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 التأسيس والنشاط -1
والذى تم إلغاؤه  1883فى ظل قانون التجارة الوطنى لسنة  17/5/1952تأسس البنك شركة مساهمة مصرية كبنك تجارى بتاريخ 

. يقع المركز 1999مايو 17فى  1999لسنة  17الباب الثانى منه بموجب إصدار قانون التجارة رقم  الفصل األول من ا  فيما عد
 مدينة نصر خلف الجهاز المركزى للمحاسبات. -ش الدكتور مصطفى أبو زهرة  6للبنك في  ىالرئيس

 ويوظفووكالة فرعا  ومكتبا ووحدة  228العربية من خالل ويقدم بنك القاهرة خدماته المصرفية المتعلقة بنشاطه فى جمهورية مصر 
 .2019 سبتمبر 30المنتهية في  فترةالقوائم المالية لل إعداد القوائمموظف فى تاريخ  8 075

 بنك مصر فى البورصة المصرية. بإسم إستحوذ بنك مصر على جميع أسهم بنك القاهرة ونقلت ملكيتها 2007فى مايو 
 وزير المالية تم الموافقة على بيع عدد خمسة أسهم لكل من: من بقرا ر 2009فى مايو 

 شركة مصر أبو ظبى لإلستثمارات العقارية    - شركة مصر لإلستثمار  -
 والئحته التنفيذية.  1981لسنة  159خضوع البنك ألحكام قانون الشركات رقم  هوهو ما ترتب علي

بمكتب توثيق اإلستثمار  1981لسنة  159ساسى للبنك للخضوع للقانون تم التصديق على تعديل النظام األ 2010مارس  28بتاريخ 
 .2010مارس  30والتأشير به بالسجل التجارى بتاريخ  2010ن لسنة  / 176بموجب محضر توثيق رقم 

ستثمارى إمن رأسمالها لتكون ذراع  %99.999أسس بنك مصر " شركة مصر المالية لإلستثمارات " وبنسبة مساهمة  2010فى مايو 
 له.

قام بنك مصر بنقل بعض اإلستثمارات طويلة األجل )من بينها بنك القاهرة( لشركة مصر المالية لإلستثمارات.  2010فى يونيو 
على نقل ملكية بنك القاهرة لشركة مصر المالية  2010ديسمبر  19ووافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك القاهرة المنعقدة فى 

 .تعديل النظام األساسى للبنك وفقا لذلكلإلستثمارات و 
ساسى بحيث تبدأ من النظام األ 42نعقدت الجمعية العامة غير العادية للبنك وقد وافقت على تعديل المادة إ 2010يونيو  27بتاريخ 

أول يوليو وتنتهى  فىلبنك خر ديسمبر من ذات السنة بدال  من أن تبدأ السنة المالية لآول يناير وتنتهى فى أ فىالسنة المالية للبنك 
 .من السنة التالية وخر يونيآفى 

( من النظام االساسي للبنك 6انعقدت الجمعية العامة غير العادية للبنك ، وقد وافقت علي تعديل الماده ) 2016ديسمبر  27بتاريخ 
مليار جم ، وحدد  راس  10رخص به بمبلغ مليون جم ، وحدد راس مال البنك الم 650بزياده راس مال البنك بقيمه االرباح المحتجزه 

واصبح  الف سهم بقيمة اربعة جنيهات مصرية للسهم الواحد 562 500موزعا علي  مليار جم 2.250مال البنك المصدر بمبلغ 
 هيكل مساهمي البنك علي النحو التالي :

 سهم  562 499 985شركة مصر المالية لإلستثمارات                   
    أسهم                 8                       بنك مصر 

 أسهم              77     شركة مصر ابو ظبي لالستثمارات العقارية    
كما تم التأشير في صحيفة االستثمار  ، 29/12/2016( زيادة رأس المال بتاريخ 6وتم التأشير في السجل التجاري بتعديل المادة )

 (. 7بتعديل المادة )  2017 /30/1الصادرة بتاريخ  43396في النشرة االخيرة العدد 
( من النظام االساسي للبنك بإضافة بنك مصر بدال 6، تم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتعديل المادة )15/07/2018بتاريخ 

 .شركة مصر لإلستثمار من
( من النظام األساسى لبنك القاهرة والمتعلقة بزيادة رأس 6وافق البنك المركزى المصرى على تعديل المادة ) 22/09/2019ريخ بتا

 المصدر وهيكل المساهمين.  المال
 3إنعقدت الجمعية العامة غير العادية لبنك القاهرة وقد وافقت على زيادة رأسمال البنك المصدر بمبلغ وقدره  22/09/2019بتاريخ 

مليار جنيه مصري يكتتب بنك مصر في  5.250مليار جنيه مصري إلى  2.250مليار جنيه )ثالثة مليار جنيه مصري( ليرتفع من 
 نص المادة السادسة من النظام األساسى للبنك وفقا  لما يلى:يل كامل قيمة الزيادة، وكذا تعد
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مليار جنيه مصري  5.250مليار جنيه مصري، وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ  10حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ  "
 البنك على النحو التالى:ألف سهم بقيمة إسميه أربعة جنيهات مصرية للسهم الواحد وهيكل مساهمى  1.312.500موزعا  على 
    سهم       750 000 008                       بنك مصر 

 سهم      562 499 985شركة مصر المالية لإلستثمارات                   
 أسهم                   77     شركة مصر ابو ظبي لالستثمارات العقارية    

المال بإعتماد الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة ثم التأشير جارى السير فى إجراءات زيادة رأس و 
 فى السجل التجارى والنشر فى صحيفة األستثمار.

 .01/12/2019بتاريخ  2019 سبتمبر 30إعتمد مجلس إدارة البنك إصدار القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 
 ملخص أهم السياسات المحاسبية  -2

تباع هذه السييياسييات بثبات لكل السيينوات إ. وقد تم المسييتقلة  فيما يلي أهم السييياسييات المحاسييبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية
 المعروضة إال إذا تم اإلفصاح عن غير ذلك.

 الدورية المستقلة سس إعداد القوائم المالية أ 2-1

قواعد إعداد وتصوير القوائم وتعديالتها و  2006لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة خالل عام وفقا   المستقلة الماليةيتم إعداد القوائم 
مع إضيييييييافة  2008ديسيييييييمبر 16المالية للبنوك وأسيييييييس اإلعتراف والقياس المعتمدة من مجلس ادارة البنك المركزي المصيييييييرى بتاريخ 

 28خ ( "االدوات المالية" طبقا للتعليمات الصييييييييادرة عن البنك المركزي المصييييييييري بتاري9متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
( 9والصييييييادر بشييييييأنها التعليمات النهائية إلعداد القوائم المالية للبنوك وفقا  لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) 2018يناير 

 وعلى أساس التكلفة التاريخية معدلة بإعادة تقييم األصول  2019فبراير  26بتاريخ 
وااللتزامات المالية المبوبة عند نشييييييييأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسييييييييائر وااللتزامات المالية بغرض المتاجرة ، واألصييييييييول 

، وجميع عقود المشيييييييتقات المالية .وقد تم إعداد هذه القوائم المالية  األخر واالصيييييييول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشيييييييامل
 .ةالمحلية ذات الصل المستقلة للبنك طبقا  ألحكام القوانين

وتم اإلفصاح عن السياسات  2019يناير  1( " األدوات المالية " إعتبارا  من 9قام البنك بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
المحاسيييبية لتلك المتطلبات الجديدة وكذا االفصييياح عن االحكام والتقديرات الهامة المرتبطة باالنخفاض في القيمة في إيضييياحات إدارة 

 لمالية .المخاطر ا
مباشرة  غير و مباشرة بصورة ، فيها للبنك التي المجمعة  وهى الشركات المالية القوائم في كلي ا تجميع ا التابعة الشركات تجميع تم وقد

 للشييركة والتشييغيلية المالية على السييياسييات السيييطرة على القدرة لديه أو التصييويت حقوق نصييف من أكثر ، من خالل شييركات تابعة
 البنك. من إدارة المجمعة للبنك المالية القوائم على الحصول ويمكن ، النشاط نوعية عن النظر بصرف التابعة

ا محاسيييبي ا ومعالجتها للبنك المسيييتقلة المالية القوائم في وشيييقيقة تابعة شيييركات في االسيييتثمارات ويتم عرض  خسيييائر بالتكلفة ناقصييي 
تقرأ  عن كاملة معلومات على الحصييييييول يمكن حتى المجمعة ، المالية قوائمه مع للبنكالمسييييييتقلة  المالية القوائم االضييييييمحالل ، و 

 ملكيته. حقوق في والتغيرات وتدفقاته النقدية أعماله نتائج وعن للبنك المالي المركز

 وذلك إعتبارا  من تاريخ التطبيق اإللزامي له في "االدوات المالية"(9رقم ) يةقام البنك بتطبيق المعيار الدولي للتقاير المال
( األدوات 26المحاسبة المصري رقم )( تغيرا  هاما  عن معيار 9.تمثل متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) 2019يناير  1

االعتراف و القياس وخاصة فيما يتعلق بتويب وقياس واالفصاح عن االصول المالية وبعض االلتزامات المالية، وفيما يلي  –المالية 
 ملخص للتغيرات الرئيسية في السياسات المحاسبية للبنك الناتجة عن تطبيق المعيار:

 األحكام اإلنتقالية 
البنك بإعادة قياس االدوات المالية المعترف بها بالقوائم المالية المقارنة بينما أقتصييييييييييييير األمر فقط على إعادة تبويب لم يقم 

عناصر األصول و اإللتزامات المالية بأرقام المقارنة لتتسق مع أسلوب العرض بالقوائم المالية محل تطبيق المعيار ألول مرة 
 رنة.و بالتالي فإنها غير قابلة للمقا
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تم خصيييم مخصيييص االضيييمحالل الخاص باألصيييول المالية المعترف بها بالمركز المالي من قيمة ذات األصيييول المالية عند 
تصيييييوير قائمة المركز المالي في حين تم االعتراف بمخصيييييص االضيييييمحالل المتعلق بارتباطات القروض وعقود الضيييييمانات 

 خرى بالتزامات المركز المالي .المالية و االلتزامات العرضية ضمن بند المخصصات اال
 األصول و االلتزامات المالية  -أ

أو القيمة العادلة من خالل الدخل  المستهلكة،يتم تصنيف األصول المالية على أنها مصنفة: بالتكلفة  األولي،عند االعتراف 
 الشامل األخر أو القيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر. 

 ويتم تصنيف األصول المالية طبقا لنموذج األعمال الذي تدار به تلك األصول المالية وتدفقاتها النقدية التعاقدية. 
 ويتم قياس األصل المالي بالتكلفة المستهلكة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يقاس بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر:

 نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ باألصول لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، ويتم االحتفاظ باألصل ضمن  .1
ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصول المالية تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تكون فقط مدفوعات أصل وفائدة على  .2

 المبلغ األصلي مستحق السداد.

خل الشامل األخر فقط في حال استوفت الشرطين التاليين ولم تقاس ويتم قياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل بنود الد
 بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر:

التعاقدية وبيع األصول  يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج عمل يكون هدفه قد تحقق من خالل تحصيل التدفقات النقدية .3
 .المالية

تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تكون فقط مدفوعات أصل وفائدة على ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصول المالية  .4
 المبلغ األصلي مستحق السداد. 

يجوز للبنك ان يختار بال رجعة قياس التغيرات  للمتاجرة،عند االعتراف األولي باالستثمار في األسهم غير المحتفظ بها  -
 الالحقة في القيمة العادلة ضمن بنود الدخل الشامل األخر. يتم إجراء هذا االختيار على أساس كل استثمار على حده.

ى باإلضافة إل، لعادلة من خالل االرباح والخسائريتم تصنيف جميع األصول المالية األخرى على أنها مصنفة بالقيمة ا -
يمكن للبنك أن يحدد بال رجعه أصال ماليا يلبي المتطلبات التي سيتم قياسها بالتكلفة المستهلكة أو  األولي،عند االعتراف  ذلك،

على أنه بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر، في حال أن القيام بذلك  األخر،بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
 كبير حالة عدم التطابق المحاسبي التي قد تنشأ خالفا لذلك.سيلغي أو يخفض بشكل 

 قام البنك بتصنيف بعض االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر وهي:
 أذون الخزانة واوراق حكومية أخرى. -

 سندات. -

 صناديق االستثمارات.وثائق  -

 .%20بنسبة تتراوح من صفر% الى أدوات حقوق المليكة في الشركات المستثمر بها  -

 :األرباح والخسائرقام البنك بتصنيف استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 .األرباح والخسائروثائق صناديق االستثمار ألغراض المتاجرة من خالل  -

 قام البنك بتصنيف بعض االستثمارات بالتكلفة المستهلكة وهي:

 .سندات -

االلتزامات المالص  بتاريخ التطبصق األولي لتعلصمات البنك المركزي المصنننننري يصما يخ   إعادة تصننننننصو االصننننن ل المالص  و
 (.9المعصار الدولي للتقرير المالي )

يوضح الجدول التالي فئات القياس األصلية طبقا  لقواعد تصوير و اعداد القوائم المالية الصادرة من البنك المركزي المصري و 
" لألصيييييييييييييول وااللتزامات 9لتعليمات البنك المركزي المصيييييييييييييري " المعيار الدولي للتقاير المالية رقم  فئات القياس الجديدة طبقا

 :2019يناير  1المالية كما  في 



 بنك القاهرة )شركة مساهمة مصرية(

 2019 سبتمبر 30المالية المنتهية فى  الفترةعن  لقوائم المالية المستقلةلاإليضاحات المتممة 

 )جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى إال إذا ذكر خالف ذلك(

 

-11- 

 
 

 

 

التصنيف األولى 

طبقا لتعليمات 

البنك المركزى 

 القائمة

التصنيف الجديد 

طبقا لمعيار 

الدولى للتقارير 

 (9المالية )

القيمة الدفترية 

 طبقا لتعليمات

البنك المركزى 

 القائمة

 إعادة قياس إعادة التصنيف

القيمة الدفترية 

الجديدة  طبقا 

لمعيار الدولى 

للتقارير المالية 

(9) 

53 099 718 تكلف  مستهلك   تكلف  ارصدة لدى البن ك  -- (052 73) 666 026 53  

 تكلف  مستهلك   اذون خزان 

بالقصم  العادل  من 

خالل الدخل 

بالتكلف  الشامل / 

 المستهلك 

154 030 16  -- -- -- 

 تكلف  مستهلك   متاح  للبصعاستثمارات مالص  

بالقصم  العادل  من 

خالل الدخل 

 الشامل

950 273 2  -- -- -- 

بالقصم  استثمارات مالص  

العادل  من خالل الدخل 

 الشامل

 تكلف  مستهلك  

استثمارات بالقصم  

العادل  من خالل 

 الدخل الشامل

-- 739 383 21  183 71 922 454 21  

محتفظ بها استثمارات مالص  

 حتى تاريخ االستحقاق
23 453 116 تكلف  مستهلك   تكلف  مستهلك    -- -- -- 

بالتكلف  استثمارات مالص  

 المستهلك 
21 982 359 -- تكلف  مستهلك   تكلف  مستهلك    (600 14)  759 967 21  

بالقصم  استثمارات مالص  

األرباح و العادل  من خالل 

 الخسائر

بالقصم  العادل  من 

األرباح و خالل 

 الخسائر

بالقصم  العادل  من 

األرباح و خالل 

 الخسائر

-- 794 18  468 23  262 42  

537 408 تكلف  مستهلك   تكلف  للبن كقروض وتسهصالت   -- (448 2)  534 960 

61 809 668 تكلف  مستهلك   تكلف  قروض وتسهصالت للعمالء  -- (043 485)  625 324 61  

16 929 940 تكلف  مستهلك   تكلف  أرصدة مستحق  للبن ك  672 627 1 -- 18 557 612 

  مخصصات االخرى

)مخص  خسائر االئتمانص  

 المت قع  العرضص (

) تكلف  مستهلك   تكلف   (374 452  -- 958 12  (947 439)  

(3 496 408)   أرباح محتجزة  -- 468 23) ) 876 519 3) ) 

(2 421 095)   احتصاطصات  -- 065 491  (300 930 1)  
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تسوية القيمة الدفترية االصول المالية و االلتزامات المالية بتاريخ التطبيق األولي لتعليمات البنك المركزي المصري فيما يخص  -1

 ( .9ير المالية رقم )ر المعيار الدولي للتقا

القيمة الدفترية طبقا  لقواعد تصوير و اعداد القوائم المالية الصادرة من البنك المركزي المصري إلى يوضح الجدول أدناه تسوية 
( عند التحول الى المعيار 9القيمة الدفترية طبقا  لتعليمات البنك المركزي المصري فيما يخص المعيار الدولي للتقاير المالية رقم )

 -:2019يناير  1في  9رير المالية االدولي للتق

  : 9فروق تطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية 
 بااللف جنيه مصري          

  تأثيراالعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة

  2008ديسمبر  16مخصصات مكونة وفق لتعليمات البنك المركزي المصري الصادرة في 

3 582 768 خسائر األضمحالل ألرصدة القروض والتسهصالت للعمالء   مخص   

80 790 مخص  األلتزامات العرضص   

3 663 558 االجمالى   

  ( 9مخصص خسائر االئتمان المتوقعة وفقًا للمعيار الدولى للتقارير المالية )

4 067 811 خسائر االئتمان ألرصدة القروض والتسهصالت للعمالء   مخص   

2 448  للبن كخسائر االئتمان ألرصدة القروض والتسهصالت   مخص   

67 589 مخص  خسائر االئتمان المت قع  لاللتزامات العرضص   

بالقصم  العادل  من خالل الدخل الشامل مخص  خسائر االئتمان المت قع  لألستثمارات المالص  
  االخر

191 182  

73 052 الرصدة لدى البن كمخص  خسائر االئتمان المت قع  ل  

4 393 739 االجمالى   

729 839 (9المعيار الدولى للتقارير المالية )فروق تطبيق   

 

 ملعاالمخاطر  احتياطي ا ةلمحتجزح ابار ألا لةدلعاالقيمة احتياطي ا
  

     

  2019يناير  1الفتتاحي في الرصيد ا 798 320 3 496 408 209 493
     

  سلقصاوالتصنصو دة اعاإألثر علي اجمالي إ -- 23 468 56 583

  لمت قع االئتمانص  الخسائر األثر علي اجمالي إ (729 839) -- --
     

  إلجماليا (729 839) 23 468 56 583

  للمعداالفتتاحي الرصيد ا 68 481 3 519 876 266 076
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 :للعما نموذج تقييم
 يعكس علىا هذن فظ  أللمحى ايحتفظ يصه باألصل على مست ي لذل األعماذج انم ف تقصصم هداء لبنك بإجرم ايق 
 لنظر يصها:التي يتم ت المعل مااتشمل دارة. إلالى ت إلمعل مااتقديم و لألعماإدارة ايق  جه طرويضل أ

 خص صا لمعري  ولعملص . الناحص  امن ت لسصاساالص  عمل تلك وألمعلن  للمحفظ  اف األهدت والسصاساا
ل ألص ة امطابق  مدأو لتعاقدي  ائد الف ادات ايرإعلى كسب  تركزدارة إلاتصجص  استرا كانتإذا ما 
بصع ل لنقدي  من خالا تلتديقااتحقصق ل أو ألص اتلك ل لتي تم المالص  ت اماااللتزة المالص  مع مدا
 ل ؛ألص ا

  لبنكإدارة الى ن إلشأا ايع تقر ير بهذورلمحفظ  أداء اكصفص  تقصصم 

 ا هذل ألعماذج المحتفظ بها يي نم المالص  ل األص ل واألعماذج انم أداء لتي تؤثر على المخاطر ا
 لمخاطره اهذإدارة كصفص  و

  ط نشان ت قعاتها بشأت ولمبصعاه اهذب سبا، واسابق ات يي يترت لمبصعاات قصت وحجم ت وصفقاد عد
منفصل  كلبشت لمبصعاط المتعلق  بنشات المعل ماالنظر يي ايتم  ال، لك ذمع ولمستقبل. ايي ت لمبصعاا

كصفص  ولمالص  ل األص ا دارةلمعلن للبنك إلف الهداصق من تقصصم شامل لكصفص  تحقءا ها جزرعتباابل 
 لنقدي .ت التديقااتحقصق 

ل  دلعاال  بالقصم  دلعاالقصم  س اساأئها على أدالتي يتم تقصصم ة أو المحتفظ بها للمتاجرالمالص  ل األص س ايتم قصا
غصر محتفظ بها لتحصصل و  يقط لتعاقديالنقدي  ت التديقااغصر محتقظ بها لتحصصل  لخسائر ألنهاح وابارالل امن خال

 لمالص .ل األص التعاقدي  مع بصع النقدي  ت التديقاا

 يتم تصنصو وقصاس كل من أدوات الدين وأدوات حق ق الملكص  على النح  التالى: (1

 األداة المالية

 طرق القياس وفقاً لنموذج األعمال

 التكلفة المستهلكة
 القيمة العادلة

 من خالل األرباح أو الخسائر من خالل الدخل الشامل

أدوات حقوق 
 الملكية

خصار لمرة واحدة عند  ال ينطبق
 االعتراف األولى
 وال يتم الرج ع يصه

 المعامل  العادي  ألدوات حق ق الملكص 

نم ذج األعمال لألص ل  أدوات الدين
المحتفظ بها لتحصصل 
 التديقات النقدي  التعاقدي 

نم ذج األعمال لألص ل 
بها  لتحصصل  المحتفظ

التديقات النقدي  التعاقدي  
 والبصع

 نم ذج األعمال لألص ل المحتفظ بها للمتاجرة

( وبما يعكس استراتصجص  9بما يت ايق مع متطلبات المعصار الدولي للتقارير المالص  ) أعمال يق م البنك بإعداد وت ثصق واعتماد نم ذج (2
 البنك الم ض ع  إلدارة االص ل المالص  وتديقاتها النقدي  ويقًا لما يلى:

 الخصائص األساسية نموذج األعمال االصل المالي

االصول المالية 
بالتكلفة 
 المستهلكة

 نم ذج األعمال 
 لألص ل المالص  

المحتفظ بها لتحصصل التديقات 
النقدي  التعاقدي 

  الهدف من نم ذج األعمال ه  االحتفاظ باألص ل المالص  لتحصصل
 التديقات النقدي  التعاقدي  المتمثل  يي اصل مبلغ االستثمار والع ائد.

  البصع ه  حدث عرضي استثنائي بالنسب  لهدف هذا النم ذج وبالشروط
ال اردة يي المعصار المتمثل  يي وج د تده ر يي القدرة االئتمانص  

 لمصدر االداة المالص . 

 . أقل مبصعات من حصث الدوري  والقصم 

  عملص  ت ثصق واضح  ومعتمدة لمبررات كل عملص  بصع ومدي بيق م البنك
متطلبات المعصار. ت ايقها مع
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االصول المالية 
بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل 

 الشامل

 نم ذج األعمال 
لألص ل المالص  المحتفظ بها 
لتحصصل التديقات النقدي  

عاقدي  والبصعتال

  كال من تحصصل التديقات النقدي  التعاقدي  والبصع يتكامالن لتحقصق هدف
 النم ذج.

   حصث الدوري  والقصم ( بالمقارن  مع نم ذج )من نسبصًا مبصعات مرتفع
 عاقدي تأعمال المحتفظ به لتحصصل التديقات النقدي  ال

 
االصول المالية 
بالقيمة العادلة 

من خالل االرباح 
 والخسائر

نماذج أعمال أخرى تتضمن 
إدارة األص ل  –)المتاجرة 

المالص  على أساس القصم  
تعظصم التديقات  –العادل  

 النقدي  
عن طريق البصع(

  هدف نم ذج األعمال لصس االحتفاظ باالصل المالي لتحصصل التديقات
 النقدي  التعاقدي  أو المحتفظ به لتحصصل التديقات النقدي  التعاقدي  والبصع.

 .تحصصل التديقات النقدي  التعاقدي  حدث عرضي بالنسب  لهدف النم ذج 

 العادل  من خالل ادارة االص ل المالص  بمعري  علي اساس القصم  
 االرباح والخسائر تاليصا للتضارب يي القصاس المحاسبي.

  شروط تب يب األص ل المالص  بالقصم  العادل  من خالل االرباح و
 خسائر.ال

تت اير كاي  الشروط التالص  يي االص ل المالص  التي يق م البنك بتب يبها 
 الخسائر :عند االقتناء بالقصم  العادل  من خالل االرباح و 

 أن تك ن مسجل  يي ب رص  أوراق مالص  محلص  و خارجص  . -

أن يك ن علصها تعامل نشط خالل الثالث  أشهر السابق  على  -
 تاريخ االقتناء .

  يق م البنك بتقصصم الهدف من نم ذج االعمال على مست ى المحفظ  التي يتم االحتفاظ باألصل المالى يصها باعتبار أن ذلك يعكس
إدارة العمل وطريق  امداد اإلدارة بالمعل مات، وتتضمن المعل مات التي يتم اخذها يي االعتبار عند تقصصم هدف نم ذج طريق  

 االعمال ما يلي:

السنننصاسنننات المعتمدة الم ثق  وأهداف المحفظ  وتطبصق هذه السنننصاسنننات يي ال اقع العملي. وعلى وجه الخصننن   ما إذا  -
يقط على تحصنصل التديقات النقدي  التعاقدي  لألصنل واالحتفاظ بمعدل عائد معصن، لمقابل    كانت اسنتراتصجص  اإلدارة تركز  

ت اريخ اسننننتحقاق األصنننن ل المالص  مع ت اريخ اسننننتحقاق االلتزامات التي تم ل هذه األصنننن ل أو ت لصد تديقات نقدي  من 
 خالل بصع هذه األص ل.

 العلصا. كصفص  تقصصم والتقرير عن أداء المحفظ  الي اإلدارة -

المخاطر التي تؤثر على أداء نم ذج األعمال بما يي ذلك طبصع  األصننننننن ل المالص  المحتفظ بها ضنننننننمن ذلك النم ذج               -
 وطريق  إدارة هذه المخاطر.

 كصفص  تحديد تقصصم أداء مديري االعمال )القصم  العادل ، العائد على المحفظ ، أو كالهما(.  -

ي الفترات السابق ، وأسباب هذه العملصات، والت قعات بشأن أنشط  البصع المستقبلص .       دوري  وقصم  وت قصت عملصات البصع ي -
ومع ذلك يان المعل مات عن انشنط  البصع ال تؤخذ يي االعتبار بشنكل منعزل، ولكن كجزء من تقصصم شنامل لكصفص  تحقصق    

 هدف البنك من إدارة األص ل المالص  وكصفص  ت لصد التديقات النقدي . 

 ص ل المالص  التي يحتفظ بها بغرض المتاجرة أو التى يتم ادارتها وتقصصم أدائها على أساس القصم  العادل ، يتم قصاسها إن األ
بالقصم  العادل  من خالل األرباح والخسائر حصث انها لصست محتفظ بها لتحصصل تديقات نقدي  تعاقدي  أو لتحصصل تديقات نقدي  

 .تعاقدي  وبصع اص ل مالص  معًا

   تقصصم ما إذا كانت التديقات النقدي  التعاقدي  لألصل تمثل ديعات تقتصر يقط على أصل مبلغ االداة والعائد 

لغرض هذا التقصصم يق م البنك بتعريو المبلغ األصنننلي لالداة المالص  بان  القصم  العادل  لألصنننل المالي عند االعتراف االولي.  
للنق د والمخاطر االئتمانص  المرتبط  بالمبلغ األصنننننلي خالل يترة محددة من الزمن  زمنص ال ويعرف  العائد بأنه مقابل القصم 

 ومخاطر اإلقراض االساسص  األخرى والتكالصو )مثل خطر السص ل  والتكالصو اإلداري ( وكذلك هامش الربح.

على أصل االداة المالص  والعائد، يإن البنك ولتقصصم ما إذا كانت التديقات النقدي  التعاقدي  لألصل تتمثل يى ديعات تقتصر يقط 
يأخذ يي اعتباره الشروط التعاقدي  لألداة. ويشمل ذلك تقصصم ما إذا كان األصل المالي يتضمن شروط تعاقدي  قد تغصر ت قصت 

 اعتباره ما يلي:أو مبلغ التديقات النقدي  التعاقدي  مما يجعلها ال تقابل ذلك الشرط. وإلجراء ذلك التقصصم يأخذ البنك يي 

 االحداث المحتمل  التي قد تغصر من مبلغ وت قصت التديقات النقدي .  -
  خصائ  الرايع  المالص  )سعر العائد، اآلجال، ن ع العمل  ...(. -
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 شروط السداد المعجل ومد األجل. -
 الشروط التي قد تحد من قدرة البنك على المطالب  بتديقات نقدي  من أص ل معصن . -
 التي قد تعدل مقابل القصم  الزمنص  للنق د )إعادة  تحديد سعر العائد دوريا(.الخصائ   -
 يتم تغصصر نم ذج االعمال وهذا ما ال يق م البنك بإعادة التب يب بصن مجم عات االصننننننن ل المالص  اال يقط وعندما يقط      -

 يحدث نادرا او يك ن بصف  غصر متكررة وغصر ج هري  او عند تده ر يي القدرة االئتمانص  الحد ادوات الدين بالتكلف  المستهلك . 
 

