 تسويات مخصص خسائر االضمحالل لالستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق:

 
 م2018سبتمبر  30

 باأللف جنيه مصري
 م  2017ديسمبر 31

 باأللف جنيه مصري

 (5,707) (854) / العام الرصيد أول الفترة

 4,853 (1,257) حالل عن وثائق صناديق االستثمار رد االضم)عبء( 

 (854) (2,111) اإلجمالي
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 شقيقةاستثمارات في شركات  -ج /20
 

 بلغت نسبة مساهمة البنك في الشركات الشقيقة كما يلي : 
 

 م2018سبتمبر  30

 

 البلد
 مقر

 الشركة

 أصول
 الشركة

 التزامات
 الشركة

 )بدون حقوق 
 الملكية(

 إيرادات 
 ةالشرك

أرباح / 
 )خسائر( 
 الشركة

 القيمة
 الدفترية

 نسبة 
 المساهمة

 
 

 باأللف
 جنيه مصري

 باأللف
 جنيه مصري

 باأللف
 جنيه مصري

 باأللف
 جنيه مصري

 باأللف 
  جنيه مصري

 %24.08 56.616 29.618 166.402 43.086 166.684 مصر مستشفي مصر الدولي

 %24.75 62.559 63.107 83.275 628.357 858.858 صرم المصريـة للتأمين التكافلي على الممتلكات

 %25.00 - (196) 8 1.824 810 مصر عربية للوساطة في التأمين

 %40.00 94.067 (4.114) 95.001 1.236.658 1.141.049 مصر اوراسكوم لإلسكان والتعمير

 %40.00 27 20 465 109 687 مصر العربية ألعمال التطهير " أراديس " 

 - - - - - - مصر مية إلنتاج األرضيات اإلسال

 %43.77 1.038 (370) 55 707 3.079 مصر اإلسالمية لإلستثمار والتنمية 

 %48.57 1.971 126 2.639 3.961 7.940 مصر الجيزة للبويات والصناعات الكيماوية 

 - 200 - - - - مصر الجيزة للصناعات الزراعية

  216.478      اإلجمالى

 

 
 م2017ديسمبر 31                                                      

 

 البلد
 مقر

 الشركة

 أصول
 الشركة

 التزامات
 الشركة

 )بدون حقوق 
 الملكية(

 إيرادات 
 الشركة

أرباح / 
 )خسائر( 
 الشركة

 القيمة
 الدفترية

 نسبة 
 المساهمة

  

 باأللف
جنيه 
 مصري

 باأللف
 جنيه مصري

 باأللف
 جنيه مصري

 باأللف
 جنيه مصري

 باأللف 
 جنيه مصري

 

        

 %24.08 31.062 29.618 166.402 43.086 166.684 مصر مستشفي مصر الدولي

 %24.75 62.559 46.138 61.614 501.636 706.847 مصر المصريـة للتأمين التكافلي على الممتلكات

 %25.00 - (196) 8 1.824 810 مصر عربية للوساطة في التأمين

 %40.00 103.095 (29.971) 50.825 1.044.466 953.257 مصر اوراسكوم لإلسكان والتعمير

 %40.00 236 20 465 109 687 مصر العربية ألعمال التطهير " أراديس " 

 - 20 - - - - مصر اإلسالمية إلنتاج األرضيات 

 %43.77 1.038 (370) 55 707 3.079 مصر اإلسالمية لإلستثمار والتنمية 

 %48.57 1.971 126 2.639 3.961 7.940 مصر الجيزة للبويات والصناعات الكيماوية 

 - 200 - - - - مصر الجيزة للصناعات الزراعية

  200.181      اإلجمالى

 

 .تم إدراج األرصدة من آخر قوائم مالية متاحة  -
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 االستثمارات المالية  ( / أرباحخسائر) صافي -د/20

  
 م2018ر سبتمب 30

 باأللف جنيه مصري
 م 2017سبتمبر 30

 باأللف جنيه مصري

 68.601 - االستثمارات فى شركات تابعة وشقيقة إيرادات 
 46.264 4.911 أصول مالية متاحة للبيع بيع  )خسائر( أرباح
 64 - محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقأصول مالية بيع أرباح 

 (19) - عة وشقيقةأسهم في شركات تاب خسائر اضمحالل

 (48.696) (405.259) )خسائر( اضمحالل أصول مالية متاحة للبيع

 (400.348) 66.214 
 

 

 أصول أخرى  - 21       
 م2018سبتمبر  30 

 باأللف جنيه مصري
 م 2017ديسمبر 31

 باأللف جنيه مصري

 529.310 795.410 اإليرادات المستحقة
 39.870 42.413 المصروفات المقدمة

 19.495 35.095 دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة

 221.755 216.232 األصول التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون
 11.657 23.729 التأمينات والعهد
 57 45 القرض الحسن

 83.634 50.515 مشروعات تحت التنفيذ *
 383.613 485.332 أخرى

 315.805 286.908 مسدد تحت حساب الضرائب

 
 

1.935.679 1.605.196 

   
 بند مشروعات تحت التنفيذ:فيما يلي مكونات *  

 
 م2018سبتمبر  30

 باأللف جنيه مصري
 م2017ديسمبر 31

 باأللف جنيه مصري
 83.202 50.083 فروع تحت التأسيس

 432 432 مباني للعاملين تحت اإلنشاء

 50.515 83.634 

 

 أصول غير ملموسة  - 22

 
 م2018مبر سبت 30

 باأللف جنيه مصري
 م2017ديسمبر 30

 باأللف جنيه مصري
 10,037 10.986 رصيد اول العام

 7.421 20.522 إضافات

 (6.472) (7.726) استهالك

 23.782 10.986 
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 أصول ثابتة  -  23
 

 

أراضي وإنشاءات  
 ومرافق

تحسينات أصول 
 مستأجرة

 اإلجمالي أخرى آالت ومعدات

 باأللف جنيه مصري باأللف جنيه مصري باأللف جنيه مصري باأللف جنيه مصري جنيه مصري باأللف 
 

      1/1/2017الرصيد في 

 1.970.910 139.445 353.459 6.013 1.471.993 1/1/2017صافي القيمة الدفترية في 

 162.095 42.314 76.872 1.371 41.538 إضافات
 (50.112) (403) (49.596) - (113) استبعادات
 (96.329) (62.579) (6.362) (1.080) (26.308) إهالك العام

صافي القيمة الدفترية في 
31/12/2017 1.487.110 6.304 374.373 118.777 1.986.564 

      
      31/12/2017الرصيد في 

 2.992.708 346.460 941.930 9.573 1.694.745 التكلفة

 (1.006.144) (227.683) (567.557) (3.269) (207.635) مجمع اإلهالك

صافي القيمة الدفترية في 
31/12/2017 1.487.110 6.304 374.373 118.777 1.986.564 

 
      1/1/2018الرصيد في 

 1.986.564 118.777 374.373 6.304 1.487.110 1/1/2018صافي القيمة الدفترية في 
 124.668 56.287 9.713 - 58.668 إضافات

 (36) - (36) - - استبعادات
 (86.437) (19.957) (38.990) (662) (26.828) فترةإهالك ال

صافي القيمة الدفترية في 
30/09/2018 1.518.950 5.642 345.060 155.107 2.024.759 

      
      30/09/2018الرصيد في 

 3.117.340 402.747 951.607 9.573 1.753.413 التكلفة

 (1.092.581) (247.640) (606.547) (3.931) (234.463) الكمجمع اإله

صافي القيمة الدفترية في 
30/09/2018 1.518.950 5.642 345.060 155.107 2.024.759 

 
 إستثمارات عقارية  - 24

 اإلجمالي المباني األراضي 
 بااللف جنيه مصري بااللف جنيه مصري بااللف جنيه مصري 

    التكلفة
 51.000 11.680 39.320 1/1/2017في

 - - - إضافات

 51.000 11.680 39.320  2017 ديسمبر 31
 

 مجمع االهالك
   

 (241) (241) - 2017يناير  1فى 

 (234) (234) - اهالك العام

 (475) (475) - 2017 ديسمبر 31

 50.525 11.205 39.320 صافى القيمة الدفترية

 
    التكلفة

 51.000 11.680 39.320 1/1/2018في
 400 - 400 إضافات

 51.400 11.680 39.720 2018سبتمبر  30
 

 مجمع االهالك
   

 (475) (475) - 2018يناير  1فى 

 (175) (175) - فترةاهالك ال

 (650) (650) - 2018سبتمبر  30

 50.750 11.030 39.720 صافى القيمة الدفترية
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 أرصدة مستحقة للبنوك - 25
 