 :التدفقات النقدية التعاقدية هي مجرد دفعات للمبلغ االصلى و الفائدة كانتإذا ما  متقيي
لي. يتم وألاف االعترالمالي عند ال  لألصل دلعاالقصم  انه أألصلي على المبلغ ايتم تعريو  ،لتقصصم ا اهذ اضألغر
ألصلي تحت المرتبط  بالمبلغ االئتمانص  اللمخاطر د ولزمنص  للنق اللقصم  دي لماالمقابل انها أعلى ة لفائدايو تعر

 والتكالصولسص ل  ال مخاطر مث)ى ألخرا ألساسص اض اإلقرا وتكالصولمخاطر ومنص  معصن  ة زيترل خالاد لسدا
للمبلغ ت مدي عاد لتعاقدي  هي مجرالنقدي  ت التديقاا كانتإذا تقصصم ما ر طاإيي  بح.لراكذلك هامش ، و (ي دار إلا
ألصل ا كانإذا يشمل تقصصم معا ا هذداة. ولتعاقدي  لألوط الشرر االعتباالبنك يأخذ بعصن ن اإية ، لفائدواألصلي ا
ا يست يي هذ لك لنر أن ذلتعاقدي  باعتباالنقدي  ت التديقاامبلغ  وقت وتعاقدي  قد تغصر وط على شري لمالي يحت ا
 ط.لشرا

 

 لمالية:ل اوألصاقيمة ل ضمحالا
ير ايبر 26يخ ربتادرة لصاي المركزالبنك ت اصما" طبقا لتعل 9قم رلمالص  اير ر لي للتقاولدر المعصال ايستبد

ذج بنم  2008يسمبر د 16يخ ر بتادرة لصاي المركزالبنك ت ابتعلصماارد ل المحقق  رة الخساا ذجنم   "2019
لمالص  باإلضاي  ا لألص اي  كالجديد على القصم  ايي ل الضمحالذج المت قع  كما ينطبق نم االئتمانص  رة الخساا
قم رلمالص  اير ر لي للتقاولدر المعصاالمالص . بم جب ت الضماناد اعق وض ولقر ات اتعهدت وتباطاارلى بعض إ
 يلمركزالبنك ت ال ضع علصه بم جب تعلصماا كانكثر مما ة امبكررة بص ن الئتماابخسائر اف العترايتم ؛  9
لمت قع  من االئتمانص  الخسائر س احل لقصاامرث لبنك منهجا من ثالايطبق  2008ريسمبد 16يخ ربتادرة لصاا
م ألخر. تق الشامل الدخل ل اخال ل  مندلعاالدين بالقصم  وأدوات المستهلك  ا بالتكلف  لمثبت المالص  ل األص ا
 لي بها.وألاف االعترامنذ ن الئتمادة التغصر يي ج الى دا إستناالتالص  ث الثالاحل المرابصن ل باالنتقال ألص ا

 شهرا   12 مديعلى  المتوقعةن الئتمارة الى : خساوالاحلة رلما
ر ي  يي مخاطج هردة يازعلى ي لتي ال تنط والي وألاف ارالعتالمالص  عند ال الص الى وألالمرحل  اتتضمن 

يتم ل ، ألص ه ابالنسب  لهذ .ئتمانص  منخفض  نسبصااعلى مخاطر ي تنط  لتياأو لي وألاف االعترامنذ ن الئتماا
 ) لص لديتر ي  لألالقصم  اجمالي إعلى ة لفائداتحتسب ا وشهر 12ى ئتمانص  مت قع  على مدابخسائر اف العترا
لمت قع  االئتمانص  الخسائر اهي ا شهر 12ى لمت قع  على مدن االئتمااخسائر ( . نالئتمااخصم مخص  ون بد
 لمالص .ائم الق ايخ ر بعد تاا شهر 12ل محتمل  خالق خفات إلتي قد تنتج من حاالا

 نالئتمااقيمة ل ضمحالا عدممع –ة لحياا مديقعة على ولمتن االئتمارة الثانية: خسااحلة رلما
لكن ولي وألاف االعترامنذ ن الئتمااي  يي مخاطر ج هردة يازلتي بها المالص  ل األص الثانص  المرحل  اتتضمن 
ل ألص التلك ة لحصاة امت قع  على مدن ئتماابخسائر اف العترالقصم . يتم ل اضمحالالصل م ض عي على دال ي جد 

ة لحصاي المت قع  على مدن االئتماا رةخسا ل.لديتر ي  لألص القصم  اجمالي إعلى ة لفائدب احتساالكن يستمر و
 لمالص .داة المت قع لألالعمر ى الممكن  على مدق االخفات الناتج  من جمصع حاالالمت قع  االئتمانص  الخسائر اهي 

 نالئتمااقيمة ل ضمحالا –ة لحياا مديقعة على ولمتن االئتمارة الثالثة: خسااحلة رلما
ئم الق ايخ ر لقصم  يي تاض انخفاالصل م ض عي على دلتي ي جد بها المالص  ل األص الثالث  المرحل  اتتضمن 

 ة.لحصاى امت قع  على مدن ئتماابخسائر  افالعترايتم ل ألص ه ابالنسب  لهذ؛ لمالص  ا

 الشركات التابعة والشقيقةالمحاسبة عن اإلستثمارات فى  2-2

شركات تابعة وشقيقة فى القوائم المالية المستقلة المرفقة على أساس التكلفة وهى تمثل حصة البنك المباشرة يتم عرض اإلستثمارات فى 
 وصافى أصول الشركات المستثمر فيها.  أعمال فى الملكية وليس على أساس نتائج
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 الشركات التابعة 2-2-1
يمتلك البنك بطريق  ىالت Special Purpose Entities / SPEsألغراض خاصة  المؤسسةذلك المنشآت  ىالشركات )بما ف ىه

يكون للبنك ما  ، وعادة  للحصول على منافع من أنشطتها سياساتها المالية والتشغيلية ىمباشر أو غير مباشر القدرة على التحكم ف
يمكن ممارستها  ىتأثير حقوق التصويت المستقبلية التو اإلعتبار وجود  ى. ويؤخذ فبها حصة ملكية تزيد عن نصف حقوق التصويت

 لى عند تقييم ما إذا كان للبنك القدرة على السيطرة على الشركة.االوقت الح ىأو تحويلها ف

 الشركات الشقيقة 2-2-2
السيطرة أو يرقى لدرجة ولكنه ال عليها  يتمتع البنك بطريق مباشر أو غير مباشر بنفوذ مؤثر ىالمنشآت الت ىالشركات الشقيقة ه
 من حقوق التصويت فى الشركات الشقيقة. %50إلى  %20حيث يمتلك البنك حصص ملكية تتراوح من عليها السيطرة المشتركة 

. عند اإلعتراف األولى بها )فى تاريخ اإلقتناء( الشقيقةالتابعة و البنك للشركات  إقتناء معامالتالمحاسبة عن  ىستخدم طريقة الشراء فت  
طبقا  و  على السيطرة أو النفوذ المؤثر على الشركة التابعة أو الشقيقة المشتراة. ىه المشتر يحصل في ىوي عد  تاريخ اإلقتناء هو التاريخ الذ

تكلفة اإلقتناء القيمة العادلة اإلعتراف األولى بالحصة المقتناة كإستثمار فى الشركة التابعة أو الشقيقة بالتكلفة. وتمثل يتم لطريقة الشراء 
 لعملية اإلقتناء.  مضافا  إليها أية تكاليف ت عزى مباشرة  مقابل الحصة المشتراة البنك المدفوع أو المستحق سداده على  للمبلغ

ويى الحاالت التى تتحقق يصها سصطرة على منشأة ما على مراحل ومن ثم تجمصع أعمالها من خالل أكثر من معامل  تبادل واحدة عندئٍذ 
منفصل  وذلك على أساس تكلف  اإلقتناء والمعل مات الخاص  بالقصم   يتم التعامل مع كل معامل  من معامالت التبادل تلك بص رة

 .تبادل حتى التاريخ الذى تتحقق يصه تلك السصطرة معامل تاريخ كل  ىيللمقابل العادل  
ووفقا  لهذه الطريقة  .القوائم المالية المستقلة بطريقة التكلفة ىف الشقيقةالتابعة و  ويتم المحاسبة الالحقة عن إستثمارات البنك فى الشركات

قائمة الدخل  ىوتثبت ف .القيمة ىفالحقة أية شهرة ويخصم منها أية خسائر إضمحالل  تثبت اإلستثمارات بتكلفة اإلقتناء متضمنة  
 ا.تحصيله ىتوزيع هذه األرباح وثبوت حق البنك فالشركات لعند إعتماد الشركات التابعة والشقيقة توزيعات أرباح إيرادات البنك من 

 التقارير القطاعية   2-3

قطاع النشاط مجموعة من األصول والعمليات المرتبطة بتقديم منتجات أو خدمات تتسم بمخاطر ومنافع تختلف عن تلك المرتبطة يمثل 
بتقديم منتجات أو خدمات داخل بيئة إقتصادية واحدة تتسم بمخاطر ومنافع تخصها  ىبقطاعات أنشطة أخرى. ويرتبط القطاع الجغراف

 عن تلك المرتبطة بقطاعات جغرافية تعمل في بيئة إقتصادية مختلفة.وتميزها 
 

 ترجمة العمالت األجنبية 2-4

 عملة التعامل والعرض   2-4-1
 وهو عملة التعامل والعرض للبنك. ىيتم عرض القوائم المالية للبنك بالجنيه المصر 

 المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية 2-4-2
حسابات البنك بالجنيه المصرى وتثبت المعامالت بالعمالت األخرى خالل السنة المالية على أساس أسعار الصرف السارية  ت مسك  -

 فى تاريخ تنفيذ المعاملة.
أرصييييدة األصييييول واإللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األخرى فى نهاية السيييينة المالية على أسيييياس أسييييعار  إعادة ترجمةويتم   -

وبالفروق قائمة الدخل باألرباح والخسيييييائر الناتجة عن تسيييييوية تلك المعامالت  ىويتم اإلعتراف فالصيييييرف السيييييارية فى ذلك التاريخ، 
 ضمن البنود التالية: الترجمةالناتجة عن 

  / بغرض المتاجرة.اإللتزامات المبوبة صافى دخل المتاجرة لألصول 
 مصروفات( تشغيل أخرى بالنسبة لباقى البنود. إيرادات(  
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بالقصم  يتم تحلصل التغصرات يى القصم  العادل  لألدوات المالص  ذات الطبصع  النقدي  بالعمالت األجنبص  والمصنف  كإستثمارات مالص   -
)أدوات دين( ما بصن يروق نتجت عن التغصرات يى التكلف  الُمستهلك  لألداة ويروق نتجت عن  دخل الشامل االخرالعادل  من خالل ال

تغصر أسعار الصرف الساري  ويروق نتجت عن تغصر القصم  العادل  لألداة، ويتم اإلعتراف يى قائم  الدخل بالفروق الناتج  عن 
القروض واإليرادات المشابهه وبالفروق الناتج  عن تغصر أسعار الصرف ضمن بند التغصرات يى التكلف  الُمستهلك  ضمن عائد 

إيرادات )مصرويات( تشغصل أخرى، ويتم اإلعتراف ضمن حق ق الملكص  بفروق التغصر يى القصم  العادل  )إحتصاطى القصم  العادل  
  بالقصم  العادل  من خالل الدخل الشامل االخرلإلستثمارات المالص  

 مثل العادلة القيمة عن تغير الناتجة والخسيييائر األرباح النقدية ضيييمن الطبيعة ذات غير البنود عن الناتجة الترجمة فروق تتضيييمن -
 أدوات عن الناتجة الترجمه بفروق االعتراف ويتم ، األرباح والخسيييييائر خالل من العادلة بالقيمة بها المحتفظ الملكية حقوق أدوات
 حقوق فى العادلة القيمة إحتياطي ضييييمن بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشييييامل االخر اسييييتثمارات مالية المصيييينفة الملكية حقوق

 الملكية
 الماليةوااللتزامات األصول  2-5

 االعتراف والقياس االولى 2-5-1
يق م البنك باالعتراف االولي باالص ل وااللتزامات المالص  يي التاريخ الذي يصبح يصه البنك طرف يي الشروط التعاقدي      

 لألداة المالص . 

يتم قصاس األصنننل أو األلتزام المالى أولصًا بالقصم  العادل . وبالنسنننب  لتلك التي ال يتم قصاسنننها الحقًا بالقصم  العادل  من خالل   

ح والخسنننننائر يإنها تقاس بالقصم  العادل  مضنننننايًا إلصها تكلف  المعامل  التي ترتبط بشنننننكل مباشنننننر بعملص  اإلقتناء أو    األربا

 اإلصدار.

 التبويب 2-5-2

 2019يناير  1السياسة المطبقة إعتبارا من  –األصول المالية 

 المستهلك ، اص ل مالص  بالقصم  العادل  عند اإلعتراف األولى يق م البنك بتب يب األص ل المالص  إلى أص ل مالص  بالتكلف  

 من خالل قائم  الدخل الشامل االخر أو بالقصم  العادل  من خالل األرباح والخسائر.

 التالصصن ولم يكن قد تم تخصصصه بمعري  ادارة البنك  الشرطصن كال استصفاء تم إذا المستهلك  بالتكلف  المالي قصاس االصل يتم

 :بالقصم  العادل  من خالل األرباح والخسائرعند االعتراف االولي 

 .التعاقدي  النقدي  التديقات المالى لتحصصل باألصل االحتفاظ يقط ه  هديه أعمال نم ذج ضمن المالي باألصل ُيحتفظ -

 دي  لألصنننل تتمثل يقط يى أصنننل مبلغمحددة تديقات نقدي  تعاق ت اريخ ،يي المالي لألصنننل التعاقدي  الشنننروط عن ينشنننأ -

 .االداة المالص  والعائد

 بالقصم   اآلخر ولم يكن قد تم تخصصصها عند االعتراف االولي الشامل خالل الدخل من العادل  بالقصم  قصاس أداة الدين يتم

 :التالصصن الشرطصن من كل استصفاء العادل  من خالل األرباح والخسائر اذا تم

 األصل المالى. التعاقدي  وبصع النقدي  التديقات صصلتح هديه أعمال نم ذج ضمن المالي باألصل ُيحتفظ -

تديقات نقدي  تعاقدي  لألصل ال تتمثل يقط يي أصل الدين     محددة ت اريخ ،يي المالي لألصل  التعاقدي  الشروط  عن ينشأ  -

 والعائد.

  والخسائر.يتم تب يب باقى األص ل المالص  األخرى كإستثمارات مالص  بالقصم  العادل  من خالل األرباح 

  بالقصم  ُيقاس أنه على مالصًا أصال –يصه  الرجع  يخص  بشكل ،أن األولي االعتراف عند للبنك ، يمكن إلى ذلك باإلضاي 

الخسائر، بالرغم من إستصفائه لشروط التب يب كأصل مالى بالتكلف  المستهلك  أو بالقصم  العادل   أو االرباح خالل من العادل 

 التضارب الذى قد ينشأ يي-  ج هري بشكل-  يقل  أو يمنع بذلك القصام كان الدخل الشامل اآلخر، إذامن خالل قائم  

  المحاسبي. القصاس
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 تقييم نموذج االعمال
 يتم تصنصو وقصاس كل من أدوات الدين وأدوات حق ق الملكص  على النح  التالى: -

 

 األداة المالية

 طرق القياس وفقًا لنماذج األعمال

 التكلفة المستهلكة
 القيمة العادلة

 من خالل األرباح أو الخسائر من خالل الدخل الشامل االخر

أدوات حقوق 
 الملكية

خصار لمرة واحدة عند االعتراف  ال ينطبق
 األولى

 وال يتم الرج ع يصه

 المعامل  العادي  ألدوات حق ق الملكص 

نم ذج األعمال لألص ل  أدوات الدين
لتحصصل  المحتفظ بها

 التديقات النقدي  التعاقدي 

نم ذج األعمال لألص ل المحتفظ بها  
لتحصصل التديقات النقدي  التعاقدي  

 والبصع

نم ذج األعمال لألص ل المحتفظ بها 
 للمتاجرة

 
( بما يت ايق مع متطلبات المعصار الدولي للتقارير المالص  Business Modelsيق م البنك بإعداد وت ثصق واعتماد نم ذج / نماذج االعمال ) -
 ( وبما يعكس استراتصجص  البنك الم ض ع  إلدارة االص ل المالص  وتديقاتها النقدي  ويقًا لما يلى:9)
 

 الخصائص األساسية نموذج األعمال االصل المالي

االصول المالية 
بالتكلفة 
 المستهلكة

 نم ذج األعمال 
 لألص ل المالص  

المحتفظ بها لتحصصل التديقات 
 النقدي  التعاقدي 

  الهدف من نم ذج األعمال ه  االحتفاظ باألص ل المالص  لتحصصل التديقات
 النقدي  التعاقدي  المتمثل  يي اصل مبلغ االستثمار والع ائد.

 البصع ه  حدث عرضي استثنائي بالنسب  لهدف هذا النم ذج وبالشروط ال اردة 
 يي المعصار المتمثل  يي وج د تده ر يي القدرة االئتمانص  لمصدر االداة المالص .

 . أقل مبصعات من حصث الدوري  والقصم 

  يق م البنك بعملص  ت ثصق واضح  ومعتمدة لمبررات كل عملص  بصع ومدي ت ايقها
 مع متطلبات المعصار.

 
االصول المالية 
بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل 

 االخر  الشامل

 نم ذج األعمال 
لألص ل المالص  المحتفظ بها 
لتحصصل التديقات النقدي  

 التعاقدي  والبصع

  كال من تحصصل التديقات النقدي  التعاقدي  والبصع يتكامالن لتحقصق هدف
 النم ذج.

  مبصعات مرتفع  )من حصث الدوري  والقصم ( بالمقارن  مع نم ذج أعمال المحتفظ
 التديقات النقدي  النعاقدي به لتحصصل 

 
االصول المالية 
بالقيمة العادلة 

من خالل 
االرباح 
 والخسائر

نماذج أعمال أخرى تتضمن 
إدارة األص ل  –)المتاجرة 

المالص  على أساس القصم  
تعظصم التديقات  –العادل  

 النقدي  
 عن طريق البصع(

  لتحصصل التديقات النقدي  هدف نم ذج األعمال لصس االحتفاظ باالصل المالي
 التعاقدي  أو المحتفظ به لتحصصل التديقات النقدي  التعاقدي  والبصع.

 .تحصصل التديقات النقدي  التعاقدي  حدث عرضي بالنسب  لهدف النم ذج 

  ادارة االص ل المالص  بمعري  علي اساس القصم  العادل  من خالل االرباح
 المحاسبي.والخسائر تاليصا للتضارب يي القصاس 

  يقوم البنك بتقييم الهدف من نموذج االعمال على مستوى المحفظة التي يتم االحتفاظ باألصل المالى فيها باعتبار أن ذلك
يعكس طريقة إدارة العمل وطريقة امداد اإلدارة بالمعلومات، وتتضمن المعلومات التي يتم اخذها في االعتبار عند تقييم 

 يلي:هدف نموذج االعمال ما 
السصاسات المعتمدة الم ثق  وأهداف المحفظ  وتطبصق هذه السصاسات يي ال اقع العملي. وعلى وجه الخص    -

ما إذا كانت استراتصجص  اإلدارة تركز يقط على تحصصل التديقات النقدي  التعاقدي  لألصل واالحتفاظ بمعدل 
ت اريخ استحقاق االلتزامات التي تم ل هذه األص ل عائد معصن، لمقابل  ت اريخ استحقاق األص ل المالص  مع 

 أو ت لصد تديقات نقدي  من خالل بصع هذه األص ل.
 كصفص  تقصصم والتقرير عن أداء المحفظ  الي اإلدارة العلصا. -
المخاطر التي تؤثر على أداء نم ذج األعمال بما يي ذلك طبصع  األص ل المالص  المحتفظ بها ضمن ذلك  -

   إدارة هذه المخاطر.النم ذج وطريق
 كصفص  تحديد تقصصم أداء مديري االعمال )القصم  العادل ، العائد على المحفظ ، أو كالهما(.  -
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دوري  وقصم  وت قصت عملصات البصع يي الفترات السابق ، وأسباب هذه العملصات، والت قعات بشأن أنشط  البصع  -
ال تؤخذ يي االعتبار بشكل منعزل، ولكن كجزء من  المستقبلص . ومع ذلك يان المعل مات عن انشط  البصع

 تقصصم شامل لكصفص  تحقصق هدف البنك من إدارة األص ل المالص  وكصفص  ت لصد التديقات النقدي . 
إن األص ل المالص  التي يحتفظ بها بغرض المتاجرة أو التى يتم ادارتها وتقصصم أدائها على أساس القصم  العادل ،  -

قصم  العادل  من خالل األرباح والخسائر حصث انها لصست محتفظ بها لتحصصل تديقات نقدي  تعاقدي  يتم قصاسها بال
 أو لتحصصل تديقات نقدي  تعاقدي  وبصع اص ل مالص  معًا.

   .تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية لألصل تمثل دفعات تقتصر فقط على أصل مبلغ االداة والعائد 
القصم  العادل  لألصنننننننل المالي عند االعتراف         هلتقصصم يق م البنك بتعريو المبلغ األصنننننننلي لالداة المالص  بان      لغرض هذا ا 

العائد بأنه مقابل القصم  الزمنص  للنق د والمخاطر االئتمانص  المرتبط  بالمبلغ األصنننننننلي خالل يترة محددة                 االولي. ويعرف
 لتكالصو )مثل خطر السص ل  والتكالصو اإلداري ( وكذلك هامش الربح.من الزمن ومخاطر اإلقراض االساسص  األخرى وا

ولتقصصم ما إذا كانت التديقات النقدي  التعاقدي  لألصنننل تتمثل يى ديعات تقتصنننر يقط على أصنننل االداة المالص  والعائد، يإن   
المالي يتضنننمن شنننروط تعاقدي  قد  البنك يأخذ يي اعتباره الشنننروط التعاقدي  لألداة. ويشنننمل ذلك تقصصم ما إذا كان األصنننل 

شرط. وإلجراء ذلك التقصصم يأخذ البنك يي اعتباره   تغصر ت قصت أو مبلغ التديقات النقدي  التعاقدي  مما يجعلها ال تقابل ذلك ال
 ما يلي:

 االحداث المحتمل  التي قد تغصر من مبلغ وت قصت التديقات النقدي .  -
 اآلجال، ن ع العمل  ...(.خصائ  الرايع  المالص  )سعر العائد،  -
 شروط السداد المعجل ومد األجل. -
 الشروط التي قد تحد من قدرة البنك على المطالب  بتديقات نقدي  من أص ل معصن . -
 الخصائ  التي قد تعدل مقابل القصم  الزمنص  للنق د )إعادة  تحديد سعر العائد دوريا(. -

 
 2019يناير  1السياسة المطبقة إعتبارا من  –االلتزامات المالية 

   عند اإلعتراف األولى يق م البنك بتب يب االلتزامات المالص  إلى التزامات مالص  بالتكلف  المستهلك ، والتزامات مالص  بالقصم
 العادل  من خالل األرباح والخسائر وذلك بناء علي هدف نم ذج االعمال للبنك

  االعتراف أولصا بكاي  االلتزامات المالص  بالقصم  العادل  يي التاريخ الذي يصبح يصه البنك طرف يي الشروط التعاقدي  يتم
 لألداة المالص .

 .يتم قصاس االلتزامات المالص  المب ب  بالتكلف  المستهلك  الحقا علي اساس التكلف  المستهلك  وباستخدام طريق  العائد الفعلي 

 اللتزامات المالص  بالقصم  العادل  من خالل االرباح والخسائر الحقًا بالقصم  العادل  ويتم االعتراف بالتغصر يي يتم قصاس ا
القصم  العادل  المتعلق بالتغصر يي درج  التصنصو االئتماني للبنك يي قائم  الدخل الشامل اآلخر يي حصن يتم عرض المبلغ 

 االرباح و الخسائر.قائم  يي المتبقي من التغصر يي القصم  العادل  

 إعادة التبويب
  يق م البنك بتغصصر نم ذج االعمال  –ويقط عندما  –ال يتم إعادة تب يب االص ل المالص  بعد االعتراف االولي إال عندما

 الخا  بإدارة هذه األص ل.

 ل  من خالل االرباح والخسائر وبصن االلتزامات يي كاي  االح ال ال يتم اعادة التب يب بصن بن د االلتزامات المالص  بالقصم  العاد
  المالص  بالتكلف  المستهلك .
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 االستبعاد 2-5-3
 األصول المالية -أ

  يتم استبعاد األصل المالى عندما تنتهي يترة سريان الحق التعاقدي يي الحص ل على تديقات نقدي  من األصل المالي أو
النقدي  التعاقدي  يي معامل  يتم بم جبها تح يل المخاطر والمنايع عندما يق م البنك بتح يل الحق يي استالم التديقات 

 .المرتبط  بالملكص  بشكل ج هرى الى طرف آخر

   عند استبعاد أصل مالي يتم االعتراف يي قائم  األرباح والخسائر بالفرق بصن القصم  الديتري  لألصل )أو القصم  الديتري
ه( ومجم ع كال من المقابل المستلم )متضمنا أي أصل جديد تم الحص ل المخصص  للجزء من األصل الذي تم استبعاد

علص  مخص ما من  أي التزام جديد تم تحمله( وأي أرباح أو خسائر مجمع  سبق االعتراف بها ضمن إحتصاطى القصم  العادل  
 لإلستثمارات المالص  بالقصم  العادل  من خالل قائم  الدخل الشامل االخر. 

  يإن أي أرباح او خسائر متراكم  تم االعتراف بها يي قائم  الدخل الشامل االخر متعلق   2019يناير  1إعتبارا من
قائم  الدخل الشامل االخر، ال يتم باالستثمار يي أدوات حق ق ملكص  تم تخصصصها كاستثمارات بالقصم  العادل  من خالل 

بحصث يتم تح يل الفروق التي تخصها مباشرة الى بند االرباح  لاالعتراف بها يي األرباح والخسائر عند استبعاد ذلك األص
. وان أي  حص  نشأت أو تم االحتفاظ بها من األصل المؤهل لالستبعاد )مست يى شروط اإلستبعاد( يصتم االعتراف المحتجزة

 بها كأصل أو التزام منفصل.

 راف بها يي قائم  المركز المالي، ولكن  يحتفظ عندما يدخل البنك يي معامالت يق م بم جبها بتح يل أص ل سبق اإلعت
بكل أو بشكل ج هرى بمعظم المخاطر والمنايع المرتبط  باألصل المح ل أو جزء منه. يفي هذه األح ال، ال يتم استبعاد 

 األصل المح ل. 

  والمنايع المرتبط  بملكص  بالنسب  للمعامالت التي ال يق م يصها البنك باالحتفاظ وال بتح يل بشكل ج هرى كل المخاطر
األصل ويحتفظ بالسصطرة على األصل، يستمر البنك يي االعتراف باألصل يي حدود ارتباطه المستمر باألصل المالي، 

 ويتحدد االرتباط المستمر للبنك باألصل المالي بمدى تعرض البنك للتغصرات يي قصم  األصل المح ل.

  خدم  األصل المح ل مقابل عم ل ، عندها يتم استبعاد األصل المح ل إذا كان يي بعض المعامالت يحتفظ البنك بالتزام
يفي بشروط االستبعاد. ويتم االعتراف بأصل او التزام لعقد الخدم  إذا كانت عم ل  الخدم  أكبر من القدر المناسب )أصل( 

 او اقل من القدر المناسب )إلتزام( لتأدي  الخدم .

 المالية االلتزامات -ب

 بنك باستبعاد االلتزامات المالص  عندما يتم التخل  من او الغاء او انتهاء مدته ال اردة بالعقد.يق م ال 

 التعديالت على األصول المالية وااللتزامات المالية 2-5-4
 األصول المالية  -أ

 ج هري. وإذا  إذا تم تعديل شروط أصل مالي، يق م البنك بتقصصم ما إذا كانت التديقات النقدي  لألصل المعدل مختلف  بشكل
ج هريًا يان الحق ق التعاقدي  للتديقات النقدي  من األصل المالي األصلي تعتبر انتهت  اختاليًا كانت التديقات النقدي  مختلف 

استبعاد األصل المالي األصلي ويتم االعتراف بأصل مالي جديد بالقصم  العادل  واالعتراف بالقصم  الناتج  من  ومن ثم  يتم
تعديل القصم  الديتري  االجمالص  كأرباح او خسائر ضمن األرباح والخسائر. اما إذا كان هذا التعديل قد حدث بسبب صع بات 

تعرض مع مجمع خسائر االضمحالل يي حصن يتم االعتراف بالخسائر يي قائم  مالص  للمقترض، يان األرباح يتم تاجصلها و
 االرباح والخسائر.

  إذا كانت التديقات النقدي  لألصل المعدل المعترف به بالتكلف  المستهلك  لصست مختلف  ج هريًا، يان التعديل ال ينتج عنه
 استبعاد األصل المالي.

 
 2019يناير  1السياسة المطبقة قبل 

 ذا تم تعديل شروط األصل المالي بسبب صع بات مالص  للمقترض ولم يكن األصل قد تم استبعاده، يان اضمحالل األصل إ
  يتم قصاسه باستخدام سعر العائد قبل التعديل.
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 االلتزامات المالية  -ب

ج هريًا. اختالياً يق م البنك بتعديل التزام مالي عندما يتم تعديل شنننننننروطه وتك ن التديقات النقدي  لاللتزام المعدل مختلف            
يي هذه الحال  يتم االعتراف بالتزام مالي جديد بناءًا على الشنننننننروط المعدل  بالقصم  العادل . ويتم االعتراف بالفرق بصن                    

 األرباح والخسائر.قائم  مالي القديم وااللتزام المالي الجديد بالشروط المعدل  ضمن القصم  الديتري  لاللتزام ال

 
 المقاصة بين االصول المالية وااللتزامات المالية

يتم إجراء المقاصنن  بصن األصنن ل وااللتزامات المالص  إذا كان للبنك حق قان ني قابل للنفاذ إلجراء المقاصنن  بصن المبالغ المعترف بها  
 ت هناك النص  إلجراء التس ي  على أساس صايى المبالغ أو استالم األصل وتس ي  االلتزام يي آن واحد.وكان

وتعرض بن د اتفناقصنات شنننننننراء أذون خزانن  مع االلتزام غصر المتزامن بنإعنادة البصع واتفناقصنات بصع أذون خزانن  مع االلتزام غصر         
 لمركز المالى ضمن بند أذون الخزان  وأوراق حك مص  أخرى.المتزامن بإعادة الشراء على أساس الصايي بقائم  ا

 قياس القيمة العادلة 2-5-5
  2019يناير  1السياسة المطبقة اعتبارًا من 

 اساس انها السعر الذى سصتم الحص ل علصه لبصع أصل أو الذى سصتم سداده لنقل إلتزام يى  يحدد البنك القصم  العادل  علي
معامل  منظم  بصن المشاركصن يى الس ق يى تاريخ القصاس مع االخذ يي االعتبار عند قصاس القصم  العادل  خصائ  األصل 

ار عند تسعصر األصل و/أو اإللتزام يى تاريخ أو اإللتزام يى حال أخذ المشارك ن يى الس ق تلك الخصائ  بعصن االعتب
ه لكصفص  نظر المشاركصن القصاس حصث تشتمل هذه الخصائ  علي حال  األصل وم قعه والقص د على بصع األصل أو استخدام

 .يى الس ق

 خدم االسعار يستخدم البنك منهج الس ق لتحديد القصم  العادل  لالص ل وااللتزامات المالص  باعتبار ان هذا المنهج يست
والمعل مات األخرى ذات الصل  الناجم  عن معامالت بالس ق تتضمن أص ل أو التزامات أو مجم ع  من األص ل 
وااللتزامات، وتك ن مطابق  أو قابل  للمقارن . وبالتالي قد يستخدم البنك أسالصب التقصصم المتفق  مع منهج الس ق مثل 

ل  للمقارن . وعندها يقتضي اختصار المضاعو المالئم من ضمن النطاق استخدام مضاعفات الس ق المشتق  من مجم عات قاب
 الحكم الشخصي مع األخذ يي االعتبار الع امل الكمص  والن عص  الخاص  بالقصاس.