 م2018بر سبتم 30 
 باأللف جنيه مصري

 م 2017 ديسمبر 31
 باأللف جنيه مصري

 555.185 506.623 حسابات جارية

 19.945 18.554 ودائع

 575.130 525.177 األجمالى 

 235.714 199.344 بنوك مركزية
 243.147 247.759 بنوك محلية

 96.269 78.074 بنوك خارجية

 575.130 525.177 األجمالى

 393.023 378.300 دون عائدأرصدة ب
 19.946 18.554 أرصدة ذات عائد متغير

 162.161 128.323 أرصدة ذات عائد ثابت

 575.130 525.177 األجمالى

 575.130 525.177 أرصدة متداولة

 575.130 525.177 األجمالى

 
 االدخاراالدخارية و شهادات األوعية   - 26

 
 م2018سبتمبر  30

 يباأللف جنيه مصر
 م 2017 ديسمبر 31

 باأللف جنيه مصري
 2.267.951 2.452.199 حسابات تحت الطلب

 51.840.004 54.276.998 حسابات ألجل وبإخطار
 16.690.624 19.525.719 شهادات ادخار

 170.637 163.011 أخرى *

 70.969.216 76.417.927 االجمالى

 2.249370 2.364.190 حسابات مؤسسات

 68.719.846 74.053.737 حسابات أفراد

 70.969.216 76.417.927 االجمالى 

 2.438.566 2.615.210 أرصدة بدون عائد

 68.530.650 73.802.717 أرصدة ذات عائد متغير

 70.969.216 76.417.927 االجمالى

 70.969.216 76.417.927 أرصدة متداولة

 70.969.216 76.417.927 االجمالى

 
ة . ألف جنيه مصرى في تاريخ المقارن 33,307ألف جنيه مصرى مقابل  31,443أرصدة قدرها  * تتضمن بند أخرى

 الودائع هي استيراد وتصدير والقيمة العادلة لتلك –تمثل ضمان الرتباطات غير قابلة لإللغاء خاصة باعتمادات مستنديه 
 تقريبا قيمتها الحالية .
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 التزامات أخرى  - 27
 

 م2018سبتمبر  30 
 باأللف جنيه مصري

 م 2017 ديسمبر 31
 باأللف جنيه مصري

 2.027.413 2.005.189 عوائد مستحقة

 4.618 4.501 مصروفات مستحقة

 38.468 39.000 الزكاة المستحقة شرعا

 71.817 41.307 توزيعات مساهمين 

 835.030 1.464.591 أرصدة دائنة متنوعة

 2.977.346 3.554.588 االجمالى    
 

 

 مخصصات أخرى   - 28

 
 م2018سبتمبر  30

 باأللف جنيه مصري
 م 2017 ديسمبر 31

 باأللف جنيه مصري

 42.789 52.189 / العام الفترةالرصيد في أول 
 (4) (333) فروق تقييم عمالت أجنبية

 (2.722) (2.375) فترة / العامالالمستخدم خالل 

 (688) (688) مخصصات انتفى الغرض منها

 12.814 5.000 حمل على قائمة الدخلالم

 52.189 53.793 فترة / العامالرصيد في آخر ال
 

 
 
 

 رأس المال وأسهم الخزينة - 29
 

دوالر  1م بقيمة أسمية 2018سبتمبر  30ألف جنيه مصرى في  1,775,681يبل  رأس المال المدفوع مبل   
 للسهم وجميع األسهم مسدده بالكامل .

 

 عدد األسهم 
 مليون()بال

 أسهم عادية
 أسهم خزينة

 اإلجمالي

باأللف جنيه   
 مصري

باأللف جينه 
 مصري

باأللف جنيه 
 مصري

 1.580.515 - 1.580.515 356 لعامالرصيد في أول ا

 (9.892) (9.892) - - أسهم خزينة *

 195.166 - 195.166 11 ةاسهم مجانية بواقع واحد سهم ممولة من االرباح المحتجز

 1.765.789 (9.892) 1.775.681 367 العامفي أخر الرصيد 

 
 االحتياطيات واألرباح المحتجزة - 30

 م2018سبتمبر  30 
 باأللف جنيه مصري

 م 2017 ديسمبر 31
 باأللف جنيه مصري

   احتياطيات
 154.638 154.953 احتياطي المخاطر البنكية
 745.415 917.603 احتياطي قانوني )عام(

 33.661 33.661 احتياطي خاص 
 - IFRS9 335.510احتياطى 

 1.877.628 1.359.232 استثمارات مالية متاحة للبيع –احتياطي القيمة العادلة 
 21.516 22.403 احتياطي رأسمالي *

 2.832.858 2.823.362 العامإجمالي االحتياطيات في آخر 
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تكوينه  ح وتممالى قبل إجراء توزيعات األربا*يمثل أرباح عن بيع أصول ثابتة تم تحويلها لالحتياطي الرأس
 .م 1981لسنة  159من القانون  40وفقاَ للمادة 

 االحتياطيات واألرباح المحتجزة )تابع( - 30
 

 

 م2018سبتمبر  30 احتياطي المخاطر البنكية العام   -أ
 باأللف جنيه مصري

 م 2017 ديسمبر 31
 باأللف جنيه مصري

 137.203 154.638 العام الفترة / أول الرصيد في
 17.402 - المحول الى احتياطى المخاطر البنكية من اصول الت ملكيتها

 33 315 المحول الى احتياطى المخاطر البنكية خالل العام

 154.638 154953 العام الفترة / آخرالرصيد في 
 

 
 احتياطي قانوني )عام(    -ب 
 م2018سبتمبر  30 

 باأللف جنيه مصري
 م 2017 سمبردي 31

 باأللف جنيه مصري

 456.674 745.415 العام الفترة / أول الرصيد في

 288.741 172.188 محول من األرباح إلي احتياطي قانوني)عام(

 745.415 917.603 الفترة / العامآخر الرصيد في 
 

 
 استثمارات مالية متاحة للبيع –احتياطي القيمة العادلة    -ج 
 
 م2018سبتمبر  30 

 باأللف جنيه مصري
 م 2017 ديسمبر 31

 باأللف جنيه مصري

 2.231.864 1.877.628 العام الفترة / أول الرصيد في

 (634.369) (923.655) التغير في القيمة العادلة )خسائر( 

 280.133 405.259 د(21خسائر اضمحالل أصول مالية متاحة للبيع )إيضاح 

 1.877.628 1.359.232 العام الفترة / آخرالرصيد في 
 

 
 و األرباح المحتجزة/ العام   الفترةصافي أرباح  -د 

 
 م2018سبتمبر  30 

 باأللف جنيه مصري
 م2017ديسمبر31

 باأللف جنيه مصري

 4.200.876 4.960.940 العام  / الفترةأول   الرصيد في

 (195.166) - محول إلى رأس المال

 (288.741) (172.188) محول إلى االحتياطى القانوني

 (580) (887) محول إلى االحتياطيات االخرى

 - IFRS9 (335.510)محول الى إحتياطى 

 (532.639) (4960.953) المالي السابق/ العام  الفترةتوزيعات 

 3.183.750 3.961.402 العام / الفترةأخر الرصيد في 

قبل التحويل الى احتياطى ة /ة / العامالفترصافي أرباح 
 1.777.223 1.943.788 خاطر البنكية العامالم

 (33) (315) احتياطى المخاطر البنكية العامالمحول الى 

 1.777.190 1.943.473  / العام الفترةصافي أرباح 

 4.960.940 5.904.875 واألرباح المحتجزةالفترة / العام صافي أرباح 
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 احتياطى راسمالى   - هـــ
 
 م2018سبتمبر  30 

 جنيه مصريباأللف 
 م 2017ديسمبر  31

 باأللف جنيه مصري

 20.936 21.516 العام الفترة / أول الرصيد في

 580 887 احتياطى راسمالى 

 21.516 22.403 العام الفترة / آخرالرصيد في 

 
 

 إضمحالل األصول   - 31
 

 األرصدة التالية :النقدية  بقائمة التدفقاتإضمحالل األصول بند ضمن غراض قائمة التدفقات النقدية ، تأل 
 

  
 م2018سبتمبر  30

 باأللف جنيه مصري
 م2017ديسمبر 31

 باأللف جنيه مصري

 166.657 18.055  مشاركات ومرابحات ومضاربات مع العمالء

 303 5.299  عمالء وأوراق قبض

 (4.853) 1.257  استثمارات مالية محتفظ بها حتي االستحقاق

 280.133 405.259  لية متاحة للبيعخسائر اضمحالل أصول ما

  429.870 442.240 

 
 

 النقدية وما في حكمها - 32
 

قائمة التدفقات النقدية ، تتضمن النقدية وما في حكمها األرصدة التالية التي ال تتجاوز تواريخ  إعدادألغراض  
 استحقاقها ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء :

 

 
 م2018سبتمبر  30

 مصري باأللف جنيه
 م2017ديسمبر 31

 باأللف جنيه مصري

 1.194.393 1.260.729 نقدية  

 385.130 314.506 أرصدة لدى البنوك )حسابات جارية(

 3.545.540 5.686.915 أوراق حكومية )استحقاق أقل من ثالثة شهور(

 7.262.150 5.125.063 
 

 

 التزامات عرضية وارتباطات - 33
 

 

 مطالبات قضائية -أ  
لتلك  م وتم تكوين مخصص2018سبتمبر  30وجد عدد من القضايا القائمة المرفوعة ضد البنك في ي