 عندما ال يمكن االعتماد علي مدخل الس ق يي تحديد القصم  العادل  الصل مالي او التزام مالي، يستخدم البنك منهج الدخل 
يي تحديد القصم  العادل  والذي بم جبه يتم تح يل المبالغ المستقبلص  مثل التديقات النقدي  أو الدخل والمصرويات إلى مبلغ 

 حالي )مخص م( بحصث يعكس قصاس القصم  العادل  ت قعات الس ق الحالص  ح ل المبالغ المستقبلص .

 يي تحديد القصم  العادل  الصل مالي او التزام مالي، يستخدم  عندما ال يمكن االعتماد علي مدخل الس ق او منهج الدخل
البنك منهج التكلف  يي تحديد القصم  العادل  بحصث يعكس المبلغ الذي يتم طلبه حالصًا الستبدال االصل بحالته الراهن  )تكلف  

 ق كمشترى من اقتناء أصل بديل له االستبدال الحالص (، بحصث تعكس القصم  العادل  التكلف  التي يتحملها المشارك يي الس
 منفع  مماثل  حصث ان المشارك يي الس ق كمشترى لن يديع يي األصل أكثر من المبلغ الذي يستبدل به المنفع  لألصل.

 أساليب التقييم المستخدمة في تحديد القيمة العادلة لألداة المالية تتضمن:

 ي أس اق نشط .األسعار المعلن  لألص ل أو االلتزامات المماثل  ي 

 . عق د مبادل  أسعار الفائدة باحتساب القصم  الحالص  للتديقات النقدي  المستقبلص  المت قع  بناءًا على منحنصات الع ائد الملح ظ 

 القصم   العادل  للعق د المستقبلص  ألسعار العمالت باستخدام القصم  الحالص  لقصم  التديق النقدي المت قع باستخدام سعر الصرف 
 المستقبلي للعمل  محل التعاقد.

 .تحلصل التديقات النقدي  المخص م  يي تحديد القصم  العادل  لألدوات المالص  األخرى 

 2019يناير  1السياسة المطبقة قبل 
أما إذا    Bid Priceيتم تحديد القصم  العادل  لالستثمارات الُمعلن عن أسعارها يي أس اق نشط  على أساس أسعار الطلب الجاري         

لم تكن هناك س ق نشط  لألصل المالي أو لم تت اير أسعار الطلب الجاري ، يصحدد البنك القصم  العادل  باستخدام أحد أسالصب التقصصم.          
ويتضنننمن ذلك اسنننتخدام معامالت محايدة حديث ، أو تحلصل التديقات النقدي  المخصننن م ، أو نماذج تسنننعصر الخصارات أو طرق التقصصم   

ى شنننننائع  االسنننننتخدام من قمبل المتعاملصن بالسننننن ق وإذا لم يتمكن البنك من تقدير القصم  العادل  ألدوات حق ق الملكص  الُمب ب    األخر
  متاح  للبصع، يتم قصاس قصمتها بالتكلف  بعد خصم أى اضمحالل يى القصم .
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 أدوات المشتقات المالية ومحاسبة التغطية 2-6

   العادل  يي تاريخ الدخ ل يي عقد المشننتق ، ويتم إعادة قصاسننها الحقًا بقصمتها العادل . ويتم  يتم االعتراف بالمشننتقات بالقصم
الحصـنننننن ل على القصم  العادلـنننننن  من األسعـننننننار الس قص  المعلن  يي األس اق النشط ، أو المعامالت الس قص  الحديث ، أو   

صر الخصارات، بحسب األح ال. وتظهر جمصع المشتقات    أسالصب التقصصم مثل نماذج التديقات النقدي  المخص م  ونماذج تسع    
 ضمن األص ل إذا كانت قصمتها العادل  م جب ، أو ضمن االلتزامات إذا كانت قصمتها العادل  سالب .

    ال يتم  يصنننل عق د المشنننتقات الضنننمنص  عندما تك ن المشنننتق  مرتبط  بأصنننل مالي وبالتالى يتم تصننننصو عقد المشنننتقات
 مع األصل المالى المرتبط به.الضمنص  بالكامل 

تعتمد طريق  االعتراف باألرباح والخسنننائر الناتج  عن التغصر يي القصم  العادل  على ما إذا كانت المشنننتق  مخصنننصننن  أداة تغطص ،     
 وعلى طبصع  البند المغطى.ويق م البنك بتخصص  بعض المشتقات على أنها أيًا مما يلى : 

 لألص ل وااللتزامات المعترف بها أو االرتباطات المؤكدة )تغطص  القصم  العادل (.تغطصات مخاطر القصم  العادل   .1
 
تغطصات مخاطر تديقات نقدي  مستقبلص  مت قع  بدرج  كبصرة ُتنسب إلى أصل أو التزام معترف به، أو ُتنسب  .2

 إلى معامل  متنبأ بها )تغطص  التديقات النقدي (.
 
 أجنبص  )تغطص  صايي االستثمار(.تغطصات صايي االستثمار يي عملصات  .3

 

           يتم استخدام محاسب  التغطص  للمشتقات المخصص  لهذا الغرض إذا ت ايرت يصها الشروط المؤهل  للمحاسب  عنها كادوات
 تغطص .

 خطر يق م البنك عند نشنننأة المعامل  بالت ثصق المسنننتندى للعالق  بصن البن د المغطاة وأدوات التغطص ، وكذلك أهداف إدارة ال
شأة التغطص  وبصف  مستمرة بالت ثصق           ضًا عند ن واإلستراتصجص  من الدخ ل يي معامالت التغطص  المختلف .  ويق م البنك أي
المسننننتندى لتقدير ما إذا كانت المشننننتقات المسننننتخدم  يي معامالت التغطص  يعال  يي مقابل  التغصرات يي القصم  العادل  أو  

 .التديقات النقدي  للبند المغطى

 تغطية القيمة العادلة 2-6-1
      يتم االعتراف يي قائم  األرباح والخسننائر  بالتغصرات يي القصم  العادل  للمشننتقات المخصننصنن  المؤهل  لتغطصات مخاطر

 تغصر القصم  العادل ، وذلك مع أي  تغصرات يي القصم  العادل  المنس ب  لخطر األصل أو االلتزام المغطى.

 لفعال  يي القصم  العادل  لعق د مبادالت سنننننعر العائد والبن د المغطاة المتعلق  بها ضنننننمن بند  يتم االعتراف بأثر التغصرات ا
"صننايي الدخل من العائد ". يي حصن يتم االعتراف بأثر التغصرات الفعال  يي القصم  العادل  لعق د العمل  المسننتقبلص  ضننمن   

 .رباح والخسائر دخل االدوات المالص  بالقصم  العادل  من خالل األبند "صايي 

  يتم االعتراف بأثر عدم الفعالص  يى كاي  العق د والبن د الُمغطاة المتعلق  بها ال اردة يى الفقرة السننابق  ضننمن بند " صننايي
 "دخل االدوات المالص  بالقصم  العادل  من خالل األرباح والخسائر 

  لتعديل الذي تم على القصم  الديتري  للبند المغطى الذي يتم إذا لم ُتعد التغطص  تفي بشننروط محاسننب  التغطص ، يتم اسننتهالك ا
المحاسب  عنه بطريق  التكلف  الُمستهلك ، وذلك بتحمصله على األرباح والخسائر على مدار الفترة حتى االستحقاق. ويستمر      

 غطاة حتى يتم استبعادها.االعتراف بحق ق الملكص  بالتعديالت التي أجريت على القصم  الديتري  ألداة حق ق الملكص  الم

 تغطية التدفقات النقدية 2-6-2
       يتم االعتراف يي قائم  الدخل الشنامل االخر بالجزء الفعال من التغصرات يي القصم  العادل  للمشنتقات المخصنصن  المؤهل

ائم  األرباح   لتغطصات التديقات النقدي . ويتم االعتراف على الف ر باألرباح والخسنننننننائر المتعلق  بالجزء غصر الفعال يي ق             
 ".دخل االدوات المالص  بالقصم  العادل  من خالل األرباح والخسائر والخسائر ضمن بند " صايي 

  يتم ترحصل المبالغ التي تراكمت يي قائم  الدخل الشنننامل االخر إلى قائم  األرباح والخسنننائر  يي نفس الفترات التي يك ن
تؤخذ األرباح أو الخسنننننننائر المتعلق  بالجزء الفعال من مبادالت العمل           للبند المغطى تأثصر على األرباح أو الخسنننننننائر. و    

 ". دخل االدوات المالص  بالقصم  العادل  من خالل األرباح والخسائروالخصارات إلى " صايي 

 عندما تسنننننتحق أو ُتباع أداة تغطص  أو إذا لم تعد التغطص  تفي بشنننننروط محاسنننننب  التغطص ، يسنننننتمر االعتراف باألرباح أو 
الخسننائر التي تراكمت يي الدخل الشننامل االخر يي ذلك ال قت ضننمن بن د الدخل الشننامل االخر، ويتم االعتراف بها يي    

المتنبأ بها. أما إذا لم يعد من المت قع أن تحدث المعامل   يتم االعتراف يي النهاي   بالمعامل  قائم  األرباح والخسائر عندما 
المتنبأ بها، عندئذ يتم ترحصل األرباح أو الخسنننننننائر التي تراكمت يي الدخل الشنننننننامل االخر على الف ر إلى قائم  األرباح 

  والخسائر.
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 تغطية صافى االستثمار 2-6-3
الخسنننننننارة من أداة التغطص  المتعلق  بالجزء الفعال للتغطص ، بصنما يتم      يتم االعتراف ضنننننننمن قائم  الدخل الشنننننننامل االخر بالربح أو  

االعتراف يي قائم  األرباح والخسننائر على الف ر بالربح أو الخسننارة المتعلق  بالجزء غصر الفعال.  ويتم ترحصل األرباح أو الخسننائر 
 ند استبعاد العملصات األجنبص .التي تراكمت يي قائم  الدخل الشامل االخر الي قائم  األرباح والخسائر ع

 المشتقات غير المؤهلة لمحاسبة التغطية 2-6-4
" بالتغصرات االدوات المالص  بالقصم  العادل  من خالل األرباح والخسائريتم االعتراف يي قائم  األرباح والخسائر ضمن "صايي دخل 

العتراف يي قائم  األرباح والخسننائر "صننايي الدخل من األدوات  يي القصم  العادل  للمشننتقات غصر المؤهل  لمحاسننب  التغطص ، ويتم ا 
المالص  بالقصم  العادل  من خالل األرباح والخسننائر" وذلك باألرباح والخسننائر الناتج  عن التغصرات يي القصم  العادل  للمشننتقات التي   

 ل األرباح والخسائر.يتم إدارتها باالرتباط مع األص ل وااللتزامات المالص  بالقصم  العادل  من خال

 المشتقات الضمنية 2-6-5 
 2019يناير  1السياسة المطبقة من 

تعرف المشننتقات المالص  الضننمنص  عندما تك ن المشننتقات مشننم ل  مع ترتصب تعاقدى آخر )عقد أصننلى( ويق م البنك بالمحاسننب  عن     
 المشتق  الضمنص  بإعتبارها مشتق  مستقل  عندما يك ن:

  ( االدوات المالص 9يمثل أصاًل يقع ضمن نطاق المعصار الدولي للتقارير المالص  )العقد األصلى ال. 

 .عند قصاس العقد األصلى بذاته بطريق  أخرى بخالف القصم  العادل  من خالل األرباح والخسائر 

 . عندما تست يي شروط المشتق  الضمنص  تعريو المشتقات إذا تم تقصصمها كأداة منفصل 

  اإلقتصادي  والمخاطر للمشتقات الضمنص  عن تلك الخصائ  والمخاطر المتعلق  بالعقد األصلى. إختالف الخصائ 
يتم قصاس المشنتقات الضنمنص  التي يتم يصنلها بالقصم  العادل ، مع اإلعتراف بالتغصرات يي القصم  العادل  ضنمن األرباح والخسنائر إال      

تديق نقدى أو صننايى إسننتثمار. هذا ويتم عرض المشننتقات الضننمنص  التي تم   إذا كانت جزء يي ترتصب مؤهل للمحاسننب  عنه كتغطص  
 يصلها ضمن قائم  المركز المالى س يًا مع العقد األصلى.

 2019يناير  1السياسة المطبقة قبل 
اسننب  عن عريت المشننتقات المالص  الضننمنص  عندما تك ن المشننتقات مشننم ل  مع ترتصب تعاقدى آخر )عقد أصننلى( ويق م البنك بالمح  

 المشتق  الضمنص  بإعتبارها مشتق  مستقل  عندما يك ن:

 .العقد األصلى بذاته يتم قصاسه بطريق  أخرى بخالف القصم  العادل  من خالل األرباح والخسائر 

 . شروط المشتق  الضمنص  تست يى تعريو المشتقات إذا تم تقصصمها كأداة منفصل 

  للمشتقات الضمنص  عن تلك الخصائ  والمخاطر المتعلق  بالعقد األصلى.إختالف الخصائ  اإلقتصادي  والمخاطر 
ضمنص  التي يتم يصلها بالقصم  العادل ، مع اإلعتراف بالتغصرات يي القصم  العادل  ضمن األرباح والخسائر إال           شتقات ال يتم قصاس الم

أو صننايى إسننتثمار. هذا ويتم عرض المشننتقات الضننمنص  التي تم   ا كانت جزء يي ترتصب مؤهل للمحاسننب  عنه كتغطص  تديق نقدىذإ
 يصلها ضمن قائم  المركز المالى س يًا مع العقد األصلى.

طبقا لطريق  العائد الفعلي يتم حسنناب التكلف  الُمسننتهلك  ألصننل أو التزام مالي وت زيع إيرادات العائد أو مصنناريو العائد على مدار  
ويمثل معدل العائد الفعلي المعدل الذي يسننننننتخدم لخصننننننم التديقات النقدي  المسننننننتقبلص  المت قع سنننننندادها أو عمر األداة المتعلق  بها. 

 تحصصلها خالل العمر المت قع لألداة المالص ، أو يترة زمنص  أقل إذا كان ذلك مناسبًا وذلك لل ص ل بدق  إلى القصم  الديتري  ألصل أو    
الفعلي، يق م البنك بتقدير التديقات النقدي  باألخذ يي االعتبار جمصع شننروط عقد األداة المالص  التزام مالي. وعند حسنناب معدل العائد 

)مثل خصارات السنننننداد المبكر( ولكن ال يؤخذ يي االعتبار خسنننننائر االئتمان المسنننننتقبلص ، وتتضنننننمن طريق  الحسننننناب كاي  األتعاب  
من معدل العائد الفعلي، كما تتضنننننننمن تكلف  المعامل  وأي  عالوات أو           المدي ع  أو المقب ضننننننن  بصن أطراف العقد التي تعتبر جزءاً   

 خص مات.
عند تصنننننصو القروض أو المدي نصات ضننننمن القروض والمدي نصات المضننننمحل  )المرحل  الثالث ( ال يتم االعتراف بإيرادات العائد   

ف بها ضنننمن االيرادات ويقا لألسننناس النقدي وذلك  الخا  بها ويتم قصدها يي سنننجالت هامشنننص  خارج الق ائم المالص ، ويتم االعترا 
 ويقًا لما يلى: 

عندما يتم تحصصلهـننننا وذلك بعد إسترداد كامل المتأخـننننرات بالنسب  للقروض االستهالكص  والعقاري  لالسكان الشخصى والقروض    -
  الصغصرة لالنشط  االقتصادي .
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األسنناس النقدى أيضننًا حصث ُيعلى العائد المحسنن ب الحقًا ويقًا لشننروط  بالنسننب  للقروض الممن ح  للمؤسننسننات المعاد جدولتها ُيتبع
من أقسننناط الجدول  وبشنننرط اسنننتمرار العمصل يى االنتظام، وبعدها يتم ادراج العائد    %25عقد الجدول  على القرض لحصن سنننداد 

العائد الُمهمش قبل الجدول  الذى ال المحسننن ب على رصنننصد القرض القائم بااليرادات )العائد على رصنننصد الجدول  المنتظم ( دون  
ُيدرج بااليرادات إال بعد سننننداد كامل رصننننصد القرض المعترف به يى المركز المالي قبل الجدول  )العائد المحسنننن ب هامشننننصًا قبل  

 الجدول (.

 

 صافى دخل االدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر 2-7

بالقصم  العادل  األرباح والخسائر لألص ل وااللتزامات  بالقصم  العادل  من خالل االرباح والخسائراالدوات المالص  يمثل صايي دخل 
التغصصرات يي القصم  العادل  س اء المحقق  أو غصر المحقق  والف ائد وت زيعات األسهم  ىوتشتمل عل من خالل االرباح والخسائر

 ويروق التغصر يي أسعار الصرف.

 

 والمديونياتالقروض  2-8

 سوق نشطة فيما عدا: ىمتداولة فغير تمثل أصوال  مالية غير مشتقة ذات مبلغ ثابت أو قابل للتحديد و 
األصول التي ينوى البنك بيعها فورا أو في مدى زمني قصير، يتم تبويبها في هذه الحالة ضمن األصول بغرض المتاجرة، أو  -

 ة من خالل األرباح و الخسائر.التي تم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادل
 عند االعتراف األولى بها.  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخراألصول التي بوبها البنك على أنها  -
 األصول التي لن يستطيع البنك بصورة جوهرية استرداد قيمة استثماره األصلي فيها ألسباب أخرى بخالف تدهور القدرة االئتمانية. -

 
 إيرادات ومصروفات العائد  2-9

قائمة الدخل ضمن بند "عائد القروض واإليرادات المشابهة" أو "تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة" بإيرادات ومصروفات  ىيتم اإلعتراف ف
تم تبويبها  ىاجرة أو التفيما عدا تلك المبوبة بغرض المت)لجميع األدوات المالية ذات العائد  ىالعائد بإستخدام طريقة معدل العائد الفعل

. وطريقة معدل العائد حيث تدرج عوائدها ضمن التغير فى قيمتها العادلة( عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
عمر األداة لى وتوزيع إيرادات العائد أو مصروفات العائد على مدار اطريقة لحساب التكلفة الم ستهلكة ألصل أو إلتزام م ىه ىالفعل

يستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع سدادها أو تحصيلها خالل العمر  ىهو المعدل الذ ىالمتعلقة بها. ومعدل العائد الفعل
فى تاريخ لى االمتوقع لألداة المالية، أو خالل فترة زمنية أقل إذا كان ذلك مناسبا  وذلك للوصول إلى القيمة الدفترية ألصل أو إلتزام م

اإلعتبار جميع شروط عقد األداة  ى، يقوم البنك بتقدير التدفقات النقدية آخذا  فىاإلعتراف األولى. وعند حساب معدل العائد الفعل
المالية )مثل خيارات السداد المبكر( فيما عدا خسائر اإلئتمان المستقبلية التى لم تتحقق بعد، وتتضمن طريقة الحساب كافة األتعاب 

، كما تتضمن تكلفة المعاملة أية عالوات أو ى تعتبر جزءا  من معدل العائد الفعل ىفوعة أو المقبوضة بين أطراف العقد التالمد
إيرادات كائدها و عبمضمحلة بحسب الحالة ال يتم اإلعتراف  غير منتظمة أو كديونف القروض أو المديونيات ن  ص  ت   ماوعند خصومات.

اإلعتراف بها ضمن  ى فىألساس النقدإتباع ايتم على أن سجالت هامشية خارج القوائم المالية،  ىا فيتم قيدهفى قائمة الدخل بل 
  -اإليرادات كما يلى:

ضمن ، ي عترف بالعائد عليها بالنسبة للقروض اإلستهالكية والعقارية لإلسكان الشخصى والقروض الصغيرة لالنشطة اإلقتصادية -
 .بعد إسترداد كامل المتأخيراتوذلك عندما يتم تحصيلهيا اإليرادات 

بالنسبة للقروض الممنوحة للمؤسسات ي تبع األساس النقدى أيضا  حيث ي على العائد المحسوب الحقا  وفقا  لشروط عقد الجدولة على  -
  سنة. وفى حالة  نتظام لمدةإمن أقساط الجدولة وبحد أدنى  %25القرض مقابل اإلعتراف بفوائد مجنبة باألرصدة الدائنة لحين سداد 
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 باإليرادات العائد المجنب والمحسوب على رصيد القرض القائم )العائد على رصيد الجدولة المنتظمةي درج إستمرار العميل فى اإلنتظام  -
مة المركز بقائالذى يظهر رصيد الالذى ال ي درج باإليرادات إال بعد سداد كامل و دون العائد الم همش قبل الجدولة  (وسداد كامل الفوائد

 .قبل الجدولة المالى
 

 إيرادات األتعاب والعموالت 2-10

عند تأدية الخدمة وذلك بالتكلفة المستهلكة ضمن اإليرادات  هيتم اإلعتراف باألتعاب المستحقة عن خدمة قرض أو تسهيل يتم قياس
 ىالمنتظمة أو المضمحلة، حيث يتم قيدها فويتم إيقاف اإلعتراف بإيرادات األتعاب والعموالت المتعلقة بالقروض أو المديونيات غير 

 عندما يتم اإلعتراف بإيرادات العائد وفقا   ىسجالت هامشية خارج القوائم المالية، ويتم اإلعتراف بها ضمن اإليرادات وفقا لألساس النقد
بصفة عامة فيتم  ىلألصل المال ىتمثل جزءا  مكمال  للعائد الفعل ى. أما بالنسبة لألتعاب التأعاله (10-2) بااليضاح رقملما ورد 

باألرباح أو كإيراد ويتم تأجيل اإلعتراف بأتعاب اإلرتباط المحصلة على القروض  .ىلمعدل العائد الفعل معالجتها بإعتبارها تعديال  
عليها  يحصل ىإعتبار أن أتعاب اإلرتباط الت ىالخسائر إذا كان هناك إحتمال مرجح بأنه سوف يتم سحب هذه القروض وذلك عل

باألرباح  تلك األتعاب. وعند إستخدام القرض يتم اإلعتراف بالمزمع إصدارها األداة الماليةفى المستمر  هعن تدخل البنك تعتبر تعويضا  
، أما إذا لم يعد إصدار القرض مرجح الحدوث فتحمل تلك األتعاب فورا  على القرض ىتعديل معدل العائد الفعلمن خالل أو الخسائر 

يتم اإلعتراف باألتعاب ضمن فحالة إنتهاء فترة اإلرتباط دون إصدار البنك للقرض  ىفكما أنه . كإيرادات ضمن األرباح أو الخسائر
يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل  ىويتم اإلعتراف باألتعاب المتعلقة بأدوات الدين الت اإليرادات عند إنتهاء فترة سريان اإلرتباط.

ويتم اإلعتراف بأتعاب ترويج القروض المشتركة ضمن اإليرادات  ى بها.الخسائر ضمن اإليراد فى تاريخ اإلعتراف األول األرباح أو
من القرض أو فى حالة إحتفاظ البنك بجزء لنفسه جزء من القرض  ىعدم إحتفاظ البنك بأذلك فى حالة عند إستكمال عملية الترويج و 

األتعاب والعموالت الناتجة عن التفاوض إيراد من قائمة الدخل ب ىويتم اإلعتراف ف للمشاركين اآلخرين.المتاح  ىذات معدل العائد الفعلب
 –مثل ترتيب شراء أسهم أو أدوات مالية أخرى أو إقتناء أو بيع المنشآت  –التفاوض على معاملة لصالح طرف آخر ىأو المشاركة ف

أتعاب اإلستشارات اإلدارية والخدمات األخرى على أساس إيراد من يتم اإلعتراف بما  وذلك عند إستكمال المعاملة المعنية. وعادة  
يتم تقديمها  ىلى وخدمات الحفظ التاأتعاب إدارة التخطيط المإيراد على مدى فترة أداء الخدمة. ويتم اإلعتراف ب ىالنسب ىالتوزيع الزمن

 الخدمة فيها. ةتأدييتم  ىعلى مدار الفترة التوذلك طويلة زمنية  ةفتر  خالل
 

 إيرادات توزيعات األرباح 2-11

وذلك فى تاريخ  ، قائمة الدخل باإليرادات الناتجة عن توزيعات األرباح التى تعلن عنها الشيييييييييييييركات المسيييييييييييييتثمر بها ىيتم اإلعتراف ف
 تحصيلها. ىصدور الحق للبنك ف

 
 الشراء إعادةمع المتزامن  البيع وإتفاقيات البيع مع إعادةالمتزامن  الشراء إتفاقيات 2-12

إعادة شييييرائها بل تظهر ضييييمن أرصييييدة أذون الخزانة التى ت لِزم البنك بتفاقيات اإلسييييتبعد من الدفاتر أذون الخزانة المباعة بموجب ت  ال 
بيعها فيتم  التى ت لِزم البنك بإعادةتفاقيات اإلوبالنسبة ألذون الخزانة المشتراة بموجب  بقائمة المركز المالى.واألوراق الحكومية األخرى 

. ويتم اإلعتراف بالفرق بقائمة المركز المالىعرض اإللتزام بإعادة البيع مخصوما  من أرصدة أذون الخزانة واألوراق الحكومية األخرى 
عادة البيع على أنه تكلفة أو عائد يسييتحق على مدار مدة اإلتفاقيات بإسييتخدام طريق عادة الشييراء أو سييعر الشييراء واا ة بين سييعر البيع واا

  معدل العائد الفعلى.
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 اتفاقيات الشراء وإعادة البيع واتفاقيات البيع واعادة الشراء 2-13

يتم عرض األدوات المالص  الُمباع  بم جب اتفاقصات إلعادة شرائها ضمن األص ل مضاي  الى أرصدة أذون الخزان  وأوراق حك مص  
 ادة البصع( مخص مًا من أرصدة أذون الخزان  وأوراقأخرى بالمركز المالى ويتم عرض االلتزام )اتفاقصات الشراء واع

حك مص  أخرى بالمركز المالى. ويتم االعتراف بالفرق بصن سعر البصع وسعر اعادة الشراء على أنه عائد ُيستحق على مدار مدة 
 االتفاقصات باستخدام طريق  معدل العائد الفعلى.

 اضمحالل األصول المالية 2-14

 2019يناير  1من السياسة المطبقة اعتبارًا 

يتم اثبات خسائر االضمحالل عن الخسائر االئتمانص  المت قع  لألدوات المالص  التالص  والتي ال يتم قصاسها بالقصم  العادل  من خالل 
 األرباح والخسائر وهي:

  .األص ل المالص  التي تمثل أدوات دين 
 . المدي نصات المستحق 
 . عق د الضمانات المالص 
  . ارتباطات القروض وارتباطات ادوات الدين المشابه 

 ال يتم اثبات خسائر اضمحالل يي قصم  االستثمارات يي أدوات حق ق الملكص .

 ادوات الدين المتعلقة بمنتجات التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

يق م البنك بتجمصع ادوات الدين المتعلق  بمنتجات التجزئ  المصريص  والمشروعات الصغصرة والمتناهص  الصغر علي اساس 
 مجم عات ذات مخاطر ائتمانص  متشابه  علي اساس ن ع المنتج المصريي.

ة والمتناهص  الصغر الي ثالث يق م البنك بتصنصو ادوات الدين داخل مجم ع  منتج التجزئ  المصريص  او المشروعات الصغصر
 مراحل بناء علي المعايصر الكمص  والن عص  التالص :

 ادوات الدين المتعلقة  بالمؤسسات والمشروعات المتوسطة

 المؤسسات والمشروعات المت سط  علي اساس مجم عات ذات مخاطر ائتمانص  متشابه بيق م البنك بتجمصع ادوات الدين المتعلق  
 (.ORRعلي اساس وحدة العمصل المقترض )

  يق م البنك بتصنصو العمالء داخل كل مجم ع  الي ثالث مراحل بناء علي المعايصر الكمص  والن عص  التالص :

 المرحلة الثالثة المرحل الثانية المرحلة األولي تصنيف االداة المالية
المحدد  

 االساسي
)المعايصر 

 الكمص (

المحدد 
 االضايي 
)المعايصر 
 الن عص (

المحدد 
 االساسي
)المعايصر 

 الكمص (

 المحدد االضايي 
 )المعايصر الن عص (

 المحدد االساسي
 )المعايصر الكمص (

 المحدد االضايي 
 )المعايصر الن عص (

ادوات مالص  منخفض  
 المخاطر االئتمانص 

ال ت جد 
 متاخرات

تدخل يي نطاق 
المخاطر 

 قب ل مال

    

ادوات مالص  حدث 
بشانها زيادة ج هري  
 يي المخاطر االئتمان

تاخصرخالل   
ي م من  30

تاريخ 
استحقاق 
االقساط 
 التعاقدي .

إذا واجه المقترض واحدا أو أكثر 
 من األحداث التالص  :

تقدم المقترض بطلب لتح يل  -
السداد قصصر االجل الى ط يل 

االجل نتصج  تأثصرات سلبص  متعلق  
 بالتديقات النقدي  للمقترض .

أحد التسهصالت  البنكإلغاء  -
المباشرة من جانب البنك بسبب 

ارتفاع المخاطر االئتمانص  
 للمقترض .

تمديد المهل  الممن ح  للسداد بناء  -
 على طلب المقترض.

متأخرات سابق  متكررة خالل ال  -
 شهرا السابق . 12

تغصرات اقتصادي  مستقبلص  سلبص   -
تؤثر على التديقات النقدي  

 المستقبلص  للمقترض

  

يتأخر -عندما     ادوات مالص  مضمحل 
أكثر -المقترض

ي ما عن  90من 
اقساطه -سداد

 التعاقدي 

 الي جد



 بنك القاهرة )شركة مساهمة مصرية(

 2019 سبتمبر 30المالية المنتهية فى  الفترةعن  لقوائم المالية المستقلةلاإليضاحات المتممة 

 )جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى إال إذا ذكر خالف ذلك(

 

-27- 

 
 

 المرحلة الثالثة المرحل الثانية المرحلة األولي تصنيف االداة المالية

 المحدد االساسي 
 )المعايصر الكمص (

المحدد 
 االضايي
)المعايصر 
 الن عص (

المحدد 
 االساسي
)المعايصر 
 الكمص (

 المحدد االضايي
 )المعايصر الن عص (

المحدد 
 االساسي
)المعايصر 
 الكمص (

 المحدد االضايي
 )المعايصر الن عص (

ادوات مالص  منخفض  
 المخاطر االئتمانص 

تدخل يي  ال ت جد متاخرات
نطاق 

المخاطر 
 قب ل مال

    

حدث ادوات مالص  
بشانها زيادة ج هري  
 يي المخاطر االئتمان

تاخصر خالل   
ي م من  60

تاريخ 
استحقاق 
االقساط 
 التعاقدي .

إذا كان المقترض على 
قائم  المتابع  و/ أو 
األداة المالص  واجهت 
واحدا أو أكثر من 

 األحداث التالص :

زيادة كبصرة بسعر  -
العائد علي االصل 

صج  لزيادة المالى كنت
 .المخاطر االئتمانص 

تغصصرات سلبص   -
ج هري  يي النشاط 
والظروف المالص  أو 

االقتصادي  التي 
 يعمل يصها المقترض.