كن اضى وأمألعوام السابقة وما تم تكوينه يمثل التزام قانونى نتج عن حدث في الماالقضايا خالل 
نك في لبال اتقديره بدرجة يعتمد عليها ومن المتوقع تحقق خسائر عنها وسبق أن تحملت به نتائج أعم

 السنوات الماضية .
 ج

 ارتباطات رأسمالية -ب 
المالية المنتهية  الفترةألف جنيه مصرى عن  355,551 بلغت تعاقدات البنك عن ارتباطات رأسمالية 

كذا فى وم متمثلة في تمويل مرابحات مشتركة واستثمارات مالية متاحة للبيع 2018سبتمبر  30في 
دى كات ومرابحات ومضاربات مع العمالء وتوجد ثقة كافية لشركات تابعة وشقيقة بجانب مشار

 اإلدارة من تحقق إيرادات صافية وتوافر تمويل لتغطية تلك االرتباطات .
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  )تابع( التزامات عرضية وارتباطات - 33
 

 االستثمارعمليات التوظيف و ارتباطات عن  -ج 
 االستثمار فيما يلي :ظيف و عمليات التوتتمثل ارتباطات البنك الخاصة بارتباطات عن  

 

 م2018سبتمبر  30 
 باأللف جنيه مصرى

 م 2017 ديسمبر 31
 باأللف جنيه مصرى

 725.522 868,761 ارتباطات عن توظيفات
 13.625 18,069 األوراق المقبولة
 175.715 378,417 خطابات ضمان

 389.147 394,283 اعتمادات مستنديه استيراد

 1.051 - ديراعتمادات مستنديه تص

 1.305.060 1,659,530 اإلجمالي

 
 عالقة ذويطراف أالمعامالت مع  - 34
 

 صندوق استثمار بنك فيصل األسالمى المصرى )ذو العائد الدوري( -

 1992لسنة  95الصندوق أحد األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم  

ثائق عدد و إدارة الصندوق شركة هيرمس إلدارة صناديق االستثمار، وقد بل والئحته التنفيذية ، وتقوم ب

وثيقة  50000جنيه مصرى خصص للبنك  50,000,000وثيقة قيمتها  500000استثمار هذا الصندوق 

 جنيه مصرى( لمباشرة نشاط الصندوق. 100منها )قيمتها االسمية 
 

جنيه مصرى بلغت قيمتها  22,928,496بها بمبل  وثيقة المحتفظ  162420وقد قام البنك بشراء عدد  

 جنيه مصرى . 20,817,371م بمبل   2018 سبتمبر 30اإلستردادية في 
  
جنيممه مصممرى بعممد توزيعممات  128,17م مبلمم  2018 سممبتمبر 30وقممد بلغممت القيمممة اإلسممتردادية للوثيقممة فممي  

 904,253لقائممة فمي ذات التماريخ جنيه مصرى منذ بمدء النشماط كمما بلغمت وثمائق الصمندوق ا 73.5قدرها 

 وثيقة .
 

 بنك التجارى الدولى ) ذو العائد التراكمى(الصندوق استثمار بنك فيصل األسالمى المصرى و  -
 

الصندوق أحد األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك مع البنك التجارى الدولي بموجب قانون سوق رأس  

 منت إلدارةمانج يتسوم بإدارة الصندوق شركة سى أى اسة ، وتقوالئحته التنفيذي 1992لسنة  95المال رقم 

جنيه  100,000،000صناديق االستثمار ، وقد بل  عدد وثائق استثمار هذا الصندوق مليون وثيقة قيمتها 

جنيه مصرى( لمباشرة نشاط  2,500,000وثيقة منها )قيمتها االسمية  25000مصرى خصص للبنك 

 الصندوق.
 

جنيه مصرى بلغت قيمتها  2,868,503وثيقة المحتفظ بها بمبل   39,000بشراء عدد  وقد قام البنك 

 جنيه مصرى . 4,025,190م بمبل   2018 سبتمبر 30اإلستردادية في 
 

جنيه مصرى كما بلغت وثائق  103,21م مبل  2018 سبتمبر 30وقد بلغت القيمة اإلستردادية للوثيقة في  

 وثيقة . 353,030يخ الصندوق القائمة في ذات التار
 

يحصل بنك فيصل على أتعاب وعموالت مقابل إشرافه على الصندوقين للصندوقين االكتتاب تى نشرلوطبقا   

جنيه  867،082 وكذلك الخدمات اإلدارية االخرى التي يؤديها له ، وقد بل  إجمالي األتعاب والعموالت 

عموالت م أدرجت ضمن بند إيرادات األتعاب وال2018 سبتمبر 30مصرى عن الفترة المالية المنتهية في 

 بقائمة الدخل .

 

. 
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