 

 .طلب إعادة الجدول  -

 

تغصصرات سلبص   -
ج هري  يي نتائج 
التشغصل الفعلص  أو 

المت قع  او التديقات 
 النقدي  .

تغصصرات اقتصادي   -
مستقبلص  سلبص  تؤثر 

النقدي  على التديقات 
 المستقبلص  للمقترض.

 
العالمات المبكرة  -

لمشاكل التديق 
النقدي/السص ل  مثل 
التأخصر يي خدم  
الدائنصن/القروض 

 التجاري .
 
 

  

تأخر عندما ي     ادوات مالص  مضمحل 
المقترض 
 90أكثر من 

 ي ما عن

عندما يعجز المقترض عن تلبص  واحد او 
من المعايصر التالص ، مما يشصر إلى أن  اكثر

 المقترض ي اجه صع ب  مالص  كبصرة. 
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يتم تصنننننصو االصنننن ل المالص  التى انشننننأها او اقتناها البنك وتتضننننمن معدل مرتفع من خطر االئتمان عن معدالت البنك    -

 لالص ل المالص  منخفض  المخاطر عند االعتراف االولى بالمرحل  الثانص  مباشرة.

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 2-14-1
يق م البنك بتقصصم محايظ ادوات الدين على أساس ربع سن ي على مست ى المحفظ  لجمصع االص ل المالص  لأليراد والمؤسسات 
والمشروعات الصغصرة والمت سط  والمتناهص  الصغر وعلي اساس دوري يصما يتعلق باالص ل المالص  للمؤسسات المصنف  ضمن 

مان المتعلق بها ، كما يتم هذا التقصصم على مست ى الطرف المقابل على أساس دوري، و يتم قائم  المتابع  بهدف مراقب  خطر االئت
 مراجع  ومراقب  المعايصر المستخدم  لتحديد الزيادة الج هري  يي خطر االئتمان دوريا من قبل ادارة المخاطر االئتمانص .

االضمحالل لالداه المالص  بقصم  مساوي  للخسائر االئتمانص  المت قع  يق م البنك يي تاريخ الق ائم المالص  بتقدير مخص  خسائر 
على مدى عمر األداة المالص  يصما عدا الحاالت التالص  والتي يتم تقدير مخص  خسائر االضمحالل يصها بقصم  مساوي  للخسائر 

 االئتمانص  المت قع  على مدى أثني عشر شهرا:

مخاطر ائتمانص  منخفض  يي تاريخ الق ائم المالص  )ادوات الدين بالمرحل   اداه دين تم تحديدها على انها ذات (1
 .االولي(

أدوات  مالص  أخرى لم تكن المخاطر االئتمانص  يي تاريخ التقرير قد زادت بشكل ج هري منذ االعتراف األولى  (2
 )ادوات الدين بالمرحل  االولي(.

 االئتمانص  المت قع ، والتي يتم قصاسها كما يلي: للخسائر مرجح احتمالي يرتقد هي المت قع  االئتمانص  يعتبر البنك الخسائر

  إلجمالى العجزالنقدي المحس ب  الحالص  تقاس خسائر االئتمان المت قع  لألص ل المالص  بالمرحل  االولي علي اساس القصم
ات مؤشرات االقتصاد الكلص   لمدة اثني علي اساس معدالت احتماالت االخفاق التاريخص  المعدل  بت قعات مت سط سصناري ه

عشر شهرا مستقبلص  مضروب  يي القصم  عند االخفاق مع االخذ يي االعتبار الترجصح بمعدالت االسترداد المت قع  عند 
 االئتمانص  الخسائر ألن حساب معدل الخسارة وذلك لكل مجم ع  من ادوات الدين ذات المخاطر االئتمانص  المتشابه . ونظرا

السداد  يتم أن تت قع المنشأة كانت إذا حتى تنشأ االئتمانص  الخسائر ،يإن الديعات وت قصت مبلغ الحسبان يي تأخذ المت قع 
 المت قع  الخسائراالئتمانص  وتعتبر.الشروط التعاقدي  بم جب السداد واجب يصبح الدين أن بعد الحق وقت يي ولكن بالكامل

 يي التعثر عن أحداث تنتج والتي علي مدار حصاة االصل المت قع  االئتمانص  الخسائرجزء من  أثني عشر شهرا مدى على
 .الق ائم المالص  تاريخ شهرا بعد أثني عشر خالل والمحتمل  مالص  ألداة السداد

سداد اقساطه 
 التعاقدي 

 وياة أو عجز المقترض. -

 تعثر المقترض مالصًا.  -

الشروع يي جدول  نتصج  تده ر القدرة  -
 االئتمانص  للمقترض.

 عدم االلتزام بالتعهدات المالص .  -

اختفاء الس ق النشط لألصل المالي او احد  -
وات المالص  للمقترض بسبب صع بات االد

  مالص .

منح المقرضصن امتصازات تتعلق بصع ب   -
مالص  للمقترض ما كانت تمنح يي الظروف 

  العادي .

احتمال أن يدخل المقترض يي مرحل   -
اإليالس او اعادة الهصكل  نتصج  صع بات 

 مالص .

إذا تم شراء أص ل المقترض المالص  بخصم  -
  ئر االئتمان المتكبدة.كبصر يعكس خسا
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  إلجمالى العجزالنقدي المحس ب  الحالص  تقاس خسائر االئتمان المت قع  لألص ل المالص  بالمرحل  الثانص  علي اساس القصم
علي اساس معدالت احتماالت االخفاق التاريخص  المعدل  بت قعات مت سط سصناري هات مؤشرات االقتصاد الكلص   لمدة حصاة 
االصل المالي مضروب  يي القصم  عند االخفاق مع االخذ يي االعتبار الترجصح بمعدالت االسترداد المت قع  عند حساب 

 ة وذلك لكل مجم ع  من ادوات الدين ذات المخاطر االئتمانص  المتشابه .معدل الخسار

 لألصل والقصم  الحالص   المبلغ الديتري إجمالي بصن األص ل المالص  المضمحل  ائتمانصا يي تاريخ الق ائم المالص  تقاس بالفرق
 للتديقات النقدي  المستقبلص  المت قع .

 ة االخد يي االعتبار معدالت االسترداد المت قع  من القصم  الحالص  للتديقات النقدي  يق م البنك عند حساب معدالت الخسار
 المت قع  س اء من الضمانات النقدي  والعصنص  او معدالت السداد التاريخص  او المستقبلص  المت قع  وذلك علي النح  التالي: 

داد يقط بقصم  الضمانات النقدي  وما يي حكمها  بالنسب  الدوات الدي ن المصنف  ضمن المرحل  االولي يتم االعت     -
 المتمثل  يي النقدي  واالدوات المالص  االخري التي يمكن تح يلها الي نقدي  بسه ل  يي مدي زمني قصصر

شنننه ر او اقل( وبدون ان يحدث تغصر )خسنننارة( قي قصمتها نتصج  مخاطر االئتمان وذلك بعد خصنننم نسنننب   3) 
 .المت قع مقابل الظروف غصر  10%

بالنسب  الدوات الدي ن المصنف  ضمن كال من المرحل  الثانص  او الثالث  يتم االعتداد يقط بان اع الضمانات طبقا      -
بشنننننننأن تحديد الجدارة االئتمانص  للعمالء  24/5/2005للق اعد الصنننننننادرة عن البنك المركزي المصنننننننري يي 

طبقا لما وارد بق اعد اعداد وتصننن ير الق ائم  وتك ين المخصنننصنننات يي حصن يتم حسننناب قصم  تلك الضنننمانات 
صادرة عن البنك المركزي المصري يي       سس االعتراف والقصاس ال سمبر   16المالص  للبن ك وا وذلك  2008دي

سب      للضمانات النقدي  وللقصم  الحالص  للتديقات النقدي  المستقبلص  للضمانات العصنص        %20و  %10بعد خصم ن
 لي.المعتد بها علي الت ا

بالنسننننب  الدوات الدين المحتفظ بها لدى البن ك التي تعمل خارج مصننننر، يتم تحديد معدالت احتماالت االخفاق   -
علي اسننناس التصننننصو االئتماني للمركز الرئصسننني للبنك الذي يعمل خارج مصنننر وبما ال يزيد عن التصننننصو    

البنك المركزى بشنننننأن مخاطر الدول، االئتماني لدول  المركز الرئصسننننني ومع مراعاة التعلصمات الصنننننادرة عن 
 .%45ويحتسب معدل الخسارة ب اقع 

بالنسب  الدوات المحتفظ بها لدي البنــــ ك التي تعمل داخل مصر، يتم حساب معدالت احتماالت االخفاق علي        -
اسنناس تصنننصو البنك من قبل مؤسننسننات التصنننصو الدولص  الخارجص  وتعامل يروع البن ك المصننري  بالخارج     

مل  المركز الرئصسى ، كما تعامل يروع البن ك االجنبص  التي تعمل داخل مصر معامل  المركز الرئصسي لها، معا
 .%45ويحتسب معدل الخسارة ب اقع 

بالنسب  الدوات الدين التي تصدرها الجهات بخالف البن ك، يتم حساب معدالت احتماالت االخفاق علي اساس        -
لص  من قبل مؤسسات التصنصو الدولص  الخارجص  وبما ال يزيد عن التصنصو      تصنصو الجه  المصدرة لالداة الما  

 . %45االئتماني لدول  الجه  المصدرة يي حال  الجهات الخارجص ، ويحتسب معدل الخسارة ب اقع 
يتم خصم مخص  االضمحالل الخا  باألص ل المالص  المعترف بها بالمركز المالي من قصم  ذات االص ل          -

تصنننن ير قائم  المركز المالي، يي حصن يتم االعتراف بمخصنننن  االضننننمحالل المتعلق بارتباطات   المالص  عند
القروض وعق د الضننمانات المالص  وااللتزامات العرضننص  ضننمن بند المخصننصننات األخرى بالتزامات المركز   

 المالي.
  علي اسننناس الفرق بصن الديعات بالنسنننب  لعق د الضنننمانات المالص  يق م البنك بتقدير الخسنننارة االئتمانص  المت قع -

 المت قع سدادها لحامل الضمان  مخص ما منها اي مبالغ أخرى يت قع البنك استردادها.

 الترقى من المرحلة الثانية الى المرحلة االولى

مص  والن عص  الخاص  ال يق م البنك بنقل االصل المالى من المرحل   الثانص  الي المرحل  االولي اال  بعد استصفاء كاي  العناصر الك
بالمرحل  االولي وان اجمالي المتحصالت النقدي  من االصل المالى اصبحت تساوي او تزيد عن كامل قصم  االقساط المستحق  

 والع ائد  المستحق  ومضي ثالث  اشهر متصل  من االستمرار يي استصفاء الشروط.   -ان وجدت  –لالصل المالى 

 ة الي المرحلة الثانية الترقي من المرحلة الثالث 
اال بعد استصفاء كاي   -بما يي ذلك عملصات الجدول   –ال يق م البنك بنقل االصل المالى من المرحل   الثالث   الي المرحل  الثانص   

 الشروط التالص :

 استصفاء كاي  العناصر الكمص  والن عص  الخاص  بالمرحل  الثانص . (1

حسنننب  –المسنننتحق  بما يي ذلك الع ائد المسنننتحق  المجنب  / المهمشننن     من ارصننندة االصنننل المالى %25سنننداد  (2
 االح ال.

 شهرا متصل  علي االقل. 12االنتظام يي سداد اصل مبلغ االصل المالى وع ائده المستحق  لمدة  (3
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 فترة االعتراف باالصل المالى ضمن الفئة االخيرة من المرحلة الثانية

ال تزيد يترة االعتراف )تصنصو( االصل المالي داخل الفئ  االخصرة من المرحل  الثانص  مدة تسع  اشهر من تاريخ تح يلها لتلك  
 المرحل .

 األصول المالية المعاد هيكلتها: 2-14-2
لصع بات المالص  إذا تم إعادة التفاوض بشأن شروط أصل مالي او تعديلها او إحالل أصل مالى جديد محل أصل مالى حالى بسبب ا

 للمقترض يإنه يتم اجراء تقصصم ما إذا كان ينبغي إستبعاد األصل المالي من الدياتر وتقاس الخسائر االئتمانص  المت قع  كما يلي:

 ذا كانت إعادة الهصكل  لن تؤدى الى إستبعاد األصل الحالي يإنه يتم استخدام التديقات النقدي  المت قع  الناتج  عن األصل إ
 الى المعدل عند احتساب العجز النقدي يي األصل الحالى.  ويتم حساب خسائر االئتمان المت قع  على عمر االداة.الم

   إذا كانت إعادة الهصكل  ستؤدي إلى إستبعاد األصل الحالي، يإن القصم  العادل  المت قع  لألصل الجديد يتم معالجتها كتديقات
وذلك عند إستبعاده . ويتم استخدام هذه القصم  يي حساب العجز النقدي من األصل  نقدي  نهائص  من األصل المالى الحالي

المالى الحالي والتي تم خصمها من التاريخ المت قع الستبعاد األصل حتى تاريخ الق ائم المالص  باستخدام معدل الفائدة الفعال 
 األصلي لألصل المالى الحالى.

 المتوقعة في قائمة المركز الماليعرض مخصصات الخسائر االئتمانية 

 -يتم عرض مخص  الخسائر االئتمانص  المت قع  يى قائم  المركز المالى كما يلى:

 االص ل المالص  التي يتم قصاسها بالتكلف  المستهلك  كخصم من إجمالي القصم  الديتري  لألص ل. 

 . ارتباطات عن القروض وعق د الضمانات المالص : بصف  عام ، كمخص 

  عندما تتضمن األداة المالص  کل من المستخدم وغصر المستخدم من الحد المسم ح به لتلك االداه، وال يمکن للبنك تحديد
الخسائر االئتمانص  المت قع  للجزء غصر المستخدم بشکل منفصل ، يق م البنك بعرض مخص  خسارة مجتمع  للمستخدم 

إجمالي القصم  الديتري  للمستخدم و يتم عرض أي زيادة يي مخص   وغصر المستخدم ويتم عرض المبلغ المجمع كخصم من
 الخسارة على إجمالي مبلغ المستخدم كمخص  للجزء غصر المستخدم. 

  أدوات الدين بالقصم  العادل  من خالل الدخل الشامل االخر ال يتم اثبات مخص  اضمحالل يى قائم  المركز المالي وذلك
ص ل هي قصمتها العادل . ومع ذلك، يتم االيصاح عن مخص  االضمحالل ويتم االعتراف به الن القصم  الديتري  لتلك اال
 يي احتصاطي القصم  العادل .

 اعدام الديون 2-14-3
يتم اعدام الدي ن )إما جزئصا أو كلصا( عندما ال يك ن هناك احتمال واقعي إلسترداد تلك الدي ن. وبصفه عام  عندما يق م البنك 

ال يملك اص ل او م ارد او مصادر الدخل التي يمكن أن ت لد تديقات نقدي  كايص  لتسديد المدي نصات التي بتحديد ان المقترض 
س ف يتم اعدامها ومع ذلك، يإن االص ل المالص  المعدوم  قد تظل خاضع  للمتابع  يي ض ء االجراءات التي يق م بها البنك 

كان مك نا لها مخص   ءمخص  االضمحالل بالدي ن التي يتم اعدامها س ا السترداد المبالغ المستحق . ويتم  الخصم علي حساب
 ام ال، ويتم االضاي  الي مخص  االضمحالل بأى متحصالت عن قروض سبق إعدامها.

 األصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة 2-14-4
على إضمحالل أحد األصول المالية أو مجموعة من  ىبتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوع فترة ماليةكل  نهاية ىيقوم البنك ف

ويتم تحمل خسائر اإلضمحالل عندما يكون هناك  مضمحال   (أو مجموعة من األصول المالية)لى ااألصول المالية. وي عد األصل الم
 Lossالخسارة  لألصل )حدث ىوقعت بعد اإلعتراف األول ىعلى اإلضمحالل نتيجة لحدث أو أكثر من األحداث الت ىدليل موضوع

Eventيمكن تقديرها  ىالت (أو لمجموعة األصول المالية)لى ا( وكان حدث الخسارة يؤثر على التدفقات النقدية المستقبلية لألصل الم
  بدرجة يعتمد عليها.

 على خسائر اإلضمحالل أيا  مما يلى:     ىوجود دليل موضوع مدى يستخدمها البنك لتحديد ىوتتضمن المؤشرات الت
 أو المدين. تواجه المقترض مالية كبيره صعوبات 
 إتفاقية القرض مثل عدم السداد. شروط مخالفة  
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 أو إعادة هيكل التمويل الممنوح له. دعوى تصفية ىالمقترض أو دخول ف توقع إفالس 
 للمقترض. ىتدهور الوضع التنافس 
  متييييييييازات إقييييييييام البنيييييييك ألسيييييييييييييبييييييياب إقتصييييييييييييييييييياديييييييية أو قيييييييانونيييييييية تتعلق بيييييييالصيييييييييييييعوبيييييييات المييييييياليييييييية للمقترض بمنحيييييييه 

 الظروف العادية.  ىأو تنازالت قد ال يوافق البنك على منحها ف
 .إضمحالل قيمة الضمان 
  اإلئتمانية للمقترض الحالةتدهور. 

نخفاض يمكن قياسه فى إوجود بيانات واضحة تشير إلى  ومن األدلة الموضوعية على إضمحالل مجموعة من األصول المالية
مكانية تحديد هذا اإلنخفاض إالتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعه من هذه المجموعة منذ اإلعتراف األولى بها على الرغم من عدم 

 صرفية.  لكل أصل على حدى، ومثال ذلك زيادة عدد حاالت اإلخفاق فى السداد بالنسبة ألحد المنتجات الم
 ويقوم البنك بتقدير فترة تأكد الخسارة وهى الفترة ما بين وقوع الخسارة والتعرف عليها لكل محفظة محددة.

كان ذو أهمية منفردا ، ما لى على حدى إذا اعلى اإلضمحالل لكل أصل م ىبتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوع كما يقوم البنك أوال  
 ليس لها أهمية منفردة، وفى هذا المجال ي راعى ما يلى: ىلى أو فردى لألصول المالية التامكما يتم التقدير على مستوى إج

لى تم دراسيييته منفردا ، سيييواء كان هاما  بذاته أو لم يكن، اأصيييل م قيمةعلى إضيييمحالل  ىد دليل موضيييوعو وجعدم لبنك ما تبين ل إذا -
مشابهة ثم يتم تقييمها معا  لتقدير اإلضمحالل فى  ىلها خصائص خطر إئتمان ىهذا األصل إلى األصول المالية التضم يتم  ئذ  عند

 قيمتها وفقا  لمعدالت اإلخفاق التاريخية.
نتج ما إذا ف، قيمته إضيمحاللمدى يتم دراسيته لتقدير  ئذ  عند ى منفردعلى إضيمحالل أصيل مال ىد دليل موضيوعو لبنك وجتبين لإذا ف -

إلى المجموعة التى يتم حساب خسائر إضمحالل لها على  هال يتم ضم فى قيمة األصل عندئذ  عن الدراسة وجود خسائر إضمحالل 
أسيياس مجمع. أما إذا تبين من الدراسيية السييابقة عدم وجود خسييائر إضييمحالل فى قيمة األصييل بصييفة منفردة يتم عندئذ ضييم األصييل 

 إلى المجموعة.
يمة الدفترية لألصيييييل وبين القيمة الحالية للتدفقات النقدية المسيييييتقبلية ويتم قياس مبلغ مخصيييييص خسيييييائر اإلضيييييمحالل بالفرق بين الق -

. ويتم تخفيض القيمة الدفترية لألصييل بإسييتخدام حسيياب ىلألصييل المال ىاألصييل ىالمتوقعة والمخصييومة بإسييتخدام معدل العائد الفعل
وية العكسيية لخسيائر اإلضيمحالل ببند مخصيص خسيائر اإلضيمحالل ويتم اإلعتراف بعبء اإلضيمحالل عن خسيائر اإلئتمان وبالتسي

 مستقل في قائمة الدخل.
باإلضافة إلى عبء اإلضمحالل الذى يتم اإلعتراف به فى قائمة الدخل كما هو مشار إليه فى الفقرة السابقة يلتزم البنك أيضا  إعتبارا   -

القواعد الجديدة بأن يقوم بحسيييياب المخصييييصييييات أول سيييينة مالية طبق فيها وهى  2010ديسييييمبر  31السيييينة المالية المنتهية فى من 
التى يتم قياسيييييييييها بالتكلفة و اإلئتمان  ربة إلضيييييييييمحالل هذه القروض والسيييييييييلفيات بإعتبارها من األصيييييييييول المعرضييييييييية لخط31المطلو

البنك المركزى على أسيياس نسييب الجدارة اإلئتمانية المحددة من قبل وذلك  –بما فى ذلك اإلرتباطات المتعلقة باإلئتمان  -المسييتهلكة 
المصرى. وفى حالة زيادة مخصص خسائر اإلضمحالل المحتسب وفقا  لهذه النسب عن ذلك المطلوب ألغراض إعداد القوائم المالية 
للبنك يتم تجنيب الزيادة كإحتياطى عام للمخاطر البنكية ضيييييييييييييمن حقوق الملكية خصيييييييييييييما  على األرباح المحتجزة. ويتم تعديل ذلك 

ورية بالزيادة أو النقص كلما كان ذلك مناسيييييييييييبا . وال يعد هذا اإلحتياطى قابال  للتوزيع إال بموافقة البنك المركزى اإلحتياطى بصيييييييييييفة د
 المالية. الفترةأ( الحركة على حساب إحتياطى المخاطر البنكية العام خالل -32المصرى. هذا ويبين إيضاح )

ذا كان القرض أو اإلسيييييتثمار محتفظ به حتى تاريخ اإل - يكون سيييييعر الخصيييييم المسيييييتخدم  سيييييتحقاق ويحمل معدل عائد متغير، عندئذ  واا
على إضيييييمحالل األصيييييل.  ىوفقا  للعقد فى تاريخ تحديد وجود دليل موضيييييوع ىلقياس أية خسيييييائر إضيييييمحالل هو معدل العائد الفعل

  داة بإستخدام أسعار سوق معلنةولألغراض العملية، قد يقوم البنك بقياس خسائر إضمحالل القيمة على أساس القيمة العادلة لأل
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لى إضافة اوبالنسبة لألصول المالية المضمونة، يراعى عند حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من األصل الم -
 وبعد خصم المصاريف المتعلقة بذلك. ةالتدفقات النقدية المتوقعة التي قد تنتج من التنفيذ على وبيع الضمان

مجموعات متشيييابهة من حيث خصيييائص الخطر  ى، يتم تجميع األصيييول المالية فىوألغراض تقدير اإلضيييمحالل على مسيييتوى إجمال -
 ىاإلعتبار نوع األصييييل والصييييناعة والموقع الجغراف ىيجريها البنك أخذا  ف ىعلى أسيييياس عملية التصيييينيف الداخلى الت ى، أىاإلئتمان

امل األخرى ذات الصييييييييييييلة. وترتبط تلك الخصييييييييييييائص بتقدير التدفقات النقدية المسييييييييييييتقبلية وموقف المتأخرات والعو  ةونوع الضييييييييييييمان
 للمجموعات من تلك األصول لكونها مؤشرا  لقدرة المدينين على دفع المبالغ المستحقة وفقا  للشروط التعاقدية لألصول محل الدراسة.

الت اإلخفاق التاريخية، يتم تقدير التدفقات النقدية المسييتقبلية وعند تقدير اإلضييمحالل لمجموعة من األصييول المالية على أسيياس معد -
البنك ومقدار الخسائر التاريخية لألصول ذات خصائص خطر اإلئتمان  ىللمجموعة على أساس التدفقات النقدية التعاقدية لألصول ف

لبيانات الحالية المعلنة بحيث تعكس أثر المشييييييابهة لألصييييييول التى يحوزها البنك ويتم تعديل مقدار الخسييييييائر التاريخية على أسيييييياس ا
كانت  ىتم خاللها تحديد مقدار الخسييييييييييييييائر التاريخية وكذلك إللغاء آثار األحوال الت ىلم تتوافر في الفترة الت ىالت الجاريةاألحوال 
 الفترات التاريخية ولم تعد موجودة حاليا . ىموجودة ف

البيانات الموثوق بها  ىتدفقات النقدية لمجموعة من األصييول المالية أى تغيرات فال ىويعمل البنك على أن تعكس توقعات التغيرات ف -
، وموقف التسييييديدات وأية عوامل أخرى تشييييير  معدالت البطالة، وأسييييعار العقارات ىمثل التغيرات ف)ذات العالقة من فترة إلى أخرى 

بنك بإجراء مراجعة دورية للطريقة واالفتراضيييييييات المسيييييييتخدمة ، ويقوم ال(المجموعة ومقدارها ىإحتماالت الخسيييييييارة ف ىإلى التغيرات ف
 لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية.

ويتم تخفيض القيمة الدفترية مباشيييرة بخسيييائر اإلضيييمحالل وذلك لكافة األصيييول المالية التى يتم قياسيييها بالتكلفة المسيييتهلكة فيما عدا  -
تها عن طريق تكوين مخصيييييييص. وعندما يصيييييييبح رصييييييييد العميل غير قابل أرصيييييييدة العمالء حيث يتم معالجة اإلضيييييييمحالل فى قيم

خصما  على حساب المخصص والذى يضاف إليه المتحصالت من ديون سبق إعدامها. ويتم اإلعتراف بالتغير  هللتحصيل يتم إعدام
 فى تقديرات المخصص المكون لإلضمحالل فى أرصدة العمالء فورا  بقائمة الدخل.
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المملوكة للبنك من أجل الحصييول على عوائد إيجارية أو زيادة رأسييمالية فى قيمتها  ىوالمبان ىاألراضيي ىتتمثل اإلسييتثمارات العقارية ف -
كان ن و فإنها ال تشيييييييييمل األصيييييييييول العقارية التى يملكها البنك ويمارس من خاللها أنشيييييييييطته أو تلك التى آلت إليه وفاء  لديو  ىوبالتال

أنشييييطته. ويتبع البنك نموذج التكلفة فى المحاسييييبة عن اإلسييييتثمارات العقارية بذات الطريقة المطبقة بالنسييييبة ممارسيييية سييييتخدمها فى ي
 لألصول الثابتة المماثلة.
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لى كمصييييييروف فى قائمة الدخل عند تكبدها. ويتم اإلعتراف آليتم اإلعتراف بالتكاليف المرتبطة بتطوير أو صيييييييانة برامج الحاسييييييب ا -
كأصييييييييل غير ملموس بالتكاليف المرتبطة مباشييييييييرة ببرامج محددة وتحت سيييييييييطرة البنك ومن المتوقع أن يتولد عنها منافع إقتصييييييييادية 

ق تطوير البرامج باالضييييافة إلى مسييييتقبلية لفترة تزيد عن سيييينة بما يتجاوز تكلفتها. وتتضييييمن التكاليف المباشييييرة تكلفة العاملين فى فري
يتم اإلعتراف بالتكاليف التى تؤدى إلى الزيادة أو التوسييييييييع فى أداء برامج  نصيييييييييب مناسييييييييب من المصييييييييروفات العامة ذات العالقة.

 لى عن المواصفات آلالحاسب ا
لى المعترف بها كأصل وذلك آلالحاسب ايتم إستهالك تكلفة برامج  األصلية لها كتكلفة تطوير، وتضاف إلى تكلفة البرامج األصلية. -

   .%33.3بنسبة  ثالث سنوات على مدار الفترة المتوقع اإلستفادة منها خالل
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 األصول الثابتة 2-17

بإقتناء بنود األصول الثابتة. ويتم اإلعتراف بالنفقات الالحقة ضمن القيمة الدفترية  وتتضمن التكلفة التاريخية النفقات المرتبطة مباشرة   -
القائم أو بإعتبارها أصال  مستقال ، حسبما يكون مالئما ، وذلك عندما يكون من المرجح تدفق منافع إقتصادية مستقبلية مرتبطة لألصل 

 باألصل إلى البنك وكان من الممكن تحديد هذه التكلفة بدرجة يعتمد عليها. 
الفترة التى يتم تحملها فيها وذلك ضييييييمن مصييييييروفات  ىويتم اإلعتراف بمصييييييروفات الصيييييييانة واإلصييييييالح فى األرباح أو الخسييييييائر ف -

 والتى تتمثل بصفة أساسية فى مقار المركز الرئيسى والفروع والمكاتب.  ىوالمبان ىالتشغيل األخرى. وتتضمن األصول الثابتة األراض
وبإسيييييتخدام  .لتوزيع التكلفة ، ويتم حسييييياب اإلهالك لألصيييييول الثابتة األخرى بإسيييييتخدام طريقة القسيييييط الثابتىال يتم إهالك األراضييييي -

 لى:امعدالت اإلهالك السنوية على النحو الت
 

 سنة 20  %5      المباني واالنشاءات 
 سنوات 5  %20    أثاث مكتبى وخزائن 
  سنوات 5  %20           آالت كاتبة وحاسبة وأجهزة تكييف 
 سنوات 4  %25     وسائل نقل 
 سنوات 5  %20            متكاملةلى / نظم آلية آلأجهزة الحاسب ا 
 سنوات 3           %3,33               تجهيزات وتركيبات 
                            سنوات 3  %3,33تحسينات عقارات مستاجرة 

 
اجعة األصييييول التي ، وتعدل كلما كان ذلك ضييييروريا . ويتم مر فترة ماليةكل  نهاية ىويتم مراجعة األعمار اإلنتاجية لألصييييول الثابتة ف -

الظروف تشيييير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون  ىيتم إهالكها بغرض تحديد اإلضيييمحالل فى قيمتها عند وقوع أحداث أو تغيرات ف
قابلة لإلسيييييييييييييترداد. ويتم تخفيض القيمة الدفترية لألصيييييييييييييل على الفور إلى القيمة اإلسيييييييييييييتردادية إذا زادت القيمة الدفترية عن القيمة 

 تردادية.  اإلس
القيمة البيعية لألصل أو القيمة المتوقعة من إستخدام األصل أيهما أعلى، ويتم تحديد أرباح وخسائر  وتمثل القيمة اإلستردادية صافى -

اإلسييييييييتبعادات من األصييييييييول الثابتة بمقارنة صييييييييافى المتحصييييييييالت بالقيمة الدفترية. ويتم إدراج األرباح )الخسييييييييائر( ضييييييييمن إيرادات 
 قائمة الدخل. ى)مصروفات( تشغيل أخرى ف
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،  ومن أمثلتها اإليرادات المسييييييييتحقة بقائمة المركز المالىمحددة  أصييييييييوليشييييييييمل هذا البند األصييييييييول األخرى التي لم تبوب ضييييييييمن  -
 تحت ا  مقدمالمسددة دفعات وال،  ذلك الضرائب المسددة بالزيادة )مستبعدا  منها اإللتزامات الضريبية( ىالمصروفات المقدمة بما فو 

األصول المتداولة وغير المتداولة التي و ،  لرصيد المؤجل لخسائر اليوم األول الذى لم يتم إستهالكه بعداو حساب شراء أصول ثابتة،  -
 آلت للبنك وفاء  لديون 

من التى ال يتم تبويبها ضيي ةرصييداألو ، الحسييابات تحت التسييوية المدينة و ،  العمالت التذكاريةو ،  السييبائك الذهبيةو ،  التأمينات والع هدو  -
 .المحددة صولأى من األ

قيمة تلك  ىحالة وجود أدلة موضيييوعية على حدوث خسيييائر إضيييمحالل ف ىوف، بالتكلفة  ىويتم قياس معظم عناصييير األصيييول األخر  -
  القيمة الحالية أو البيعية  تهقيم ىصافو الفرق بين القيمة الدفترية لألصل بحدى ى تقاس قيمة الخسارة لكل أصل عل األصول عندئذ  
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ألصيييييييول مشيييييييابهة أيهما أعلى. ويتم تخفيض القيمة الدفترية  ىدية المسيييييييتقبلية الم قدرة المخصيييييييومة بمعدل السيييييييوق الحالللتدفقات النق -
ذاضييييمن واإلعتراف بقيمة الخسييييارة بقائمة الدخل  لألصييييل مباشييييرة   ما إنخفضييييت خسييييارة  بند "إيرادات )مصييييروفات( تشييييغيل أخرى. واا

 عندئذ   اإلضمحاللخسارة ب اإلعترافقع بعد و مع حدث  ىاإلنخفاض بشكل موضوعذلك أمكن ربط و أية فترة الحقة  ىفاإلضمحالل 
تاريخ رد  ىأال ينشيييأ عن هذا اإللغاء قيمة دفترية لألصيييل ف بشيييرط قائمة الدخل ىالمعترف بها من قبل إل اإلضيييمحالليتم رد خسيييارة 

 لم يكن قد تم اإلعتراف بخسائر اإلضمحالل هذه.خسائر اإلضمحالل تتجاوز القيمة التى كان يمكن أن يصل إليها األصل لو 
 التى تؤول ملكيتها للبنك وفاء  لديون ُيراعى ما يلى: باألصول يتعلقوفيما 

ي حظر على البنوك  2003لسيينة  88من قانون البنك المركزى والجهاز المصييرفى والنقد الصييادر بالقانون رقم  60وفقا  ألحكام المادة  -
العقار بالشيييييييييييراء أو البيع أو المقايضييييييييييية عدا العقار المخصيييييييييييص إلدارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين المنقول أو  ىالتعامل ف

والمنقول أو العقييار الييذى تؤول ملكيتييه إلى البنييك وفيياء  لييدين لييه ِقبييل الغير ويتم اإلعتراف بييه من تيياريخ األيلوليية )أى تيياريخ تخفيض 
 وفاء  لدييون على أن يقوم البنك بالتصرف فيه وفقا لما يلى:المديونية( ضمن أصول ألت ملكيتها للبنك 

 خالل سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول. -
 خالل خمس سنوات من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للعقار. -
المصييييييييرى مد المدة إذا إقتضييييييييت الظروف ذلك وله إسييييييييتثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقا  لطبيعة  ىولمجلس إدارة البنك المركز  -

 نشاطها.
قررت إدارة البنك  ىقيمة الديون الت ىتتمثل ف ىآلت بها للبنك الت ىآلت ملكيتها للبنك وفاء  لديون بالقيمة الت ىت ثبت األصيييييييييييييول الت -

تاريخ   ىقيمة تلك األصيييول ف ىة وجود أدلة موضيييوعية على حدوث خسيييائر إضيييمحالل فحال ىالتنازل عنها مقابل هذه األصيييول. وف
القيمة  وأالبيعية  تهقيم ىصيييييافو الفرق بين القيمة الدفترية لألصيييييل بتقاس قيمة الخسيييييارة لكل أصيييييل على حدى  الحق لأليلولة عندئذ  

ألصييول مشييابهة أيهما أعلى. ويتم  ىصييومة بمعدل السييوق الحالالمخمن إسييتخدام األصييل و الحالية للتدفقات النقدية المسييتقبلية المقدرة 
تخفيض القيمة الدفترية لألصييييييييل من خالل إسييييييييتخدام حسيييييييياب لإلضييييييييمحالل واإلعتراف بقيمة الخسييييييييارة بقائمة الدخل ببند "إيرادات 

ذا   ىاض بشييكل موضييوعاإلنخفذلك ربط وأمكن أية فترة الحقة  ىفما إنخفضييت خسييارة اإلضييمحالل )مصييروفات( تشييغيل أخرى". واا
 أال بشرطقائمة الدخل  ىيتم رد خسارة اإلضمحالل المعترف بها من قبل إل عندئذ   اإلضمحاللخسارة ب اإلعترافقع بعد و مع حدث 

ينشأ عن هذا الرد في تاريخ رد خسائر اإلضمحالل قيمة لألصل تتجاوز القيمة التى كان يمكن لألصل أن يصل إليها لو لم يكن قد   -
 اف بخسائر اإلضمحالل هذه.تم اإلعتر 

تصيييينيف المنقول أو العقار وفقا  تم وفى ضييييوء طبيعة المنقول أو العقار التى تؤول ملكيتة للبنك وبمراعاة أحكام المادة المشييييار إليها ي -
األصول األخرى  لخطة البنك أو طبيعة اإلستفادة المتوقعة منه ضمن األصول الثابتة أو اإلستثمارات العقارية أو األسهم والسندات أو

 المتاحة 
للبيع حسييييب الحالة. وعلى ذلك تطبق األسييييس الخاصيييية بقياس األصييييول الثابتة أو اإلسييييتثمارات العقارية أو األسييييهم والسييييندات على  -

األصيييول التى آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون وصييينفت ضيييمن أى من هذه البنود. أما بالنسيييبة لألصيييول األخرى التى لم تدخل ضيييمن 
بالتكلفة أو القيمة العادلة المحددة بمعرفة خبراء البنك  هاهذه التصييييييييييييينيفات وأعتبرت أصيييييييييييييوال أخرى متاحة للبيع فيتم قياسيييييييييييييأى من 

أيهما أقل ويتم اإلعتراف بالفروق الناتجة عن تقييم هذه األصول بقائمة الدخل ضمن بند  -مخصوما  منها تكاليف البيع  -المعتمدين 
ذا على أن يراعى  ، أخرىإيرادات )مصروفات( تشغيل  التخلص من تلك األصول خالل المدة الزمنية المحددة وفقا  ألحكام القانون. واا

يتم تدعيم إحتياطى  2003لسييييييييينة  88من القانون  60هذه األصيييييييييول خالل المدة المحددة وفقا  ألحكام المادة  ىلم يتم التصيييييييييرف ف
درج صييافى إيرادات ومصييروفات األصييول التى آلت ملكيتها ت  و ، ألصييول سيينويا  من قيمة هذه ا %10المخاطر البنكية العام بما يعادل 

  للبنك وفاء  لديون خالل فترة إحتفاظ البنك بها بقائمة الدخل ضمن بند "إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى.
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 إضمحالل األصول غير المالية 2-19

أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية هناك  تألصول القابلة لإلستهالك كلما كانلدراسة إضمحالل إجراء يتم 
يتم إختبار إضمحاللها بل  –بإستثناء الشهرة  –وال يتم إستهالك األصول التى ليس لها عمر إنتاجى محدد  ها.إسترداديتم قد ال لألصل 

لقيمة الدفترية لألصل عن القيمة اإلستردادية. تزيد به ا ىويتم اإلعتراف بخسارة اإلضمحالل وتخفيض قيمة األصل بالمبلغ الذ يا .سنو 
من إستخدام األصل أيهما أعلى. وألغراض تقدير  اإلستخداميةالقيمة البيعية لألصل أو القيمة  ىوتمثل القيمة اإلستردادية صاف

ضمحالل فى قيمتها اإلضمحالل، يتم إلحاق األصل بأصغر وحدة توليد نقد ممكنة. ويتم مراجعة األصول غير المالية التي وجد إ
 تاريخ إعداد كل قوائم مالية. ىلبحث ما إذا كان اإلضمحالل السابق اإلعتراف به يتعين رده إلى قائمة الدخل وذلك ف

 
 اإليجارات 2-20

 ويتم معالجتها كما يلى: ىتعد جميع عقود اإليجار المرتبط بها البنك عقود إيجار تشغيل

 االستئجار  2-20-1
منها أية مسموحات تم الحصول عليها من المؤجر ضمن  مخصوما   ىبالمدفوعات تحت حساب اإليجار التشغيليتم اإلعتراف 
 قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت على مدار فترة العقد. ىالمصروفات ف

 التأجير 2-20-2
المتوقع لألصل بذات  ىلعمر اإلنتاجالميزانية وتهلك على مدار ا ىتظهر األصول المؤجرة إيجارا تشغيليا ضمن األصول الثابتة ف

الطريقة المطبقة على األصول المماثلة، ويثبت إيراد اإليجار مخصوما منه أية مسموحات تمنح للمستأجر بطريقة القسط الثابت على 
 مدار فترة العقد.

 
 حكمها   ىالنقدية وما ف 2-21

ال تتجاوز إستحقاقاتها ثالثة أشهر من تاريخ  ىحكمها األرصدة الت ىألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية، تتضمن النقدية وما ف
البنوك المركزية خارج إطار نسب اإلحتياطى االلزامى، واألرصدة لدى البنوك، وأذون الخزانة  ىاإلقتناء، وتتضمن النقدية، واألرصدة لد

 وأوراق حكومية أخرى.
 

 المخصصات األخرى 2-22

نتيجة ألحداث سابقة ويكون من المرجح أن تستخدم  ىأو إستداللى حال ىهناك إلتزام قانون يتم اإلعتراف بالمخصصات عندما يكون
وفى حالة وجود مجموعة من  موارد البنك لتسوية هذه اإللتزامات، مع إمكانية إجراء تقدير قابل لإلعتماد عليه لقيمة هذا اإللتزام.

يمكن إستخدامه للتسوية يتحدد على أساس هذه المجموعة من اإللتزامات  ىج الذالخار  ىاإللتزامات المتماثلة فإن إحتماالت التدفق النقد
ن كان هناك إحتمال ضئيل ف خارج لتسوية  ىوجود تدفق نقد ىككل. ويتم اإلعتراف بالمخصص لهذه المجموعة من اإللتزامات حتى واا

د المخصصات التى انتفى الغرض منها كليا  أو جزئيا  ويتم ر  بند من بنود هذه المجموعة وذلك إذا توافرت الشروط األخرى لالعتراف.
ويتم قياس القيمة الحالية للمدفوعات المقدر الوفاء بها لسداد اإللتزامات التى يستحق  ضمن بند إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى.

دون تأثره بمعدل الضرائب السارى بما بإستخدام معدل عائد مناسب لذات أجل سداد اإللتزام  القوائم الماليةسدادها بعد سنة من تاريخ 
يكن يعكس القيمة الزمنية للنقود. أما إذا كان األجل أقل من سنة عندئذ يتم اإلعتراف باإللتزام على أساس القيمة المقدرة لإللتزام ما لم 

 حتسابه بالقيمة الحالية.إاألثر الزمنى للنقود جوهريا  فيتم 
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 عقود الضمانات المالية 2-23

يصييييييدرها البنك ضييييييمانا  لقروض أو حسييييييابات جارية مدينة ممنوحة لعمالئه من جهات  ىتلك العقود الت ىالضييييييمانات المالية هعقود 
  .أخرى

من البنك أن يقوم بتسديدات معينة لتعويض المستفيد منها عن خسارة ت حملها بسبب عدم وفاء العميل عندما تلك العقود وتتطلب 
اة الدين. ويتم تقديم تلك الضمانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية وجهات أخرى نيابة عن عمالء يستحق السداد وفقا  لشروط أد

 البنك.
. ويتم القياس ةوالتى قد تعكس أتعاب إصدار الضمان ةتاريخ منح الضمان ىتلك الضمانات بالقيمة العادلة فب ىويتم اإلعتراف األول

 ةى أساس مبلغ القياس األولى )مخصوما  منه اإلستهالك المحسوب لالعتراف بأتعاب الضمانعل ةالالحق إللتزام البنك بموجب الضمان
إلتزام ناتج  ى( أو أفضل تقدير للمدفوعات المطلوبة لتسوية أةقائمة الدخل بطريقة القسط الثابت على مدار عمر الضمان ىفكإيراد 

معامالت مماثلة والخسائر التاريخية،  ىأيهما أعلى. ويتم تحديد تلك التقديرات وفقا  للخبرة ف القوائم الماليةتاريخ  ىعن الضمانة المالية ف
اإللتزامات الناتجة عن الضمانة المالية ضمن بند إيرادات)مصروفات(  ىقائمة الدخل بأية زيادة ف ىمعززة بحكم اإلدارة. ويتم اإلعتراف ف

 تشغيل أخرى.
 

 مزايـا العاملين  2-24

 مزايا العاملين قصيرة األجل  2-42-1
األجور والمرتبات واشتراكات التأمينات االجتماعية، واإلجازات السنوية المدفوعة والمكافآت إذا  ىتتمثل مزايا العاملين قصيرة األجل ف

نتقال أو تقديم البضييائع إلثنى عشيير شييهرا  من نهاية الفترة المالية والمزايا غير النقدية مثل الرعاية الطبية واإلسييكان واإسييتحقت خالل إ
والخدمات المجانية أو المدعومة للعاملين الحاليين. ويتم تحميل مزايا العاملين قصيييييييييييرة األجل كمصييييييييييروفات بقائمة الدخل عن الفترة 

 التى يقدم فيها موظفى البنك الخدمة التى يستحقون بموجبها تلك المزايا.

 مزايا اإلنهاء المبكر للخدمة 2-42-2
،حيث يقوم البنك باالعتراف حالتهم للمعاش المبكر إالمسييتحقة للموظفين الذين يتم  تعويضيياتال فييا اإلنهاء المبكر للخدمة تتمثل مزا

 بتلك التعويضات على انها التزام و مصروف و ذلك فقط عندما يكون البنك ملتزم بشكل ظاهر بالقيام بأي مما يلى:
 تاريخ التقاعد العادي.انهاء خدمة العامل أو مجموعة عاملين قبل  -أ

 تقديم تعويض نهاية الخدمة نتيجة لعرض يتم لتشجيع ترك العمل اختياريا. -ب
يكون البنك ملتزم بشييييييييكل ظاهر بدفع انهاء الخدمة فقط عندما يكون هناك نظام رسييييييييمي مفصييييييييل النهاء الخدمة وال يوجد 

 :ويشمل النظام المفصل ما يلي كحد أدنىاحتمال فعلى لسحب هذا النظام. 
  موقع وعمل العاملين الذين سيتم انهاء خدماتهم وعددهم التقريبي. -أ

 . تعويض نهاية الخدمة لكل فئة أو عمل وظيفي -ب
التاريخ الذي سييييييييييييييتم فيه تطبيق النظام، ويجب أن يبدأ التطبيق في أسيييييييييييييرع وقت ممكن، كما يجب أن تكون الفترة الزمنية  -ج

  تغييرات جوهرية في النظام مستبعدة.الستكمال التنفيذ بالقدر الذي يجعل اجراء 
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 الرعاية الصحية -إلتزامات مزايا ما بعد إنتهاء الخدمة األخرى  2-42-3
 ىيقوم البنك بتقديم مزايا رعاية صحية للمتقاعدين فيما بعد إنتهاء الخدمة وعادة ما يكون إستحقاق هذه المزايا مشروطا  ببقاء العامل ف

ستكمال حد أدنى من فترة الخدمة  الصحية بإعتباره نظم مزايا محددة. ةويتم المحاسبة عن إلتزام الرعاي الخدمة حتى سن التقاعد واا

تاريخ  ىيتم اإلعتراف به فيما يتعلق بنظام الرعاية الصيحية للمتقاعدين القيمة الحالية إللتزامات الرعاية الصيحية ف ىويمثل اإللتزام الذ
 .بعد إجراء التسويات الالزمة على اإللتزام الماليةالقوائم 

حتسيياب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المسييتقبلية المتوقع سييدادها لمواجهة إلتزام نظام الرعاية الصييحية وذلك عن طريق خبير إيتم و  
 . (Unit Credit Projected Methodمستقل بإستخدام طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة ) ىكتوار إ

ويتم تحديد القيمة الحالية إللتزام نظام الرعاية الصيييحية للمتقاعدين عن طريق خصيييم هذه التدفقات النقدية المسيييتقبلية المتوقع سيييدادها 
وذلك بإسيييييتخدام سيييييعر العائد على سيييييندات حكومية بذات عملة سيييييداد المزايا ولها ذات أجل إسيييييتحقاق إلتزام مزايا النظام المتعلق بها 

 تقريبا . 

كتوارية، وتحمل على قائمة إلالتقديرات واالفتراضييات ا ىكتوارية الناجمة عن التعديالت والتغيرات فإلتم احتسيياب األرباح )الخسييائر( اي
من قيمة إلتزامات المزايا المحددة فى نهاية  %10من قيمة أصيييييييول النظام أو  %10الدخل تلك االرباح و)الخسيييييييائر( التى تزيد عن 

كتوارية باالضييييافة إلى )أو الخصييييم إلبقة أيهما أعلى، حيث يتم اإلعتراف بتلك الزيادة من االرباح أو )الخسييييائر( االسيييينة المالية السييييا
 على( قوائم الدخل على مدار متوسط الفترات المتبقية من سنوات العمل.  

صروفات اإلدارية، ما لم تكن التغييرات التي ويتم اإلعتراف بتكاليف الخدمة السابقة فورا  فى قائمة الدخل ضمن مزايا العاملين ببند الم
هذه  ى( وفVesting periodالخدمة لفترة زمنية محددة )فترة اإلسيييتحقاق  ىأ دخلت على الئحة المعاشيييات مشيييروطة ببقاء العاملين ف

 مدار فترة اإلستحقاق. ىالحالة، يتم اإلعتراف بتكاليف الخدمة السابقة فى األرباح أو الخسائر بإستخدام طريقة القسط الثابت عل

 مزايا المعاش 2-42-4

التأمينات االجتماعية لموظفيه والتى يقوم بسيييييدادها للهيئة العامة للتامينات اإلجتماعية طبقا   ىحصييييية البنك ف ىتتمثل مزايا المعاش ف
وتعديالته. يقوم البنك بسييداد حصييته إلى الهيئة العامة للتامينات اإلجتماعية عن كل  1975لسيينة  79رقم  ىلقانون التأمين االجتماع

فترة ويتم تحميل تلك الحصيييييية على قائمة الدخل ضييييييمن األجور والمرتبات ببند المصييييييروفات اإلدارية وذلك عن الفترة التى يقدم فيها 
لى فال ينشأ إلتزام امات البنك بسداد مزايا المعاش بإعتبارها نظم اشتراكات محددة وبالتموظفى البنك خدماتهم. ويتم المحاسبة عن إلتزا

إضييييييافى على البنك فيما يتعلق بمزايا المعاش لموظفيه بخالف حصييييييته فى التأمينات االجتماعية التى يسييييييتحق عليه سييييييدادها عنهم 
 للهيئة.

 
 ضرائب الدخل 2-25

ويتم اإلعتراف به بقائمة الدخل بإسييييتثناء ضييييريبة الدخل  الجارية والضييييريبة المؤجلةيتضييييمن عبء ضييييريبة الدخل كل من الضييييريبة 
المتعلقة ببنود حقوق الملكية حيث يتم اإلعتراف بها مباشييرة ضييمن حقوق الملكية. ويتم اإلعتراف بضييريبة الدخل الجارية على أسيياس 

 صافى الربح 

باالضافة الجارية وتمثل هذه الضريبة ما يخص الفترة  نهاية كل فترة مالية.الخاضع للضريبة وبإستخدام أسعار الضريبة السارية فى 
يتم اإلعتراف بالضييرائب المؤجلة الناشييئة عن فروق زمنية مؤقتة بين فى نهاية كل عام و  بالسيينوات السييابقة.تتعلق ة يفروق ضييريبإلى 

  .القوائم المالية وقيمها طبقا  لألسس الضريبيةت فى إعداد استخدمالقيم الدفترية لألصول واإللتزامات طبقا  لألسس المحاسبية التى 
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اإللتزامات وبإستخدام أسعار الضريبة  وأتحدد قيمة الضريبة المؤجلة بناء على الطريقة المتوقعة لتحقق أو تسوية قيم األصول تهذا و  
القابلة للخضيييييوع ضيييييريبيا  بينما يعترف باألصيييييول السيييييارية. ويتم اإلعتراف باإللتزامات الضيييييريبية عن كافة الفروق الضيييييريبية المؤقتة 

الضييريبية المؤجلة عن الفروق الضييريبية المؤقتة القابلة للخصييم الضييريبى عندما يكون من المرجح أن تتحقق أرباح خاضييعة للضييريبة 
ن غير المتوقع أن ويتم تخفيض قيمة األصيييييول الضيييييريبية المؤجلة بالجزء الذى م. نتفاع باألصيييييلإلفى المسيييييتقبل يمكن من خاللها ا

تحقق منه منفعة ضيييييييييريبية خالل السييييييييينوات التالية، على أنه فى حالة إرتفاع المنفعة الضيييييييييريبية المتوقعة يتم زيادة قيمة األصيييييييييول ت
تتم المقاصيييية بين األصييييول واإللتزامات الضييييريبية المؤجلة إذا كان للبنك حق  الضييييريبية المؤجلة وذلك فى حدود ما سييييبق تخفيضييييه.

مح له بإجراء مقاصة بين األصول واإللتزامات الضريبية الجارية وعندما تكون ضرائب الدخل المؤجلة مستحقة لذات اإلدارة يس ىقانون
 الضريبة.

 
 قتـــراضإلا 2-26

بالقيمة العادلة )سييييييييييييعر المعاملة( مخصييييييييييييوما  منها تكلفة من الغير وذلك يحصييييييييييييل عليها البنك  ىيتم اإلعتراف األولى بالقروض الت
المتحصيييييالت وبين  ىض الحقا  بالتكلفة الم سيييييتهلكة، ويتم تحميل قائمة الدخل بالفرق بين صيييييافو قاس القر تعلى القرض. و الحصيييييول 

 .ىقتراض بإستخدام طريقة معدل العائد الفعلإلسيتم الوفاء بها على مدار فترة ا ىالقيمة الت
 

 رأس المـال  2-27

 أسهم رأس المال وتكلفتها 2-72-1
يتم اإلعتراف بأسهم رأس المال )أدوات حقوق الملكية للمنشأة ذاتها( ضمن حقوق الملكية على أساس صافى المتحصالت بعد خصم 

ترتبط بصيييورة مباشيييرة بإصيييدار أسيييهم جديدة أو أسيييهم مقابل إقتناء كيان أو إصيييدار خيارات وبعد إسيييتبعاد  ىمصيييروفات اإلصيييدار الت
 األثر الضريبى لتلك المصروفات.

 مساهمى البنك ىتوزيعات األرباح عل 2-72-2
البنك  ىت قر فيها الجمعية العامة لمسيييييياهم ىالفترة الت ىي عترف بإلتزام البنك الناتج عن توزيعات األرباح خصييييييما  على حقوق الملكية ف

 ىالنظام األسيييياسييييموجب األرباح ومكافأة أعضيييياء مجلس اإلدارة المقررة ب ىهذه التوزيعات. وتشييييمل تلك التوزيعات حصيييية العاملين ف
 والقانون. وال يعترف بأى إلتزام على البنك تجاه العاملين وأعضاء مجلس اإلدارة فى األرباح المحتجزة إال عندما يتقرر توزيعها.

 
 أنشطة األمانة 2-28

ل خاصييية بأفراد أو أمانات، أو صيييناديق مزايا ما بعد إنتهاء الخدمة ويتم إدارة أصيييو  ىيقوم البنك بمزاولة أنشيييطة األمانة التى تتمثل ف
 إستبعاد هذه األصول واألرباح الناتجة عنها من القوائم المالية للبنك حيث ال تعتبر أصوال  أو أرباحا  للبنك.

 
 (بنك مصر -ودائع مساندة )الودائع المقدمة من البنك المركزى المصرى 2-29

يتم اثبات الوديعة بااللتزامات بالقيمة الحالية محسوبة باستخدام معدل خصم يعادل سعر العائد على سندات حكومية تقارب ذات أجل 
تحت  حقوق الملكيه ريان الوديعة. ويتم اثبات الفرق بين القيمة االسيييييييييمية للوديعة وقيمتها الحالية ضيييييييييمن سيييييييييالوديعة في تاريخ بدء 
مالية بحيث تصل قيمتها الى القيمة  فترةوتعلى الوديعة في نهاية كل  ،سمية عن القيمة الحالية للوديعة المساندةمسمى فرق القيمة اال

 تحميال  علي الفروق المشار إليها بحيث تصل قيمتها الي القيمه االسميه في تاريخ إستحقاقها.وذلك  ،ستحقاقهاإسمية في تاريخ اإل
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 رقام المقارنةأ 2-30

  الحالية. السنة ىالعرض المستخدم ف ىلتتوافق مع التغيرات ف أرقام المقارنة كلما كان ذلك ضروريا  يعاد تبويب 
 

 إدارة المخاطر المالية -3
تحليل وتقييم  ويتم،  المخاطر هو أسييييياس النشييييياط المالي ، وقبول زاولها إلى مخاطر مالية متنوعةينتيجة األنشيييييطة التي البنك تعرض ي

دارة بعض المخاطر أو مجموعة من المخاطر لىبين الخطر والعائد و المالئم إلي تحقيق التوازن  بنكهدف اليولذلك  مجتمعة معا  ، واا  اا
أهم أنواع المخاطر خطر االئتمان وخطر السيييييييييييييوق وخطر السييييييييييييييولة للبنك ، وي عد تقليل اآلثار السيييييييييييييلبية المحتملة على األداء المالي 

وخطر سيييييعر العائد ومخاطر السيييييعر األجنبية العمالت أسيييييعار صيييييرف واألخطار التشيييييغيلية األخرى. ويتضيييييمن خطر السيييييوق خطر 
 األخرى.

االلتزام بالحدود طر و اخممراقبة اللو  ،ولوضع حدود للخطر والرقابة عليه هاوتحليل المخاطر سياسات إدارة المخاطر لتحديدوضع تم قد و 
وتعديلها بمراجعة دورية لسيييييياسيييييات ونظم إدارة المخاطر  البنكقوم وي.  محدثة أوال  بأول نظم معلوماتمن خالل أسييييياليب ي عتمد عليها و 

 .التطبيقات الحديثةأفضل والخدمات و في األسواق والمنتجات  اتتعكس التغير بحيث 
بتحديد وتقييم ادارة المخاطر السيييييييياسيييييييات المعتمدة من مجلس اإلدارة.  وتقوم إدارة المخاطر فى ضيييييييوء  وتتم إدارة المخاطر عن طريق

إلدارة  متعارف عليها مبادئويوفر مجلس اإلدارة   بالبنك ،لمخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات التشيييييييييييييغيلية المختلفة اوتغطية 
خطر أسييييييعار صييييييرف العمالت و تغطى مناطق خطر محددة مثل خطر االئتمان  منشييييييورة، باإلضييييييافة إلى سييييييياسييييييات ككل المخاطر 
مسيئولة  إدارة المخاطر ت عد ذلك، فإنغير المشيتقات المالية. باإلضيافة إلي و المشيتقات أدوات واسيتخدام  ،العائدخطر أسيعار و األجنبية، 

 بشكل مستقل. عن المراجعة الدورية إلدارة المخاطر وبيئة الرقابة
 

  
وي عييد خطر االئتمييان أهم األخطييار  ، الخطر النيياتج عن قيييام أحييد األطراف بعييدم الوفيياء بتعهييداتييه لخطر االئتمييان وهو البنييكتعرض ي

أنشيييطة اإلقراض التي خطر االئتمان بصيييفة أسييياسيييية في  بالنسيييبة للبنك، لذلك تقوم اإلدارة بحرص بإدارة التعرض لذلك الخطر. ويتمثل
طر كما يوجد خأدوات الدين. أنشيييييطة االسيييييتثمار التي يترتب عليها أن تشيييييتمل أصيييييول البنك على والتسيييييهيالت و  القروضينشيييييأ عنها 

خطر االئتمان والرقابة على دارة تتركز عمليات االمثل ارتباطات القروض. و المركز المالى خارج  األدوات الماليةاالئتمان أيضيييييييييييييا في 
بصيييييييفة وحدات النشييييييياط ورؤسييييييياء  واالدارة العليا إلي مجلس اإلدارةالذي يرفع تقاريره  مخاطرلدى فريق إدارة خطر االئتمان في ادارة ال

 . دورية
مخاطر االئتمان المتطلبات الالزمة على مسييييييييييتوى البنك لتعريف، تقييم، رقابة ومتابعة ورفع التقارير بشييييييييييأن مخاطر تضييييييييييع مجموعة 

عن مخاطر االئتمان في وحداتها مع تكامل اسيييييييتراتيجيات العمل مع قدرة االئتمان، في حين تعتبر وحدات العمل/ المسييييييياندة مسيييييييؤولة 
 البنك لتحمل المخاطر.

جراءات مخاطر االئتمان لتوفير الرقابة على محافظ االئتمان من خالل التقييم الدوري للموقف االئتماني للمقترضين  تم وضع سياسات واا
. تتم مراقبة المخاطر للفرد و/ أو المجموعة دوريا على أسييييياس كل محفظة وتحديد الحد األقصيييييى المسيييييموح للمخاطر للمقترض المحدد

على حدة. تقدم سييييياسيييية البنك االئتمانية إرشييييادات تفصيييييلية إلدارة المخاطر االئتمانية بفعالية، حيث تتم مراجعتها   أفضييييل ممارسييييات 
ين آلخر بناء  على الخبرة التنظيمية. تم تصييييييميم السييييييوق والتعليمات الصييييييادرة عن الجهات ، الموضييييييوعات الطارئة ، وتحديثها من ح

 سياسة االئتمان للتأكد من التعرف التام على استراتيجيات وأهداف إدارة المخاطر، والتي تشمل ما يلي: 
  .تقوية وتحسين قدرة البنك على قياس وتقليل مخاطر االئتمان على إساس تحوطي لتقليل الخسائر االئتمانية 
 ءات إدارة محفظة االئتمان. تقوية وتحسين إجرا 
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  .تقوية وتحسين أنظمة إجراءات البنك للتعرف المبكر على مواطن المشاكل 
  .االلتزام بالمتطلبات النظامية وأفضل ممارسات الصناعة إلدارة مخاطر االئتمان 

ية. وتحتوي على معايير قدرة البنك االئتمان وذلك يشييمل معايير التغط بإجراءاتتعالج السييياسيية كافة االنشييطة والوظائف ذات الصييلة  
لتحمل المخاطر كما تتضمن إرشادات حول االسواق المستهدفة )الشركات، المؤسسات التجارية، الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، 

تخص منتجات  واالفراد ذوي المالءة المالية العالية(،كما تعرف السيييياسييية نوع المقترضيييين / الصيييناعات المرغوب فيها . بعض المعايير
محددة ويتم رقابتها بواسطة سياسة المنتج االئتماني الفردي، في حين إن االقسام األخرى عموما تشمل معايير الجودة االئتمانية، غرض 

سائر وشروط التسهيالت، القروض غير المرغوب فيها، التحليل االئتماني، تركز المخاطر، قدرة التسديد، االلتزام بالقوانين واالنظمة، الخ
 المتوقعة والتوثيق.

 
 

تتم إدارة المحفظة من خالل تنوع المحفظة على أساس الغرض، الصناعات/ قطاعات العمل، درجات التقييم والمناطق الجغرافية لتجنب 
االقتصياد. يقوم البنك بشيكل اإلفراط في المخاطر لقطاعات اقتصيادية معينة/ منتجات إئتمانية، والتي قد تتأثر بتطورات غير مواتية في 

عام باسييتخدام معايير للمقترضييين وقطاعات األعمال لتقليل تركز المخاطر. تتركز أعمال البنك في المملكة العربية السييعودية مما يقلل 
 من مخاطر تبادل العمالت بالرغم من أن التركز الجغرافي يظل موجودا ولكنه مقبول وفي إطار تحمل البنك للمخاطر.

ة القروض الشييخصييية متنوعة حيث يتم اعتماد مخاطر بسيييطة نسييبيا لعدد كبير من  العمالء بناء  على تحويل الرواتب للبنك أو محفظ
 . خوجود ضمانات لمخاطر محددة على المنتجات/ الموظفين ...إل

 

  

 التالية: الثالثة  المكونات ينظر البنك في والعمالء ، لبنوكل بالقروض والتسهيالتلقياس خطر االئتمان المتعلق  
 أخر(تاحتماالت االخفاق )ال(probability of default)  التعاقدية . العميل أو الغير في الوفاء بالتزاماتهمن ِقبل 
 للتسهيالت المباشرة و التطور المستقبلي للتسهيالت الغير المباشرة المرجح لها الذى يستنتج نمه البنك الرصيد  الحالي ركزالم

 . (Exposure at defaultالمعرض لالخفاق)
  خطر اإلخفاق االفتراضى(Loss given default) 

)نموذج الخسييييييييييييييارة عكس الخسييييييييييييييارة المتوقعةالتي ت خطر االئتمانوتنطوي أعمال اإلدارة اليومية لنشيييييييييييييياط البنك على تلك المقاييس ل
لقواعد اعداد وتصييوير س التشييغيلية مع عبء االضييمحالل وفقا يياقمويمكن أن تتعارض ال (The Expected Loss Modelالمتوقعة

ومعيار  2008ديسيييييييييمبر  16القوائم المالية للبنوك وأسيييييييييس االعتراف والقياس المعتمدة من مجلس ادارة البنك المركزى المصيييييييييرى فى 
 26المحاسبة المصرى رقم 

 العمالء فئاتلمختلف مفصييلة  لتصيينيف الجدارة تقييم داخلية أسيياليبعلي مسييتوي كل عميل باسييتخدام  التأخر احتمالبتقييم  يقوم البنك
وصييييييول الى تصيييييينيف وقد تم تطوير تلك األسيييييياليب للتقييم داخليا وتراعى التحليالت اإلحصييييييائية مع الحكم المهنى لمسييييييؤل االئتمان لل

ويعكس هيكل الجدارة المستخدم بالبنك كما هو مبين في الجدول التالى  الجدارة المالئم وقدتم تقسيم عمالء البنك الى اربع فئات للجدارة 
لتغير في مدى احتمال التاخر لكل فئة من فئات الجدارة مما يعنى بصيييييفة أسييييياسيييييية ان المراكز االئتمانية تنتقل بين فئات الجدارة تبعا ل

تقيم مدى احتمال التاخر ويتم مراجعة وتطوير أسيييييياليب التقيم كلما كان ذلك ضييييييروريا ويقوم البنك دوريا بتقييم أداء أسيييييياليب تصيييييينيف 
 .الجدارة ومدى قدرتها على التنبوء بحالت التاخر
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يعتمد المركز المعرض لالخفاق علي المبالغ التي يتوقع البنك أن تكون قائمة عند وقوع التأخر. علي سيييبيل المثال ، بالنسيييبة للقرض ، 
القيمة االسمية. وبالنسبة لالرتباطات ، يدرج البنك كافة المبالغ المسحوبة فعال  باإلضافة إلي المبالغ األخرى التي يكون هذا المركز هو 

 يتوقع أن تكون قد س حبت حتى تاريخ التأخر ، إن حدث.
 التعبير ويتم. التأخر ند المطالبة بالدين إن حدثلمدى الخسارة ع البنكتوقعات  او الخسارة الحادة وتمثل الخسارة االفتراضية 
الضييييمانات أو وسييييائل تغطية  توافرمدي و  ،المطالبةوأولوية  المدين،وبالتأكيد يختلف ذلك بحسييييب نوع  للديننسييييبة الخسييييارة بعن ذلك  

 االئتمان األخرى.
قارير شاملة وبنطاق واسع ربع سنوي ،  نصف سنوي وسنويا ، ، وهذه الت، يتم إصدار التقارير اإلدارية للمراقبة والمتابعة بشكل شهري 

 وتعالج موضوعات متعددة تشمل ما يلي: 
 جودة المحفظة، تركز الصناعة والمخاطر الكبرى.  
 تركز المنتج، مراقبة االئتمان وتركز األسهم المحتفظ بها لدى البنك كضمانات. 
 متابعة التعثرات، تفاصيل مخصصات العميل وحركة المخصص.  

 لقروض، بطاقات االئتمان، القروض السكنية وتأجير السيارات. تتكون محفظة التجزئة من ا 
يتم تقييم األفراد بناء  على معايير قياسية محددة مسبقا  لتقييم تأهيلهم لكل من المنتجات المذكورة أعاله. يتم تصنيف قروض العمالء  

 المحفظة(.  المتعثرين كقروض غير عاملة بناء  على عدد أيام التأخير في السداد )على مستوى
الجزء األكبر من محفظة قروض التجزئة هو قروض شيييييييييخصيييييييييية ويتم منحها على أسييييييييياس تحويل رواتب المقترضيييييييييين إلى البنك وهم 

في هذه موظفون مدرجة أسيييييماؤهم ضيييييمن قائمة أصيييييحاب العمل المعتمدين، وبشيييييكل رئيس موظفو الحكومة. المعيار الرئيس القتراض 
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مدة الخدمة ومعدل خدمة الدين المحدد مسييييبقا . منتجات ، الحد األدنى للراتب ، المعتمدين القروض ل المحفظة تشييييمل أصييييحاب العمل
السيييكنية وتأجير السييييارات تعتبر مضيييمونة بشيييكل عام حيث أن األصيييول ذات الصيييلة يملكها البنك ويتم تأجيرها للعمالء وبالتالي تقليل 

 المخاطر إلى حد كبير. 
بطاقات المبني على النقاط بخصييوص التطبيقات ونظام الدرجات المبني على النقاط بشييأن السييلوك باسييتخدام قام البنك بتطوير نظام ال 

شيييييييييييييبكة اإلنترنت والبيانات الخارجية لتقييم ومراقبة ومتابعة قروض العمالء ألن هذا اإلجراء من المتوقع أن يجعل عملية إدارة مخاطر 
 االئتمان أكثر فعالية وفاعلية.

 الشركات والمؤسسات التجارية غير عاملة ويتم وضع مخصصات لها في الحاالت التالية:  تعتبر قروض
 .االستحقاق خيوم بعد تاري 90إذا كان تسديد مبلغ القرض األصلي وتسديد الفوائد ظل متأخرا لمدة تزيد عن  
ري المكشييييوف ظل غير نشييييط يوم أو أن الحسيييياب الجا 90إذا زاد الحسيييياب الجاري المكشييييوف عن الحد المعتمد ألكثر من  

 يوم  180ألكثر من 
يتم نقل درجات القروض غير العاملة ضيييمن درجات التقييم لغير العاملة )دون المسيييتوى، مشيييكوك  وخسيييارة( بناء على ، فيها عدد أيام 

 التأخر في السداد و / أو انخفاض الجودة االئتمانية.  
يقوم البنك بتحديد إن كان هنالك بيانات قابلة للمالحظة تشير إلى نقص في  ،ضا لتحديد إن كان تقييم مخاطر الشركة قد أصبح منخف 

التدفقات النقدية المسيييتقبلية المتوقعة.  وهذا الدليل قد يشيييمل اإلشيييارة إلى أن هنالك تغيرات سيييلبية في موقف الدفع عند المقترض. تقوم 
 –سييييائر القروض التي لها خصييييائص مخاطر ائتمانية  أي مبلغ وتوقيت اإلدارة باسييييتخدام التقديرات بناء على الخبرة السييييابقة بشييييأن خ

مشييييييييابهة، عند تقدير التدفقات النقدية. تتم مراجعة المنهجية واالفتراضييييييييات المسييييييييتخدمة في تقدير كالهما التدفقات النقدية المسييييييييتقبلية 
 بانتظام الفروقات بين الخسائر الفعلية والمقدرة. 

 ختارييوم بعد  90صييية غير عاملة، ويجنب لها مخصييص في حالة التأخر عن السييداد لمدة تزيد عن تعتبر موجودات القروض الشييخ 
 االستحقاق.

 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان  –المبالغ الناتجة عن خسائر االئتمان المتوقعة 
ن البنك يأخذ بعين إنذ االثبات األولي لها، فعند تحديد فيما إذا كانت مخاطر التعثر على األدوات المالية قد ازدادت بشييييييييييكل جوهري م

االعتبار المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما. ويشيييييييييييييتمل ذلك على معلومات كمية ونوعية 
 لمستقبلية.بقة وتقويم االئتمان الذي يجريه الخبراء بما في ذلك المعلومات ااوتحاليل تستند على خبرة البنك الس

 درجات تصنيف مخاطر االئتمان
مختلف البيانات المسييييييييييتخدمة في توقع مخاطر التعثر وتطبيق األحكام  يقوم البنك بتخصيييييييييييص درجة ائتمان لكل خطر اسييييييييييتنادا  إلى

والتقديرات المبينة على الخبرة. تحدد درجات تصيينيف مخاطر االئتمان باسييتخدام عوامل كمية ونوعية تدل على مخاطر التعثر. تتفاوت 
 هذه العوامل بحسب طبيعة المخاطر وطبيعة المقترض.

االئتمان، ويتم معايرتها بحيث تزداد مخاطر التعثر بشيييييييييكل متزايد عند انخفاض مخاطر  أقل من يتم تحديد درجات تصييييييييينيف مخاطر 
 .  9،  8 االئتمان االئتمان، مثل عندما يكون الفرق في مخاطر التعثر بين درجات التصنيف 1و  2الفرق بين درجات تصنيف 

على أسيييياس المعلومات المتوفرة عن الجهة المقترضيييية. تخضييييع تحدد درجة تصيييينيف مخاطر االئتمان لكل شييييركة عند االثبات األولي 
اسييييييتخدام  التعرضييييييات للمراقبة المسييييييتمرة. وقد ينتج عن ذلك نقل التعرض إلى درجة مخاطر ائتمان مختلفة. تتطلب مراقبة التعرضييييييات

 البيانات التالية .
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 التعرضات المتعلقة باألفراد التعرضات المتعلقة بالشركات
مثل  -يتم الحصيييييييييول على المعلومات خالل المراجعة الدورية لملفات 

القوائم المالية المدققة، وحسييييييييييابات اإلدارة، العميل والموازنات التقديرية 
والتوقعيييييات. ومن األمثلييييية على النواحي التي تتطليييييب تركيز معين: 
إجمييالي هييامش الربح، معييدالت الرفع المييالي، تغطييية خييدميية الييدين، 

 التعهدات، إدارة الجودة النوعية، والتغيرات في اإلدارة العليا.االلتزام ب

مثل –المعلومات التي يتم الحصيييييييييييول عليها  داخليا وسيييييييييييلوك العميل 
 استخدام تسهيالت البطاقات االئتمانية.

بييييانيييات من وكييياالت االئتميييان المرجعيييية، والمقييياالت الصيييييييييييييحفيييية أو 
 التغيرات في درجات التصنيف الخارجية.

 المالءة مقاييس

سندات متداولة، وأسعار مقايضة التعثر في االئتمان للجهة المقترضة، 
 عند توفرها.

 . بيانات خارجية من وكاالت ائتمان مرجعية، تشمل معلومات التعثر

التغير الفعلي والمتوقع المهم في البيئة السييييييييياسييييييييية والتنظيمية والتقنية 
 للمقترض أو انشطته التجارية .

 

 ل شروط التعثروضع جدو  -

تعتبر درجات تصيييينيف مخاطر االئتمان المدخل الرئيسييييي لتحديد شييييروط التعثر عن السييييداد. يقوم البنك بجمع معلومات األداء والتعثر 
 المتعلقة بمخاطر االئتمان الخاصة به وتحليلها حسب المنتج والجهة المقترضة وأيضا  حسب درجة تصنيف مخاطر االئتمان.

نماذج إحصيييييييائية في تحليل البيانات التي تم الحصيييييييول عليها واجراء تقديرات الحتمال التعثر على مدى العمر المتبقي يسيييييييتخدم البنك 
 داه المالية والكيفية التي يتوقع أن تتغير بها نتيجة مرور الوقت.الل

الكلي. بالنسييبة لمعظم التعرضييات، تشييتمل يشييتمل التحليل على تحديد ومعايره العالقة بين التغيرات في نسييب التعثر وعوامل اإلقتصيياد 
عوامل االقتصيياد الكلي األسيياسييية على سييعر النفط معدل النمو ونمو الناتج المحلي اإلجمالي واالنفاق الحكومي ومؤشيير أسييعار األسييهم 

 .والبطالة
لخارجية والتوقعات، يقوم البنك البيانات االقتصيييييييييييييادية، وبعد األخذ في الحسيييييييييييييبان مجموعة متنوعة من المعلومات الفعلية ا علىوبناءا 

عداد تصوره ليييييي "الحالة األساسية" التي يكون عليها التوجه المستقبلي للتغيرات االقتصادية المعنية ومجموعة من سيناريوهات التوقعات إب
 المحتملة األخرى، ويستخدم البنك هذه التوقعات لتعدل توقعات احتماالت التعثر

 االئتمان بشكل جوهري تحديد فيما إذا ازدادت مخاطر 
تتفاوت ضييييييييوابط التحديد فيما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بشييييييييكل كبير بحسييييييييب المحفظة وتشييييييييمل تغيرات كمية في احتماالت التعثر 

 وعوامل نوعية، بما في ذلك احتمال التعثر عن السداد الخاص بالمحفظة .
زدادت بشييكل  يمكن للبنك أن يقرر بأن مخاطر االئتمان قد،الخبرة السييابقة  وباسييتخدام  التقديرات التي اجراها الخبراء لديه وبناءا  على

 .جوهري بناءا  على مؤشرات نوعية معينة تدل على ذلك ،  وأنه لم يتم إظهار أثرها بالكامل في التحاليل الكمية بصورة منتظمة 
يادة الجوهرية فسييي مخاطر االئتمان قد حدثت بعد ثالثين وفيما يتعلق باحتمال التعثر عن السييداد الخاص بالمحفظة، يرى البنك بأن الز 

استحقاق مضى لم   خالتأخر عن السداد. تحدد أيام التأخر عن السداد عن طريق القيام بعد أيام التأخر منذ أبكر تاري  خيوما  من تاري
  يتم فيه استالم قيمة الدفعة بالكامل.
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لتحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان عن طريق القيام بمراجعات منتظمة كي يقوم البنك بمراقبة فعالية الضيييييوابط المسيييييتخدمة 
 يؤكد بأن:

 الضوابط قادرة على تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل التعرض للتعثر في السداد.  
 . 30إن الضوابط ال تتفق مع نقطة الزمن الذي تصبح فيه األصول متأخرة السداد لمدة   
( والتعثر 1شييهرا  )المرحلة 12دة عدم وجود تقلبات مضييمونة في مخصييص الخسييائر من التحول بين التعثر عن السييداد لم  

 (.2 عن السداد على مدى العمر )المرحلة
 تعريف التعثر عن السداد 

 تستخدم المعايير التالية لتحديد إن كان المقترض متعثرا:   
 يوم )أو أكثر(. 90 السداد لمدةإن كان لدى المقترض التزام متأخر عن  
 يقاف الفوائد المستحقة عليه.إلديه التزام قام البنك ب 
 لديه التزام )التزامات( تم عادة هيكلته مع خسارة للبنك. 
 لديه التزام تم تصنيفه كغير عامل من قبل البنك. 

 لديه التزام قام البنك بشطبه كليا أو جزئيا . 

 المقترضة متعثرة عن السداد، فأن البنك ينظر في مؤشرات:عند تقويم فيما إذا كانت الجهة 
 مثل أي خرق للتعهدات.  -نوعية  

 مثل حالة التأخر عن السداد، وعدم سداد اية التزامات أخرى لنفس الجهة المصدرة إلى البنك.  -كمية  
 تستند على بيانات معدة داخليا  ويتم الحصول عليها من مصا ر خارجية. 

 لتقويم فيما إذا كانت األداة المالية متعثرة عن السداد وأهميتها بتفاوت على مدى الزمن الظهار التغيرات في الظروف.أن المدخل إلى ا
 يتفق تعريف التعثر عن السداد كثيرا  مع التعريف المطبق من قبل البنك ألغراض رأس المال النظامي.

 إدراج المعلومات المستقبلية 

المسيييتقبلية في تقويمه فيما إذا كانت خسيييائر االئتمان ألية أداة قد ازدادت بشيييكل جوهري يقوم البنك ، منذ  دراج المعلوماتإيقوم البنك ب
االثبات األولي لها وقياسيييه لخسيييائر االئتمان المتوقعة. وبناءا على مختلف المعلومات الفعلية والتوقعات بصيييعداد تصيييورا  ليييييييييييييييي "الحالة 

ت االقتصييييييييادية المعنية ونطاق من التوقعات المحتملة األخرى. ويتطلب ذلك اعداد تصييييييييورين األسيييييييياسييييييييية" للتوجه المسييييييييتقبلي للمتغيرا
إضافيين أو أكثر ودراسة االحتماالت المتعلقة بكل نتيجة. تشتمل المعلومات الخارجية على بيانات اقتصادية وتوقعات منشورة من قبل 

 وكاالت تقييم مثل شركة موديز لخدمات البيانات االقتصادية.
وتتفق مع المعلومات المسييييييييييتخدمة من قبل البنك ألغراض أخرى مثل ، التخطيط  ، تمثل "الحالة األسيييييييييياسييييييييييية" النتيجة األكثر احتماال

جراء اختبارات جهد ألكثر إيقوم البنك ، ب،وبشيييكل دوري  تشييياؤما  و  تاالسيييتراتيجي والموازنة. تمثل التصيييورات األخرى نتائج أكثر تفاؤال
  أجل معايير تحديده ألفضل التصورات األخرى.الصدمات شدة من 
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يقوم البنك بتحديد وتوثيق المحركات األسيييياسييييية لمخاطر االئتمان وخسييييائر االئتمان لكل محفظة. وباسييييتخدام تحليل البيانات التاريخية، 
التصييورات االقتصييادية المسييتخدمة في  يقوم بتقدير العالقة بين عوامل االقتصيياد الكلي ومخاطر االئتمان وخسييائر االئتمان تشييتمل هذه

 على مجموعة من المؤشرات األساسية التالية:  2019 يونيو 30
 نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
 معدالت البطالة 
 االنفاق الحكومي 
 مؤشر أسعار األسهم 

للموجودات المالية على أساس تحليل تم تطوير العالقة المتوقعة بين المؤشرات الرئيسة والتعثر ومعدالت الخسارة في المحافظ المختلفة 
 سنة الماضية. 15إلى  10ل البيانات التاريخية على مدى ا

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة 
 تمثل المدخالت األساسية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة هيكل شروط المتغيرات التالية:

 احتمال التعثر عن السداد. 
  نسبة الخسارة عند التعثر عن السداد. 
 التعرض عند التعثر عن السداد. 

يتم إسييييييييييييتخراج المؤشييييييييييييرات أعاله عموما  من نماذج إحصييييييييييييائية معدة داخليا  وبيانات تاريخية أخرى ، ويتم تعديلها لتعكس المعلومات 
 المستقبلية ، كما تبيانه أعاله .

يتم احتسيييييابها وفق نماذج تصييييينيف إحصيييييائية ويتم تقويمها باسيييييتخدام أدوات  معين  خإن تقديرات احتماالت التعثر تعتبر تقديرات بتاري
تصنيف مرتبطة بمختلف فئات األطراف األخرى والتعرضات. تحدد هذه النماذج اإلحصائية وفق بيانات مجمعة يمكن أيضا  استخدام 

ول على احتمال التعثر للشيييركات الكبرى. وفي بيانات السيييوق ، داخليا وخارجيا  تشيييتمل على عوامل كمية ونوعية. وعند توفرها للحصييي
ن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تغير في تقدير احتمال التعثر إحالة انتقال الطرف المقابل أو التعرضييييييييييات بين فئات درجات التصيييييييييينيف، ف

 المعني.
معدالت   خقدير مؤشرات على تاريتمثل نسبة الخسارة عند التعثر عن السداد حجم الخسارة المحتملة في حالة وجود تعثر. يقوم البنك بت

اسييييييترداد المطالبات من األطراف المتعثرة. تأخذ نماذج   نسييييييبة الخسييييييارة عند التعثر عن السييييييداد بناء نسييييييبة الخسييييييارة عند التعثر بعين 
التجزئة االعتبار الهيكل والضييييييييمان و  تكاليف اسييييييييترداد الضييييييييمان الذي يعتبر جزءا  ال يتجزأ من األصييييييييل المالي. بالنسييييييييبة لقروض 

المضمونة، تعتبر قيمة / نوع االصل مؤشرا أساسيا لتحديد نسبة الخسارة عند التعثر عن السداد. تقوم تقديرات نسبة الخسارة عند التعثر 
عادة معاييره مختلف التصييورات االقتصييادية،  ويتم احتسييابها على أسيياس التدفقات النقدية المخصييومة باسييتخدام معدل العمولة الفعلي إب

 امل خصم.كع
يمثل التعرض عند التعثر عن السداد التعرضات المتوقعة في حالة وقوع التعثر. يقوم البنك باستخراج "التعرض عند التعثر عن السداد" 
من التعرضييييات الحالية إلى الطرف المقابل والتغيرات المحتملة في المبلغ الحالي المسييييموح به بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء. يمثل 

عرض عند التعثر عن السييييييييداد ألصييييييييل مالي اجمالي القيمة الدفترية له. بالنسييييييييبة اللتزامات القروض والضييييييييمانات المالية، يشييييييييتمل الت
"التعرض عند التعثر عن السييداد" على المبلغ المسييحوب والمبالغ المسييتقبلية المحتملة التي يمكن سييحبها بموجب العقد والتي يتم تقديرها 

توقعات مسيييييييتقبلية. بالنسيييييييبة لبعض الموجودات المالية، يحدد التعرض عند التعثر عن السيييييييداد، عن طريق تقويم وفق بيانات تاريخية و 
 مجموعة من نتائج التعرضات المحتملة في مختلف األوقات باستخدام تصورات وطرق إحصائية.

تزداد مخاطر  موجودات المالية التي لمشييييهر كحد أقصييييى بانسييييبة لل 12 كما تم وصييييفه أعاله، وشييييريطة اسييييتخدام احتمال التعثر لمدة
االئتمان الخاصييية بها بشيييكل جوهري، يقوم البنك بقياس مخاطر االئتمان المتوقعة بعد األخذ بالحسيييبان مخاطر التعثر على مدى الفترة 
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لو، ألغراض إدارة  التعاقدية القصييييييوى )بما في ذلك خيارات التمديد للجهة المقترضيييييية( التي يتعرض على مداها لمخاطر االئتمان حتى
لتي يحق للبنك فيه طلب سييييييداد دفعة مقدمة أو إنهاء  خالمخاطر، قام البنك بالنظر في فترة أطول. تمتد أقصييييييى فترة تعاقدية إلى التاري

 إلتزام القرض أو الضمان.
ام غير المسحوب، يقوم البنك بالنسبة للحسابات المكشوفة وتسهيالت بطاقات االئتمان ، التي تشتمل على كل من القرض ومكون االلتز 

خسييييائر االئتمان المتوقعة على مدى فترة أطول من الفترة التعاقدية القصييييوى إذا لم تحد مقدرة البنك على طلب السييييداد أو إلغاء االلتزام 
أو فترات سداد  غير المسحوب، من تعرض البنك لمخاطر االئتمان خالل فترة االخطار المتعاقد عليها. ال يوجد لهذه التسهيالت شروط

محددة، ويتم ادارتها على أسييييييييييييياس جماعي. يمكن للبنك  لكن هذا الحق التعاقدي لن ينفذ خالل اإلدارة اليومية االعتيادية ولكن فقط 
عندما يصيييييييبح البنك على علم ، إلغاؤها فورا بأي زيادة في مخاطر االئتمان على مسيييييييتوى التسيييييييهيل. يتم تقدير هذه الفترة األطول بعد 

خذ بعين االعتبار إجراءات إدارة مخاطر االئتمان التي يتوقع البنك اتخاذها والتي من شيييييييييييأنها التقليل من مخاطر االئتمان المتوقعة. األ
لغاء التسهيل و / أو تحويل الرصيد المتبقي من القرض إلى قرض بشروط سداد محددة.  يشمل ذلك تخفيض الحدود، واا

 أدوات الدين-
ن لم تكن مثل هذه التقييمات أو ما يعادله إلدارة خطر االئتمان ةالخارجي التصييييينيفاتباسيييييتخدام  البنكقوم ي ،الدين بالنسيييييبة ألدوات  ، واا

يتم النظر إلي تلك االسيييييييتثمارات في األوراق المالية علي أنها و .  متاحة، يتم اسيييييييتخدام طرق مماثلة لتلك المطبقة على عمالء االئتمان
 مصدر متاح لمقابلة متطلبات التمويل. توفرئتمانية أفضل وفي نفس الوقت طريقة للحصول علي جودة ا

 

 والمجموعات والصناعات والدول. المدينبإدارة والحد والتحكم في تركز خطر االئتمان علي مستوي  يقوم البنك
أو  ،مقترض كل مسييييتوي على الخطر التي سيييييتم قبوله لمقدار  حدودوذلك بوضييييع  ويقوم بتنظيم مسييييتويات خطر االئتمان الذي يقبله 

 يتم مراقبة تلك المخاطر بصفة مستمرة وتكون خاضعة و . ةالقطاعات الجغرافياألنشطة االقتصادية و مستوي على و  ،مجموعة مقترضين
المقترض / المجموعة  االئتماني علي مستوييتم اعتماد الحدود للخطر و للمراجعة السنوية أو بصورة متكررة إذا دعت الحاجة إلي ذلك. 

 ربع سنوية. بصفةمجلس اإلدارة ِقبل قطاع من النتج و الم  و 
مقابلة سيييداد ى لعلقدرة المقترضيييين والمقترضيييين المحتملين  الدورييتم أيضيييا إدارة مخاطر التعرض لخطر االئتمان عن طريق التحليل 

 .ذلك مناسبا   كانحدود اإلقراض كلما  كذلك بتعديلو هم لتزاماتا

 

 ة مقدممقابل األموال ال الحصول على ضمانات الوسائل ومن هذهالعديد من السياسات والضوابط للحد من خطر االئتمان. البنك ضع ي
 :  لرئيسية لضمانات القروض والتسهيالت.  ومن األنواع االمقبولة فئات محددة من الضماناتلبوضع قواعد استرشادية  يقوم البنكو 

 عقاريالرهن ال. 
 اآلالت والبضائع .أصول النشاط مثل  رهن 
 أدوات الدين وحقوق الملكية  أدوات مالية مثل رهن. 

. ولتخفيض خسارة االئتمان ا  مضمونونشاط االقراض العقاري لألفراد اإلقراض للشركات و ما يكون التمويل علي المدى األطول  غالبا  و   
للحصييييييول علي ضييييييمانات إضييييييافية من األطراف المعنية بمجرد ظهور مؤشييييييرات االضييييييمحالل ألحد البنك سييييييعي ي ، إلي الحد األدنى

 .    والتسهيالتأالقروض 
دوات الدين أوعادة ما تكون  ألصول أخرى بخالف القروض والتسهيالت بحسب طبيعة األداة االضمانات المتخذة ضمانيتم تحديد 

واألدوات المثيلة التي تكون مضمونة بمحفظة من المغطاة بأصول المالية  دواتوأذون الخزانة بدون ضمان فيما عدا مجموعات األ
 األدوات المالية.
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كل من مستوى  علي الفرق بين عقود البيع والشراء أيعلي صافي المراكز المفتوحة للمشتقات  حصيفةبإجراءات رقابية يحتفظ البنك 
التي تحقق منفعة لصالح  لألداةبلغ المعرض لخطر االئتمان في أي وقت من األوقات محدد بالقيمة العادلة الم يكونو القيمة والمدة. 

 دواتمستخدمة للتعبير عن حجم األالفتراضية التعاقدية / االقيمة المن  ضئيال   ا  جزءالذى يمثل  قيمة عادلة موجبة وأصل ذ أي البنك
مع الخطر المتوقع نتيجة للتغيرات في وذلك ل يالممنوح للعم يكلالالخطر االئتماني كجزء من حد اإلقراض هذا يتم إدارة و . ةالقائم

يطلبها البنك لغ التي اال يتم عادة الحصول علي ضمانات في مقابل الخطر االئتماني علي تلك األدوات فيما عدا المبو السوق.  
         ألطراف األخرى.كإيداعات هامشية من ا

أو مقابل توقع أخرى أوراق مالية أو  أدوات حقوق ملكية أو ينشأ خطر التسوية في المواقف التي يكون فيها السداد عن طريق النقديةو 
 يتم وضع حدود تسوية يومية لكل من األطراف األخرى لتغطيةو   خرىأوراق مالية أأو أدوات حقوق ملكية  أو الحصول علي نقدية

 في أي يوم البنكالناتجة عن تعامالت المجمعة مخاطر التسوية 
  

عقود تحمل و للعميل عند الطلب.   األموال إتاحةفي التأكد من  من االرتباطات المتعلقة باالئتمانيتمثل الغرض الرئيسيييييييييييييي       -
بالنيابة عن البنك ها يصييييدر التي   والتجارية ةالمسييييتندياالعتمادات  وتكونخطر االئتمان المتعلق بالقروض.  ذات الضييييمانات المالية 

مضييييييييييييمونة بموجب  غالبا   أحكام وشييييييييييييروط محددةالبنك في حدود مبالغ معينة وبموجب السييييييييييييحب من حق طرف ثالث  لمنحالعميل 
 وبالتالي تحمل درجة مخاطر أقل من القرض المباشر. تي يتم شحنهاالبضائع ال

االعتمادات المستندية.  أو  ات،الضمانأو  ، القروض لمنحالمصرح به  من مستخدمالاالئتمان الجزء غير منح مثل ارتباطات وت      -
ارتباطات الناتج عن بالنسبة لخطر االئتمان وذلك مستخدمة الغير االرتباطات مبلغ يساوي إجمالي محتملة بخسارة البنك لعرض ويت

 رتباطات االوذلك نظرا ألن أغلب يقل عن االرتباطات غير المستخدمة  الخسارة المرجح حدوثها في الواقع.  إال أن مبلغ االئتمان منح
المدة حتى تاريخ االستحقاق البنك  ويراقب. ية محددةائتمان يتمتعون بمواصفات لعمالءالتزامات محتملة  مثلاالئتمان ت بمنحالمتعلقة  -

طويلة األجل عادة ما تحمل درجة أعلي من خطر االئتمان بالمقارنة باالرتباطات  باطاتأن االرت حيثالخاصة بارتباطات االئتمان 
 قصيرة األجل.

-  
تخطيط الجودة االئتمانية وذلك من بداية إثبات أنشيييييييييييييطة اإلقراض  تركز النظم الداخلية للتقييم السييييييييييييييابق ذكرها بدرجة كبيرة علي -

واالسييييييتثمار. وبخالف ذلك ، يتم االعتراف فقط بخسييييييائر االضييييييمحالل التي وقعت في تاريخ المركز المالي ألغراض التقارير المالية 
ائر االئتمان الم حملة علي القوائم بناء علي أدلة موضيييييوعية تشيييييير إلي االضيييييمحالل ونظرا الختالف الطرق المطبقة، تقل عادة خسييييي

 المالية عن مبلغ الخسارة المقدر باستخدام نموذج الجدارة اإلئتمانية المستخدم ألغراض قواعد البنك المركزي المصري.
 مخصيييص خسيييائر االضيييمحالل الوارد في المركز المالي في نهاية الفترة مسيييتمد من تصييينيف المراحل الثالثة. ومع ذلك ، فان اغلبية -

المخصيييييييييييييص ينتج من آخر درجتين من التصييييييييييييينيف. ويبين الجدول التالي النسيييييييييييييبة للبنود داخل المركز المالي المتعلقة بالقروض 
  والتسهيالت واالضمحالل المرتبط بها لكل من فئات التقييم الداخلي للبنك:
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تتطلب سياسات البنك مراجعة كل األصول المالية التى تتجاوز أهمية نسبية محددة على األقل سنويا أو أكثر عندما تقتضي الظروف ذلك 
ويتم تحديد عبء االضمحالل على الحسابات التى تم تقييمها على اساس فردى وذلك بتقييم الخسارة المتوقعة فى تاريخ المركز المالي على 

ة على حدة ، ويجرى تطبيقها على جميع الحسابات التى لها أهمية نسبية بصفة منفردة . ويشمل التقييم عادة الضمان القائم ، اساس كل حال
 بما فى ذلك اعادة تأكيد إمكانية التنفيذ على الضمان والتحصيالت المتوقعة من تلك الحسابات .   

 الخبرة التاريخية المتاحة والحكمن األصول المتجانسة باستخدام ويتم تكوين مخصص خسائر االضمحالل على أساس المجموعة م
  الشخصي.

 العام للمخاطر البنكية  حتياطىنموذج قياس اإل 4أ/
فرعية  شكل مجموعات ىبتصنيف القروض والتسهيالت ف اإلدارة، تقوم 1إيضاح أ/ ىفئات تصنيف الجدارة األربعة المبينة ف إلىباإلضافة 

هذه المجموعات وفقا   ىف اإلئتماناألصييول المعرضيية لخطر  . ويتم تصيينيفىالمصيير  ىيث تتفق مع متطلبات البنك المركز بحأكثر تفصيييال  
 السيييييداد.وطبقا   ىفنتظامه إومدى  لىاعلقة بالعميل ونشييييياطه ووضيييييعه الملقواعد وشيييييروط تفصييييييلية تعتمد بشيييييكل كبير على المعلومات المت

عتبار للقواعد المعدلة للبنك المركزى المصييييييرى و  ا  من أول سيييييينة يلتزم البنك فيها بتطبيق تلك القواعد يتم حسيييييياب المخصييييييصييييييات المطلوبة اا
 اإلرتباطاتذلك  ىبما ف .فى قيمتها بصيييورة منفردة ضيييمحاللاإلتم تقدير يالتى و  اإلئتمانفى قيمة األصيييول المعرضييية لخطر  ضيييمحالللإل

فى قيمتها  ضيييمحاللاإلتم تقدير يأما بالنسيييبة لمجموعات األصيييول التى ، التدفقات النقدية المخصيييومةطريقة  إسيييتخدامب  .باإلئتمانالمتعلقة 
المخصيييييص المطلوب وفقا  حالة زيادة  ىوف التاريخية. اإلخفاقمعدالت طريقة  إسيييييتخدامبفى قيمتها  ضيييييمحاللاإلبصيييييورة مجمعة فيحسيييييب 

المعدلة لقواعد لالمطلوب وفقا   ضيييمحاللاإلمخصيييص خسيييائر عن  بالنسيييب الصيييادرة من البنك المركزى المصيييرى ةئتمانياإلألسيييس الجدارة 
المخاطر البنكية العام ضمن حقوق الملكية خصما   إحتياطىيتم تعديل األرباح المحتجزة بتلك الزيادة ثم تجنيبها فى  ىالمصر  ىلبنك المركز ل

وي عد  بصيييييفة دورية بالزيادة والنقص بحيث يعادل دائما  مبلغ الزيادة بين المخصيييييصيييييين. حتياطىعلى األرباح المحتجزة. ويتم تعديل ذلك اإل
 المالية. السنةنكية العام خالل المخاطر الب إحتياطىأ( الحركة على حساب /33غير قابل للتوزيع ويبين إيضاح ) حتياطىهذا اإل
المصييييرى ونسييييب المخصييييصييييات  ىبيان فئات الجدارة للمؤسييييسييييات وفقا  ألسييييس التقييم الداخلى مقارنة بأسييييس تقييم البنك المركز  ىوفيما يل

 :اإلئتماناألصول الم عرضة لخطر  ضمحاللالمطلوبة إل
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 تصنيف البنك 
 المصرى ىالمركز 

 دلول م
 التصنيف

نسبة المخصص 
المطلوب طبقا  ألسس 

 ةئتمانياإل الجدارة 

 التصنيف
 ىالداخل 

 مدلول 
 ىالتصنيف الداخل

 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 مقبولة حديا   مخاطر 6
 المتابعة الخاصة 3 %5 خاصة مخاطر تحتاج لعناية 7
 ديون غير منتظمة 4 %20 دون المستوى 8
 ديون غير منتظمة 4 %50 تحصيلها ىمشكوك ف 9

 ديون غير منتظمة 4 %100 رديئة 10
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 المجنبة والمخصصات لخطر اإلئتمان قبل خصم الضمانات والعوائدالبنود المعرضة  5أ/
 بقائمة المركز المالىبنود المعرضة لخطر اإلئتمان ال

 2018ديسمبر  31 2019 سبتمبر 30 
 1 600 021 12 971 639 أرصدة لدى البنك المركزى

 53 099 718 40 009 762 أرصده لدى البنوك
 537 408 488 163 للبنوكقروض وتسهيالت 

   قروض وتسهيالت للعمالء
   ألفرادقروض 

 906 696 1 088 600 حسابات جارية مدينة -
 198 765 344 286 بطاقات ائتمان -
 23 332 451 27 036 224 قروض شخصية  -
 1 703 247 1 997 316 قروض عقارية -

   قروض لمؤسسات
 9 341 705 15 870 380 حسابات جارية مدينة -
 13 584 758 13 982 892 قروض مباشره -
 16 122 708 14 540 256 قروض مشتركة -
 239 898 187 041 مستندات مخصومة -

   بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر إستثمارات مالية
 20 631 658 30 378 505 أدوات دين -

   إستثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة 
 21 982 358 18 269 369  أدوات دين -

 2 238 476 2 158 003 *أصول أخرى
 165 519 867 179 322 436  لى ااالجم

رقم  اتباإليضاح كما هو وارد تفصيال   الخسائر اإلئتمانية المتوقعةمخصص قبل خصم  األصول الماليةيتضمن الجدول السابق القيم الخاصة ب
 .(18) و( 17)( و 16)

 *األصول األخرى المدرجه أعالها تتمثل فى اإليردات المستحقة.
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 -الجدول التالى معلومات حول جودة األصول المالية خالل الفترة :يوضح 
 

 االجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية  المرحلة االولى أرصدة لدى البنوك
  مدى الحياة مدى الحياة شهر 12 

     درجة االئتمان
 40 009 762 -- 3 288 591 36 721 171 ديون جيدة 

 -- -- -- -- المتابعة العادية
 -- -- -- -- متابعة خاصة

 -- -- -- -- ديون غير منتظمة
 40 009 762 -- 3 288 591 36 721 171 االجمالى

 8 787 -- 8 787 -- يخصم مخصص خسائر االضمحالل
 40 000 975 -- 3 279 804 36 721 171 القيمة الدفترية بالصافى 

 
 االجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية  االولىالمرحلة  أذون الخزانة وأوراق حكومية اخرى

  مدى الحياة مدى الحياة شهر 12 
     درجة االئتمان

 24 478 992 -- 8 393 094 16 085 898 ديون جيدة 
 -- -- -- -- المتابعة العادية

 -- -- -- -- متابعة خاصة
 -- -- -- -- ديون غير منتظمة

 24 478 992 -- 8 393 094 16 085 898 االجمالى
 (104 103) -- (104 103) -- يخصم مخصص خسائر االضمحالل

 24 374 889 -- 8 288 991 16 085 898 القيمة الدفترية بالصافى 

 
 االجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية  المرحلة االولى سندات خزانة

  مدى الحياة مدى الحياة شهر 12 
     درجة االئتمان

 24 168 882 -- 2 653 781 21 515 101 ديون جيدة 
 -- -- -- -- المتابعة العادية

 -- -- -- -- متابعة خاصة
 -- -- -- -- ديون غير منتظمة

 24 168 882 -- 2 653 781 21 515 101 االجمالى
 (108 351) -- (108 351) -- يخصم مخصص خسائر االضمحالل

 24 060 531 -- 2 545 430 21 515 101 القيمة الدفترية بالصافى 
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 االجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية  المرحلة االولى البنوكقروض 
  مدى الحياة مدى الحياة شهر 12 

     درجة االئتمان
 488 163 -- 162 721 325 442 ديون جيدة 

 -- -- -- -- المتابعة العادية
 -- -- -- -- متابعة خاصة

 -- -- -- -- غير منتظمة ديون
 488 163 -- 162 721 325 442 االجمالى

 (1 235) -- (226) (1 009) يخصم مخصص خسائر االضمحالل
 486 928 -- 162 495 324 433 القيمة الدفترية بالصافى 

 
 االجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية  المرحلة االولى فرادقروض وتسهيالت لأل

  مدى الحياة مدى الحياة شهر 12 
     درجة االئتمان

 29 688 005 -- 367 863 29 320 142 ديون جيدة 
 -- -- -- -- المتابعة العادية

 -- -- -- -- متابعة خاصة
 778 421 778 421 -- -- ديون غير منتظمة

 30 466 426 778 421 367 863 29 320 142 االجمالى
 (714 781) (522 318) (11 211) (181 252) يخصم مخصص خسائر االضمحالل

 29 751 645 256 103 356 652 29 138 890  بالصافى القيمة الدفترية
 

 االجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية  المرحلة االولى قروض وتسهيالت للشركات
  مدى الحياة مدى الحياة شهر 12 

     درجة االئتمان
 42 381 489 -- 11 965 084 30 416 405 ديون جيدة 

 -- -- -- -- المتابعة العادية
 137 422 136 900 522 -- متابعة خاصة

 2 064 286 2 064 286 -- -- ديون غير منتظمة
 44 583 197 2 201 186 11 965 605 30 416 405 االجمالى

 (3 756 637) (2 083 591) (1 509 500) (163 546) يخصم مخصص خسائر االضمحالل
 40 826 560 117 595 10 456 105 30 252 859 القيمة الدفترية بالصافى 
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 -بين بداية و نهاية الفترة نتيجة لهذه العوامل: ECLالجدول التالى التغيرات في الخسائر االئتمانية المتوقعة يوضح  -
 
 أرصدة لدى البنوك

 
 االجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية  األولىالمرحلة 

  مدى الحياة مدى الحياة شهر 12
 73 052 -- 59 223 13 829 2019يناير  1االئتمانية في خسائر المخصص 

 10 588 -- 10 588 -- أصول مالية جديدة مشتراه او مصدرة
 (73 052) -- (59 223) (13 829) أصول مالية استحقت او تم استبعادها

 --  -- -- المحول الى المرحلة االولى
 -- -- -- -- المحول الى المرحلة الثانية
 -- -- -- -- المحول الى المرحلة الثالثة

 (1 801) -- (1 801) -- فروق ترجمة عمالت أجنبية
 8 787 -- 8 787 -- الرصيد في اخر الفترة المالية

 
 

 أذون خزانة واوراق حكومية اخرى
 

 االجمالى الثالثة المرحلة المرحلة الثانية  األولىالمرحلة 
  مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

 154 040 -- 154 040 -- 2019يناير  1خسائر االئتمانية في المخصص 
 39 675 -- 39 675 -- أصول مالية جديدة مشتراه او مصدرة
 (81 458) -- (81 458) -- أصول مالية استحقت او تم استبعادها

 -- -- -- -- المحول الى المرحلة االولى
 -- -- -- -- المحول الى المرحلة الثانية
 -- -- -- -- المحول الى المرحلة الثالثة

تغيرات في احتماالت اإلخفاق و الخسارة في حالة اإلخفاق و 
 صيد المعرض لالخفاقر ال

-- -- -- -- 

 -- -- -- -- تغييرات على افترضات ومنهجية النموذج
 -- -- -- -- اإلعدام خالل الفترة

 (8 154) -- (8 154) -- فروق ترجمة عمالت اجنبية
 104 103 -- 104 103 -- الرصيد في اخر الفترة المالية
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 سندات خزانة
 

 االجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية  المرحلة األولى
  مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

 28 151 -- 28 151 -- 2019يناير  1مخصص الخسائر االئتمانية في 
 83 596 -- 83 596 -- أصول مالية جديدة مشتراه او مصدرة
 (1) -- (1) -- أصول مالية استحقت او تم استبعادها

 -- -- -- -- المحول الى المرحلة االولى
 -- -- -- -- المحول الى المرحلة الثانية
 -- -- -- -- المحول الى المرحلة الثالثة

احتماالت اإلخفاق و الخسارة في حالة اإلخفاق و تغيرات في 
 الرصيد المعرض لالخفاق

-- -- -- -- 

 -- -- -- -- تغييرات على افترضات ومنهجية النموذج
 -- -- -- -- اإلعدام خالل الفترة

 (3 395) -- (3 395) -- فروق ترجمة عمالت اجنبية
 108 351 -- 108 351 -- الرصيد في اخر الفترة المالية

 
 قروض البنوك

 
 االجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية  المرحلة االولى

  مدى الحياة مدى الحياة شهر 12
 2 448 -- -- 2 448 2019يناير  1مخصص الخسائر االئتمانية في 

 -- -- -- -- أصول مالية جديدة مشتراه او مصدرة
 (917) -- -- (917) أصول مالية استحقت او تم استبعادها

 -- -- -- -- المحول الى المرحلة االولى
 -- -- 325 (325) المحول الى المرحلة الثانية
 -- -- -- -- المحول الى المرحلة الثالثة

 (296) -- (99) (197) فروق ترجمة عمالت اجنبية
 1 235 -- 226 1 009 الرصيد في اخر الفترة المالية
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 فرادأللقروض وتسهيالت 
 

 االجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية  المرحلة االولى
  مدى الحياة مدى الحياة شهر 12

 367 308 176 522 9 384 181 402 2019يناير  1خسائر االئتمانية في المخصص 
 83 148 28 569 2 215 52 364 أصول مالية جديدة مشتراه او مصدرة
 (56 947) (36 906) (724) (19 317) أصول مالية استحقت او تم استبعادها

 318 614 351 475 336 (33 197) تغيرات خالل الفترة
 (6 899) (6 899) -- -- اإلعدام خالل الفترة

 9 574 9 574 -- -- المتحصل من اإلعدام خالل الفترة
 (17) (17) -- -- فروق ترجمة عمالت اجنبية

 714 781 522 318 11 211 181 252 الرصيد في اخر الفترة المالية
 

 
 قروض وتسهيالت للشركات

 
 االجمالى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية  المرحلة االولى

  مدى الحياة مدى الحياة شهر 12
 3 700 503 1 533 323 1 837 552 329 628 2019يناير  1خسائر االئتمانية في المخصص 

 925 542 160 091 658 831 106 620 أصول مالية جديدة مشتراه او مصدرة
 (615 988) (185 453) (247 588) (182 947) أصول مالية استحقت او تم استبعادها

 -- (1 884) (1) 1 885 المحول الى المرحلة االولى
 -- (2 456) 59 554 (57 098) المحول الى المرحلة الثانية
 -- 638 759 (638 527) (232) المحول الى المرحلة الثالثة

 (617) (617) -- -- اإلعدام خالل الفترة
 7 7 -- -- المتحصل من اإلعدام خالل الفترة

 (252 810) (58 179) (160 321) (34 310) فروق ترجمة عمالت اجنبية
 3 756 637 2 083 591 1 509 500 163 546 الرصيد في اخر الفترة المالية

 
 

 لىاقائمة المركز المالبنود المعرضة لخطر اإلئتمان خارج 
 2018ديسمبر  31 2019 سبتمبر 30 

 1 707 526 2 031 188 ضمانات مالية
 4 207 193 4 362 345 إرتباطات عن قروض والتزامات اخري غير قابله لاللغاء متعلقه باالئتمان

 2 200 742 2 202 571   إعتمادات مستندية
 9 650 972 10 449 148  خطابات ضمان

 17 766 433 19 045 252  لىااالجم
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وذلك بدون  2018ديسمبر  31و 2019 سبتمبر 30الحد األقصى لخطر االئتمان الذى يمكن للبنك ان يتعرض له في ( 5)أ/يمثل الجدول األول 
من الحد األقصى الم عرض لخطر اإلئتمان ناتج عن القروض والتسهيالت للعمالء  %41.86ن أالجدول من بين يتو اخذ ايه ضمانات في االعتبار 

بالقيمة أدوات الدين المبوبة ضمن األصول المالية  ى( بينما تمثل اإلستثمارات ف%39.53: 2018)ديسمبرالمخصومة بما فى ذلك المستندات 
 (.%75.25: 2018من هذا الحد )ديسمبر %27.13 نسبة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر وبالتكلفة المستهلكة

العمالء الحد األدنى لخطر اإلئتمان الناتج عن كل من محفظة قروض وتسهيالت  ىالسيطرة واإلبقاء عل ىاإلستمرار ف ىقدرتها عل ىوتثق اإلدارة ف
 :ىما يل ىعل ا  وأدوات الدين بناء

 %(.78.39: 2018عليها متأخرات أو مؤشرات إضمحالل )ديسمبرال يوجد العمالء من محفظة قروض وتسهيالت  % 74.43أن  -
 (.%3.31: 2018ضمحالل )ديسمبراإل العمالء محلمن محفظة قروض وتسهيالت  %4.06أن  -
 ( منها%96.69: 2018)ديسمبرالعمالء من محفظة قروض وتسهيالت  %95.94 أن القروض التى لم يعتريها إضمحالل تمثل فى مجموعها -

 .العمالء ( من محفظة قروض وتسهيالت%18.30: 2018)ديسمبر %21.50 متأخرات ولكنها ليست محل إضمحالل تمثل نسبة عليهاقروض 
 
   قروض وتسهيالت  6-أ

 فيما يلى موقف أرصدة القروض والتسهيالت من حيث الجدارة اإلئتمانية:

 2018ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 2019 سبتمبر 30 2019 سبتمبر 30 
قروض وتسهيالت  

 للعمالء
قروض وتسهيالت 

 بنوكلل
قروض وتسهيالت 

 للعمالء
قروض وتسهيالت 

 للبنوك
 537 408 51 293 826 488 163 55 861 127  إضمحاللوليست محل ال يوجد عليها متأخرات 

 -- 11 970 934 -- 16 135 248 عليها متأخرات لكنها ليست محل إضمحالل
 -- 2 165 468 -- 3 050 620 محل إضمحالل

 537 408 65 430 228 488 163 75 046 995 لىااإلجمــ
 -- (3 582 768) (1 235) (4 471 418) ئتمانية المتوقعةخسائر اإلال: مخصص  يخصم

 -- (6 278) -- (6 518) : العوائد المجنبةيخصم

 -- (31 514) -- (20 843) : الخصم غير المكتسب للمستندات المخصومةيخصم

 537 408 61 809 668 486 928 70 548 216 ى الصافــ
.%14.5 بنسبةللعمالء والبنوك القروض والتسهيالت من محفظة البنك المالية الجارية زيادة الفترة  شهدت  -
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 قروض وتسهيالت ال يوجد عليها متأخرات وليست محل إضمحالل
 ل إضمحالل وذلك بالرجوع إلى التقييم الداخلى المستخدم بواسطة البنك.حلمحفظة القروض والتسهيالت التى ال يوجد عليها متأخرات وليست مويتم تقييم الجودة اإلئتمانية  

                    2019 سبتمبر 30
    

  مؤسسات أفــــــراد

حسابات جارية  التقييــم
 مدينة

بطاقات 
 ائتمان

 قروض 
 شخصية

قروض 
 عقارية

حسابات  
 جارية مدينة

إجمالي القروض  قروض مشتركة قروض مباشرة
والتسهيالت 
 للعمالء 

 
 

إجمالي القروض 
والتسهيالت 

  للبنوك
 

           
 488 163 42 636 224 3 388 979 5 834 148 3 933 005  1 956 144 26 107 993 327 355 1 088 600 . جيدة1
 -- 13 203 831 6 785 683 6 184 096 234 052  -- -- -- -- . المتابعة العادية2
 -- 21 072 -- -- 21 072  -- -- -- -- . المتابعة الخاصة3

 488 163 55 861 127 10 174 662 12 018 244 4 188 129  1 956 144 26 107 993 327 355 1 088 600 لىااإلجم
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 مقارن -تابع  -محل إضمحاللقروض وتسهيالت ال يوجد عليها متأخرات وليست 
                       2018ديسمبر  31

    
  مؤسسات أفــــــراد

حسابات جارية  التقييــم
 مدينة

بطاقات 
 ائتمان

 قروض 
 شخصية

قروض 
 عقارية

حسابات  
 جارية مدينة

إجمالي القروض  قروض مشتركة قروض مباشرة
والتسهيالت 
 للعمالء 

 
 

إجمالي القروض 
والتسهيالت 

  للبنوك
 

           
 537 408 37 421 490 3 399 645 4 042 141 4 444 430  1 672 715 22 766 445 189 418 906 696 . جيدة1
 -- 13 872 336 7 402 079 6 205 631 264 626  -- -- -- -- . المتابعة العادية2
 -- -- -- -- --  -- -- -- -- . المتابعة الخاصة3

 537 408 51 293 826 10 801 724 10 247 772 4 709 056  1 672 715 22 766 445 189 418 906 696 لىااإلجم
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 قروض وتسهيالت توجد عليها متأخرات ولكنها ليست محل إضمحالل 
يوما  ولكنها ليسيييييييييت محل إضيييييييييمحالل، إال إذا توافرت معلومات أخرى تفيد عكس  90القروض والتسيييييييييهيالت التى توجد عليها متأخرات حتى هى 

 ى:ذلك، وتتمثل القروض والتسهيالت للعمالء التى يوجد عليها متأخرات وليست محل إضمحالل والقيمة العادلة للضمانات المتعلقة بها فيما يل
 مؤسســـات 

 اإلجمالي قروض مشتركة قروض مباشرة حسابات جاريه مدينة 2019 سبتمبر 30
 13 900 299 3 300 161 1 915 100 8 685 038 يوما   30متأخرات حتى 

 580 316 -- 22 144 558 172 يوما   60 حتىيوم  30متأخرات أكثر من 
 1 078 876 546 711 2 550 529 615 يوما   90 حتىيوم  60متأخرات أكثر من 
 575 757 518 722 24 854 32 181 يوما 90متأخرات أكثر من 

 16 135 248 4 365 594 1 964 648 9 805 006 لىااإلجم
 مؤسســـات 

 اإلجمالي قروض مشتركة قروض مباشرة حسابات جاريه مدينة 2018ديسمبر  31
 10 763 315 4 392 866 1 733 065 4 637 384 يوما   30متأخرات حتى 

 70 085 -- 31 417 38 668 يوما   60 حتىيوم  30متأخرات أكثر من 
 196 979 -- 8 092 188 887 يوما   90 حتىيوم  60متأخرات أكثر من 
 940 555 928 118 4 829 7 608 يوما 90متأخرات أكثر من 

 11 970 934 5 320 984 1 777 403 4 872 547 اإلجمالي

 قروض وتسهيالت محل إضمحالل بصفة منفردة 
 قروض وتسهيالت للعمالء

 (الضماناتالتنفيذ على من المتوقعة خذ فى اإلعتبار التدفقات النقدية ن تؤ قبل أ) بصفة منفردة اإلضمحاللبلغ رصيد القروض والتسهيالت محيل 
تحليل بالقيمة اإلجمالية  ىوفيما يل، 2018ديسمبر  31فى  الف جنيه  2 165 468مقابل  2019 سبتمبر 30 فى الف جنيه  3 050 620

 مقابل تلك القروض: ىحصل عليها البنك ف ىبصفة منفردة متضمنة القيمة العادلة للضمانات الت اإلضمحاللللقروض والتسهيالت محل 
 مؤسســـات  أفــــــراد 2019 سبتمبر 30

حسابات  
 جارية مدينة

بطاقات 
 ائتمان

قروض 
 شخصية

قروض 
 عقارية

حسابات جارية 
 مدينة

قروض 
 مباشرة

قروض 
 مشتركة

 اإلجماليي

قروض محل إضمحالل 
 بصفة منفردة

-- 931 16 231 928 172 41 286 064 2 -- -- 620 050 3 

 ألف جنيه مصرى. 99 853تبلغ القيمة العادلة للضمانات التى حصل عليها البنك مقابل تلك القروض  
         2018ديسمبر  31

قروض محل إضمحالل 
 بصفة منفردة

-- 347 9 006 566 532 30 -- 583 559 1 -- 468 165 2 

 ألف جنيه مصرى. 48 980تبلغ القيمة العادلة للضمانات التى حصل عليها البنك مقابل تلك القروض  

تقييم  ىف ساليب المستخدمة عادة  عليها البنك بنفس األ التى يحصلالقيم العادلة للضمانات  يتم تقديرلقروض والتسهيالت با ىاألول اإلعترافعند 
 سعار السوق أو أسعار األصول المماثلة.طبقا  ألالقيم العادلة تلك الالحقة يتم تحديث  الفترات ىاألصول المماثلة. وف
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لصالح البنك بقيمة المديونية المثبتة التى تخص الديون محل اإلضمحالل تتمثل فى شيكات وسندات أمر و البنك  بهافظ تحتى يجميع الضمانات ال
 على العمالء فى دفاتر البنك.

 قروض وتسهيالت تم إعادة هيكلتها 
الهيكلة على  تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة تمديد ترتيبات السداد، وتنفيذ برامج اإلدارة الجبرية، وتعديل وتأجيل السداد، وتعتمد سياسات تطبيق إعادة

ت للمراجعة مؤشرات أو معايير تشير إلى أن هناك إحتماالت عالية إلستمرار السداد وذلك بناء على الحكم الشخصى لإلدارة. وتخضع تلك السياسا
اوض المستمرة. ومن المعتاد تطبيق إعادة الهيكلة على القروض طويلة االجل، خاصة قروض تمويل العمالء. وقد بلغت القروض التى تم إعادة التف

 ( .2018ديسمبر  31ألف جنيه فى  1 126 266)مقابل  2019 سبتمبر 30ألف جنيه فى  1 419 485بشأنها 
 

 2018 ديسمبر 31  2019 سبتمبر 30 قروض وتسهيالت للعمالء 
    مؤسسات

 1 842  1 700 قروض مباشرة
 1 119 795  1 413 993 قروض مشتركة

    أفراد
 4 629  3 792 قروض شخصية

 1 126 266  1 419 485 لىااإلجم

 
 أدوات دين وأذون الخزانة واألوراق الحكومية األخرى7–أ

 Standerdتقييم يمثل الجدول التالى أدوات الدين وأذون الخزانة واألوراق الحكومية األخرى وفقا لوكاالت التقييم فى أخر الفترة المالية، بناءا  على 
& poor's .ومايعادله 

 تقييموفقا ل
FITCH 

 واذون خزانة سندات
بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل 
 االخر

بالتكلفة سندات 
 مستهلكةال

بالتكلفة استثمارات أخرى 
 المستهلكة

 الفترة االجمالى

B+ 550 378 30  256 213 18 113 56  874 647 48 09/2019 
B 658 631 20  245 926 21 113 56  016 614 42 12/2018 

  الضمانات ىستحواذ علإلا8–أ
 بند األصول األخرى ويتبع فى اإلعتراف األولى بها والقياس الالحق لهاضمن بقائمة المركز المالى ستحواذ عليها إليتم ا ىت ب وْب األصول الت

. ويتم بيع هذه األصول أو إستخدامها فى أغراض البنك كلما كان ذلك عمليا  وبما يتوافق (2ضمن االيضاح رقم ) السياسة المحاسبية المفصح عنها
 لص من تلك األصول المستحوذ عليها.مع المدد القانونية المحددة بمعرفة البنك المركزى المصرى للتخ
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 تركز مخاطر األصول المالية المعرضة لخطر اإلئتمان9–أ

 القطاعات الجغرافية
. عند إعداد هذا يةلاالح الفترةآخر  ىف ىلى تحليل بأهم حدود خطر اإلئتمان للبنك بالقيمة الدفترية موزعة حسب القطاع الجغرافايمثل الجدول الت

 القطاعات الجغرافية وفقا  للمناطق المرتبطة بعمالء البنك. ىالمخاطر علالجدول تم توزيع 

 اإلجمالي خارج جمهورية مصر العربية 
اإلسكندرية والدلتا  القاهرة الكبرى 

 وسيناء
جمهورية مصر  الوجه القبلي

  العربية
 488 163 488 163 -- -- -- للبنوكقروض وتسهيالت 

      قروض وتسهيالت للعمالء:
      :أفرادقروض  -

 1 088 600 -- 115 597 540 628 432 375 حسابات جارىه مدينة -
 344 286 -- 33 351 112 653 198 282 بطاقات إئتمانية -
 27 036 224 -- 7 108 452 10 559 651 9 368 121 قروض شخصية -
 1 997 316 -- 313 309 112 368 1 571 639 قروض عقارية -

      لمؤسسات:قروض  -
 15 870 380 -- 195 357 2 392 398 13 282 625 حسابات جارية مدينة  -
 13 982 892 -- 235 569 1 031 108 12 716 215 قروض مباشرة -
 14 540 256 -- 435 646 546 711 13 557 899 قروض مشتركة -

 187 041 -- -- -- 187 041 مستندات مخصومة
بالقيمة العادلة من خالل إستثمارات مالية 

 :الدخل الشامل االخر
 5 899 513 -- -- -- 5 899 513 أدوات دين –
 24 478 992 -- -- -- 24 478 992 ذون خزانة وأوراق حكومية أخرى أ –

 :بالتكلفة المستهلكةإستثمارات مالية 
 18 269 369 -- -- -- 18 269 369 أدوات دين –

 2 158 003 -- 88 095 114 634 1 955 274 * أصول أخرى
 126 341 035 488 163 8 525 376 15 410 151 101 917 345 2019 سبتمبر 30لى في ااإلجم
 111 717 086 1 747 193 7 366 002 11 819 786 90 784 105 2018ديسمبر  31لى في ااإلجم

 
 ة.األصول األخرى المدرجة أعاله تتمثل فى اإليرادات المستحق*
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 قطاعات النشاط
 يزاوله عمالء البنك. ىلى تحليل بأهم حدود خطر اإلئتمان للبنك بالقيمة الدفترية موزعة حسب النشاط الذاالجدول التيمثل 

 اإلجمالي أفراد أنشطة أخرى قطاع حكومى التجزئةبيع الجملة وتجارة  نشاط عقارى مؤسسات صناعية مؤسسات مالية 
 488 163 -- -- -- -- -- -- 488 163 بنوكقروض وتسهيالت لل

 قروض وتسهيالت للعمالء:
         قروض ألفراد -

 1 088 600 1 088 600 -- -- -- -- -- -- حسابات جارية مدينة -
 344 286 344 286 -- -- -- -- -- -- بطاقات إئتمانية -
 27 036 224 27 036 224 -- -- -- -- -- -- قروض شخصية -
 1 997 316 -- -- -- -- 1 997 316 -- -- عقاريةقروض  -

         قروض لمؤسسات: -
 15 870 380 -- 7 943 689 3 279 824 1 740 332 478 810 2 427 725 -- حسابات جارية مدينة  -
 13 982 892 -- 10 097 968 1 064 598 434 885 1 483 999 901 442 -- قروض مباشرة -
 14 540 256 -- 1 760 643 5 502 999 224 971 3 193 337 3 858 306 -- قروض مشتركة -

 187 041 -- 80 485 -- -- -- -- 106 556 مستندات مخصومة
 :بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخرإستثمارات مالية 

 5 899 513 -- -- 5 899 513 -- -- -- -- أدوات دين –
 24 478 992 -- -- 24 478 992 -- -- -- -- ذون خزانة وأوراق حكومية اخرىأ –

 :بالتكلفة المستهلكةإستثمارات مالية 
 18 269 369 -- -- 18 269 369 -- -- -- -- أدوات دين –

 2 158 003 -- 2 158 003 -- -- -- -- -- *أصول أخرى
 126 341 035 28 469 110 22 040 788 58 495 295 2 400 188 7 153 462 7 187 473 594 719   2019 سبتمبر 30لى في ااالجم
 111 717 086 24 437 912 15 639 782 55 560 752 1 007 712 6 286 996 8 006 626 777 306   2018ديسمبر  31لى في ااالجم

 األنشطة.قطاعات توزيعها على توافر البيانات الكافية الالزمة للعدم وذلك األنشطة األخرى  قطاع وقد تم إدراجها ضمن فى اإليرادات المستحقةاألصول األخرى المدرجة أعاله تتمثل *
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                                       خطر السـوق -ب 
ج خطر يتعرض البنك لخطر السوق المتمثل فى تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن التغير فى أسعار السوق. وينت

السوق عن المراكز المفتوحة ألسعار الفائدة والعملة ومنتجات حقوق الملكية، حيث أن كل منها م عرض للتحركات العامة والخاصة فى السوق 
والتغيرات فى مستوى الحساسية لمعدالت السوق أو لألسعار مثل معدالت العائد وأسعار الصرف وأسعار أدوات حقوق الملكية. ويفصل البنك 

وتتضمن محافظ المتاجرة تلك المراكز الناتجة  محافظ لغرض المتاجرة أو لغير غرض المتاجرة.مراكز ناتجة عن مدى تعرضه لخطر السوق إلى 
البنك مباشرة مع العمالء أو مع السوق، أما المحافظ لغير غرض المتاجرة فتنشأ بصفة أساسية من إدارة سعر العائد لألصول عن تعامل 

وكذا مخاطر  بالتكلفة المستهلكةواإللتزامات المتعلقة بمعامالت التجزئة. وتتضمن هذه المحافظ مخاطر العمالت األجنبية الناتجة عن اإلستثمارات 
 .بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخرالملكية الناتجة عن اإلستثمارات المالية  أدوات حقوق

  أساليب قياس خطر السوق
وكذلك الدخول فى عقود مبادلة سعر العائد وذلك لموزانة الخطر  كجزء من إدارة خطر السوق، يقوم البنك بالعديد من إستراتيجيات التغطية

يلى أهم وسائل القياس المستخدمة  والقروض طويلة األجل ذات العائد الثابت إذا تم تطبيق خيار القيمة العادلة، وفيماالمصاحب ألدوات الدين 
 للسيطرة على خطر السوق.

 ( Value at  Riskالقيمة المعرضة للخطر )  
جرة، وذلك لتقدير خطر السوق للمراكز القائمة يقوم البنك بتطبيق أسلوب" القيمة المعرضة للخطر" للمحافظ بغرض المتاجرة ولغير غرض المتا

وأقصى حد للخسارة المتوقعة وذلك بناء على عدد من اإلفتراضات للتغيرات المتنوعة لظروف السوق، ويقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود للقيمة 
 المعرضة للخطر التى يمكن تقبلها من قبل البنك للمتاجرة وغير المتاجرة بصورة منفصلة 

المعرضة للخطر هى توقع إحصائى للخسارة المحتملة للمحفظة الحالية الناتجة عن التحركات العكسية للسوق، وهى تعبر عن أقصى قيمة القيمة 
( أن تكون الخسارة الفعلية أكبر %2لى هناك إحتمال إحصائى بنسبة )ا(، وبالت%98يمكن أن يخسرها البنك، ولكن بإستخدام معامل ثقة محدد )

لمعرضة للخطر المتوقعة، ويفترض نموذج القيمة المعرضة للخطر فترة إحتفاظ محددة )عشرة أيام( قبل أن يمكن إقفال المراكز من القيمة ا
السوق خالل فترة اإلحتفاظ ستتبع ذات نمط الحركة التى حدثت خالل العشرة أيام السابقة، ويقوم البنك بتقدير المفتوحة، وكذلك يفترض أن حركة 

قة بناء على بيانات عن الخمس سنوات السابقة، ويقوم البنك بتطبيق تلك التغيرات التاريخية فى المعدالت واألسعار والمؤشرات، الحركة الساب
وهذه الطريقة تعرف بالمحاكاة التاريخية، ويتم مراقبة المخرجات الفعلية بصورة منتظمة لقياس سالمة  –بطريقة مباشرة على المراكز الحالية 

 والعوامل المستخدمة لحساب القيمة المعرضة للخطر. اإلفتراضات
وحيث أن القيمة المعرضة للخطر تعتبر  ،تلك الطريقة تجاوز الخسارة لتلك الحدود وذلك فى حالة وجود تحركات أكبر بالسوق إستخداموال يمنع 

الخاصة بالقيمة المعرضة للخطر لكل من عمليات جزء أساسى من نظام البنك فى رقابة خطر السوق، يقوم مجلس اإلدارة سنويا بوضع الحدود 
ومراجعتها المتاجرة وغير المتاجرة ويتم تقسيمها على وحدات النشاط، ويتم مقارنة القيم الفعلية المعرضة للخطر بالحدود الموضوعية من قبل البنك 

بصورة مستمرة من خالل إختبارات تعزيزية لنتائج القيمة  يتم مراقبة جودة نموذج القيمة المعرضة للخطر ،من قبل إدارة المخاطر بالبنك يوميا  
 المعرضة للخطر لمحفظة المتاجرة ويتم رفع نتائج تلك اإلختبارات إلى اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة.

 Stress Testingإختبارات الضغوط  -
بشكل حادي ويتم تصميم إختبارات الضغوط بما  تعطى إختبارات الضغوط مؤشرا عن حجم الخسارة المتوقعة التى قد تنشأ عن ظروف معاكسة

تقوم بها إدارة المخاطر بالبنك، إختبار ضغط  التىوتتضمن إختبارات الضغوط  يالئم النشاط بإستخدام تحليالت نمطية لسيناريوهات محددة.
ختبار ضغوط األسواق  النامية، حيث تخضع األسواق النامية عوامل الخطر، حيث يتم تطبيق مجموعة من التحركات الحادة على كل فئة خطر واا

ختبار ضغوط خاصة، تتضمن أحداث محتملة مؤثرة على مراكز  و مناطق معينة، مثل ما قد ينتج فى منطقة ما بسبب تحرير ألتحركات حادة واا
 نتائج إختبارات الضغوط. بمراجعة  ومجلس اإلدارة  القيود على إحدى العمالت، وتقوم اإلدارة العليا
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 ملخص القيمة المعرضة للخطر /ب 
 جمالي القيمة المعرضة للخطر طبقا لنوع الخطرإ

 )باأللف جنيه(

  2018 المقارنة السنةحتي نهاية  شهرا   12 2019الحاليه  الفترةحتي نهاية  رشهأ 9 بيييييييييييييييييييييان
 اقل اعلي متوسط اقل اعلي متوسط

 122 19 621 2 462 169 25 238 7 421 خطر اسعار الصرف
 122 19 621 2 462 169 25 238 7 421 جمالي القيمة عند الخطرإ
 
 

 طبقا لنوع الخطر  القيمة المعرضة للخطر للمحفظة لغير اغراض المتاجرة
 )باأللف جنيه(

 بيييييييييييييييييييييان
 2018 المقارنة السنةحتي نهاية  شهرا   12 2019الحاليه  الفترةحتي نهاية  رشهأ 9

 أقل أعلى متوسط أقل اعلي متوسط
 122 19 621 2 462 169 25 238 7 421 خطر اسعار الصرف

 122 19 621 2 462 169 25 238 7 421 اجمالي القيمة عند الخطر
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  خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية 1-ب
لى والتدفقات النقدية للبنك. وقد قام مجلس اأسعار صرف العمالت األجنبية بما لها من تأثير على المركز الم ىالبنك لخطر التقلبات ف يتعرض

. لحظيا  حيث يتم مراقبتها  خالل اليوماإلدارة بوضع حدود قصوى للقيم االجمالية للعمالت األجنبية لكل مركز من المراكز في نهاية اليوم وكذلك 
 لقيمة الدفترية لألدوات المالية موزعة بالعمالت المكونة لها ومترجمة  لعملة الجنيه المصرى:  لى ااويتضمن الجدول الت

جنيه  يورو ىدوالر أمريك جنيه مصرى 2019 سبتمبر 30نهاية  ىف
 ىإسترلين

عمالت 
 لىااإلجم أخرى

       المالية األصول
 20 457 881 841 729 67 698 1 013 800 3 685 547 14 849 107 نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

 40 000 975 62 724 172 716 12 304 12 290 051 27 463 180 أرصدة لدى البنوك
 486 928 -- -- -- 486 928 -- بنوكقروض وتسهيالت لل

 70 548 216 333 13 108 012 9 317 989 61 121 869 قروض وتسهيالت للعمالء
 1 227 -- -- -- -- 1 227 مشتقات مالية

       إستثمارات مالية:
بييييالقيميييية العييييادليييية من خالل األربيييياح  -

 46 231 -- -- -- -- 46 231 والخسائر

بييييالقيميييية العييييادليييية من خالل الييييدخييييل  -
 30 922 855 59 -- 1 312 617 10 076 247 19 533 932 الشامل االخر

 18 269 369 -- -- -- -- 18 269 369 بالتكلفة المستهلكة -
 429 981 -- -- -- 152 162 277 819 إستثمارات فى شركات تابعة وشقيقه

 181 163 663 904 845 240 427 2 446 733 36 008 924 141 562 734 إجمالي األصول المالية
       المالية إللتزاماتا

 14 547 843 327 198 1 206 831 11 510 679 1 829 808 لبنوكل أرصدة مستحقة
 148 892 194 114 879 236 339 1 216 772 24 120 259 123 203 945 عمالء ودائع

 3 370 -- -- -- -- 3 370 مشتقات مالية
 2 445 354 -- -- -- 610 204 1 835 150 قروض أخرى

 165 888 761 115 206 236 537 2 423 603 36 241 142 126 872 273 إجمالي اإللتزامات المالية
 15 274 902 789 639 3 890 23 130 (232 218) 14 690 461 لىاالمالية بقائمة المركز المصافي األصول 

       2018نهاية ديسمبر في 
 161 833 082 231 880 274 697 1 785 972 40 928 014 118 612 519 إجمالي األصول المالية

 151 447 233 140 253 274 375 1 743 419 41 281 873 108 007 313 إجمالي اإللتزامات المالية
 10 385 849 91 627 322 42 553 (353 859) 10 605 206 لىاصافي األصول المالية بقائمة المركز الم
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 خطر سعر العائد 2-ب
 نتيجة  للتغير لتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغير فى سعر عائد األداةالمحتمل لتذبذب الخطر التدفقات النقدية لسعر العائد المتمثل فى  وهوآلثار التقلبات فى مستويات أسعار العائد السائدة فى السوق  يتعرض البنك

 نتيجة لتلك وقد يزيد هامش العائد ،مقارنة  بسعر عائد األداة  للتغير فى أسعار العائد فى السوق المالية نتيجة   اهألدالعادلة لقيمة المحتملة فى التقلبات ال المتمثل فىخطر القيمة العادلة لسعر العائد و  ،فى أسعار العائد فى السوق  
 البنك.إدارة طة يقوم مجلس إدارة البنك بوضع حدود لمستوى اإلختالف فى إعادة تسعير العائد الذى يمكن أن يحتفظ به البنك، ويتم مراقبة ذلك يوميا بواسالتغيرات ولكن قد تنخفض األرباح فى حالة حدوث تحركات غير متوقعة. و  

 يتضمن القيمة الدفترية لألدوات المالية موزعة على أساس تواريخ إعادة التسعير أو تواريخ اإلستحقاق أيهما أقرب.  الذى لى مدى تعرض البنك لخطر تقلبات سعر العائد اويلخص الجدول الت

 حتى شهر  2019 سبتمبر 30
 واحد

أكثر من شهر حتى  
 ثالثة اشهر

أكثر من ثالثة 
 اشهر حتى  سنة

أكثر من سنة حتى  
 سنوات ثالث

التالى أو تستحق فى اليوم  سنوات ثالثأكثر من 
 بدون عائد

 اإلجمالي 

        االصول المالية

 20 457 881 20 457 881 -- -- -- -- -- نقدية وأرصدة لدى  البنوك المركزية
 40 009 762 3 983 738 -- -- 5 162 721 9 625 870 21 237 433 أرصدة لدى البنوك

 488 163 -- -- 488 163 -- -- -- بنوكقروض وتسهيالت لل
 75 046 995 16 383 180 17 429 087 11 103 033 10 401 083 18 511 785 1 218 827 قروض وتسهيالت للعمالء

 1 227 -- -- -- --  80 1 147 مشتقات مالية
        إستثمارات مالية:

 46 231 -- -- -- -- -- 46 231 بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر -
دخل الشامل من خالل ال بالقيمة العادلة -

 32 319 850 544 350 2 523 250 3 223 608 19 133 980 5 142 425 1 752 237 االخر
 18 269 369 -- 6 412 001 8 715 132 2 892 199 -- 250 037 بالتكلفة المستهلكة -

 186 639 478 41 369 149 26 364 338 23 529 936 37 589 983 33 280 160 24 505 912 الماليةلى االصول اإجم
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 تابع - خطر سعر العائد 2-ب

 2019 سبتمبر 30
 حتى شهر

 واحد
أكثر من شهر حتى  

 ثالثة اشهر
أكثر من ثالثة 

 اشهر حتى  سنة
أكثر من سنة حتى  

 ثالث سنوات
أكثر من ثالث 

 سنوات
تستحق فى اليوم 

 لى أو بدون عائداالت
 اإلجمالي

        االلتزمات المالية
 14 547 843 2 095 762 -- -- 1 782 152 162 722 10 507 207 مستحقة للبنوكأرصدة 

 148 892 194 28 410 188 8 657 576 34 950 739 27 977 589 30 670 868 18 225 234 ودائع عمالء
 3 370 -- -- -- 817 177 2 376 مشتقات مالية

 2 445 354 25 578 1 015 874 665 590 327 635 351 302 59 375 قروض أخرى 

 165 888 761 30 531 528 9 673 450 35 616 329 30 088 193 31 185 069 28 794 192 إجمالى اإللتزامات المالية

 20 750 717 10 837 621 16 690 888 (12 086 393) 7 501 790 2 095 091 (4 288 280) فجوة إعادة تسعير العائد

        2018ديسمبر  31فى 

 167 685 165 24 327 099 29 237 604 21 490 147 32 783 458 17 467 105 42 379 752 إجمالى األصول المالية

 151 447 233 21 887 921 11 183 908 52 937 164 27 653 411 11 939 996 25 844 833 إجمالى اإللتزامات المالية

 16 237 932 2 439 178 18 053 696 (31 447 017) 5 130 047 5 527 109 16 534 919  فجوة إعادة تسعير العائد

اإلستحقاق أيهما أقرب.ها على أساس تواريخ إعادة التسعير أو تواريخ ال يتضمن هذا الجدول األصول المالية األخرى واإللتزامات المالية األخرى نظرا  لعدم توافر البيانات المالية الكافية الالزمة لتوزيع
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 خطر السيولة  -ج
لتزاماته المالية فى تواريخ إستحقاقها ومدى إمكانية استبدال المبالغ التي يتم  ىخطر السيولة هو خطر تعرض البنك لصعوبات ف الوفاء بتعهداته واا

 الوفاء بإلتزامات البنك قبل مودعيه وبارتباطات اإلقراض. ىسحبها. ويمكن أن ينتج عن ذلك اإلخفاق ف

 ادارة مخاطر السيولة 1-ج
 :ىتتضمن عمليات الرقابة لخطر السيولة ما يل

 عن طريق مراقبة التدفقات النقدية المسيتقبلية للتأكد من إمكانية الوفاء بكافة المتطلبات. ويتضيمن ذلك إحالل األموال عند  ىيتم إدارة التمويل اليوم
 أسواق المال العالمية لتأكيد تحقيق ذلك الهدف. ىلبنك فاجد او توي إستحقاقها أو عند إقراضها للعمالء.

  التدفقات النقدية. ىتسييلها بسهولة لمقابلة أية اضطرابات غير متوقعة فاإلحتفاظ بمحفظة من األصول عالية التسويق يمكن 
  المصرى. ىللبنك ومتطلبات البنك المركز مراقبة نسب السيولة بالمقارنة بالمتطلبات الداخلية 
  القروضإدارة التركز وبيان إستحقاقات. 

الفترات الرئيسييية إلدارة السيييولة بالبنك. وت عد  ىوه، لىالليوم واألسييبوع والشييهر التوألغراض الرقابة واعداد التقارير يتم قياس وتوقع التدفقات النقدية 
 .نقطة البداية لتلك التوقعات هى تحليل اإلستحقاقات التعاقدية لإللتزامات المالية وتواريخ التحصيالت المتوقعة لألصول المالية

ونوع الجزء غير المسيتخدم من ارتباطات  ىبمراقبة عدم التطابق بين األصيول واإللتزامات متوسيطة األجل، ومسيتو  االصيول واإللتزاماتوتقوم إدارة 
 .ةإستخدام تسهيالت الحسابات الجارية المدينة وأثر اإللتزامات العرضية مثل خطابات الضمان واإلعتمادات المستندي ىالقروض، ومد

  منهج التمويل 2-ج
العمالت، والمناطق الجغرافية،  ىبالبنك بهدف توفير تنوع واسع فاالصول واإللتزامات  السيولة عن طريق فريق منفصل بإدارةيتم مراجعة مصادر 

 والمصادر، والمنتجات واآلجال.

  التدفقات النقدية غير المشتقة 3-ج
بل البنك بطريقة اإللتزامات المالية غير المشييييييييييييييتقة موزعة على أسييييييييييييييياس المدة المتبقية من لى التدفقات النقدية المدفوعة من قِ ايمثل الجدول الت

. وتمثل المبالغ المدرجة بالجدول التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصيييييومة، بينما ي دير البنك خطر نهاية الفترة الماليةاإلسيييييتحقاقات التعاقدية فى 
غير المخصيومة المتوقعة وليست التعاقدية.السيولة على أساس التدفقات النقدية 
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أكثر من شهر حتى  ثالثة  حتى  شهر واحد 2019 سبتمبر 30
 أشهر

أكثر من ثالثة 
 حتى  سنة أشهر

أكثرمن سنة حتى  
 سنوات ثالث

 ثالثأكثر من 
 سنوات

 ىاإلجمال

       المالية اإللتزامات
 14 692 000 17 294 17 294 1 852 273 221 480 12 583 659 لبنوكل أرصدة مستحقة

 165 989 300 24 053 092 72 281 028 28 305 129 11 981 194 29 368 857 عمالء ودائع
 2 762 179 1 236 485 939 541 413 532 61 586 111 035 قروض أخرى 

 183 443 479 25 306 871 73 237 863 30 570 934 12 264 260 42 063 551 ىلى اإللتزامات المالية وفقا   لتاريخ اإلستحقاق التعاقداإجم

 223 088 196 59 017 518 53 187 517 44 741 837 16 161 929 49 979 395 التعاقدى  لتاريخ اإلستحقاق  المالية وفقا   لى األصولاإجم
 
 

أكثر من شهر حتى   حتى شهر واحد 2018ديسمبر  31
 أشهرثالثة 

 أشهرأكثر من ثالثة 
 حتى سنة

أكثر من سنة حتى  
 سنوات ثالث

 ثالثأكثر من 
 سنوات

 ىاإلجمال

       *اإللتزامات المالية
 17 029 982 21 433 21 441 2 356 673 3 206 387 11 424 048 لبنوكل أرصدة مستحقة

 156 661 412 25 617 382 70 294 622 25 130 618 9 729 720 25 889 070 عمالء ودائع
 3 521 182 2 006 515 951 456 382 313 60 944 119 954 قروض أخرى

 177 212 576 27 645 330 71 267 519 27 869 604 12 997 051 37 433 072 التعاقدى تاريخ اإلستحقاقوفقا  ل المالية لى اإللتزاماتاإجم

 201 345 789 54 441 525 37 345 303 38 740 794 17 689 480 53 128 687 ىالتعاقد تاريخ اإلستحقاقالمالية وفقا  للى األصول اإجم

الجدول ساس المدد المتبقية من اإلستحقاقات التعاقدية فى تاريخ القوائم المالية.ال يتضمن الجدول السابق األصول المالية األخرى واإللتزمات المالية األخرى نظرا لعدم توافر البيانات الكافية الالزمة لتوزيعها عل أ*
 ةالمالية األخرى واإللتزامات المالية األخاالصول 
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البنوك المركزية، لدى رصدة األتتضمن األصول المتاحة لمقابلة جميع اإللتزامات ولتغطية اإلرتباطات المتعلقة بالقروض كل من النقدية، و 
لعمالء لقروض الأخرى، والقروض والتسهيالت للبنوك والعمالء. ويتم مد أجل نسبة من وأوراق حكومية وأذون الخزانة  واألرصدة لدى البنوك،

التى تستحق السداد خالل سنة وذلك خالل النشاط العادى للبنك. باإلضافة إلى ذلك، هناك رهن لبعض أدوات الدين وأذون الخزانة واألوراق 
يجاد مصادر  ابلة صافى التدفقات النقدية غير المتوقعة عن طريق بيعالحكومية األخرى لضمان اإللتزامات. وللبنك القدرة على مق أوراق مالية واا

        .تمويل أخرى

 القيمة العادلة لألصول واإللتزامات المالية -د
المالية التي لم يتم عرضها في ميزانية البنك بالقيمة  زاماتالجدول التالي القيمة الحالية والقيمة العادلة لألصول وااللتيلخص 
 العادلة.

 

 أدوات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة 1-د

 الدخل ةييييييييييييييييييييييييبقائم لةدلعاا لقيمةا في رلتغيا وقرفأدراج  مع لةدلعاا بالقيمة ةرلمتاجا ضربغ مالية لوصكأ المبوبة لماليةا لوألصا سقيا يتم

 خرألا للشاما الدخل لخال نم لةدلعاا بالقيمة مالية كأصييييييول المبوبة الدينأدوات  سقيا يتم كما." المتاجرة نم الدخل صافى" بند ضييييييمن

  بالنسبة."و ةييلدلعاا ةييلقيما يطاييحتي"ا نمييض  خرألا لامييلشا الدخل قائمة ببنود لةدلعاا لقيمةا في رلتغيا وقرفإدراج  مع لةدلعاا بالقيمة

  القيمه الدفترية القيمه العادله
 المقارنة السنة
31/12/2018  

 الحالية الفترة
03/90/2019  

 سنة المقارنةال
31/12/2018  

 الحالية الفترة
30/09/2019   

 أصول مالية    

 أرصدة لدى البنوك 40 009 762 53 099 718 40 409 426 53 612 930
 بنوكقروض وتسهيالت لل 488 163 537 408 488 163 537 408

     
 قروض وتسهيالت للعمالء    

 أفراد - 30 466 426 26 141 159 30 511 364 26 055 001
 مؤسسات - 44 580 569 39 289 069 44 580 569 39 289 069

 استثمارات مالية    
 بالتكلفة المستهلكة - 18 269 369 21 982 358 18 187 911 22 690 854

 التزامات مالية    

 أرصدة مستحقة للبنوك 14 547 842 18 557 612 14 682 283 16 976 979
 ودائع العمالء    

 أفراد - 111 430 420 95 781 166 124 162 144 105 659 999
 مؤسسات - 37 461 774 35 517 240 37 569 439 35 596 860

 قروض أخرى 2 445 354 3 218 887 2 445 354 3 218 887
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 يييف ةييصروبالب لمعلنةا رلألسعا طبقا   لةدلعاا بالقيمة لماليةا وراقألا صةروبب ةيدلمقا مألسها سقيا تمفي ملكية قوحقأدوات  في راتلالستثما

 ىدبإح تقييمها مفيت" تيجيةارتيالسا راتتثمايالسا عدا فيما"  ةييصروبالب ةيدلمقا رييغ مهيلألس بةيبالنس ايم"أ   تقلةييلمسا ةييلماليا مئاوييلقا يخراييت

يلمخصا يةقدلنا التدفقات طريقة"  لةولمقبا لفنيةا قطرلا ييقطر،  مةوي يمض ةي يلقيما تاعفاي دراج   ةي   رألخا للشاما لخدلا بقائمة ملتقييا وقرف"واا

 راتالستثماا كلتل لةدلعاا لقيمةا بمثابة ألسميةا لقيمةأو ا التكلفة رفتعتب تيجيةارالستا راتلالستثما بالنسبة"؛ و لةدلعاا لقيمةا يطحتيا"ا نضم

 

 يتم قياسها بالقيمة العادلة لم أدوات مالية 2-د

 بالتكلفة المستهلكةإستثمارات مالية 

سندات الخزانة المصرية وسندات اإلسكان المقيدة بالسوق ولكن ال يوجد تداول نشط عليها.  بالتكلفة المستهلكةتتضمن اإلستثمارات المالية 

والمقيدة ببورصيييية األوراق المالية المصييييرية بناء على السييييعر  بالتكلفة المسييييتهلكةويتم اإلفصيييياح عادة عن القيمة العادلة للسييييندات الحكومية 

  نهاية كل فترة مالية. ىالمعلن لها ف

  أس المالإدارة ر  -ه

وتتمثل أهداف البنك من إدارة رأس المال فيما  المالى. بقائمة المركزحقوق الملكية الظاهرة  أخرى باالضافة إلى يشمل رأس مال البنك عناصر

 :ىيل

 جمهورية مصر العربية. ىاإللتزام بالمتطلبات القانونية لرأس المال ف -

 تتعامل مع البنك. ىتوليد عائد للمساهمين واألطراف األخرى الت ىاإلستمرارية وتمكينه من اإلستمرار ف ىحماية قدرة البنك عل -

 النشاط.  ىقاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو ف ىالحفاظ عل -

سيييييييتخداماته  المركزى المصيييييييرى فى جمهورية وفقا لمتطلبات الجهة الرقابية )البنك وتقوم إدارة البنك بمراجعة يومية لمدى كفاية رأس المال واا

يداعها  للرقابة المصييييييرفية وذلك من خالل نماذج تعتمد على إرشييييييادات لجنة بازل مصيييييير العربية( لدى البنك ويتم تقديم البيانات المطلوبة واا

  شهرى.على اساس  المركزى المصرى

 بما يلى:  اإللتزام  البنك المركزى المصرى يتعين على البنك وفقا  لقواعدو 

  .لرأس المال المصدر والمدفوع ىحد أدنكمليون جنيه  500اإلحتفاظ بمبلغ  -

 .  %11.25األصول واإللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر تعادل أو تزيد عن  اإلحتفاظ بنسبة بين عناصر رأس المال وعناصر -

 ويتكون بسط معيار كفاية رأس المال من الشريحتين التاليتين: -

 . ، ويتكون منىرأس المال األساس ىوه: ىاألولالشريحة 

 رأس المال المدفوع )بعد خصم القيمة الدفترية ألسهم الخزينة(، (1)



 بنك القاهرة )شركة مساهمة مصرية(

 2019 سبتمبر 30المالية المنتهية فى  الفترةعن  لقوائم المالية المستقلةلاإليضاحات المتممة 

 )جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى إال إذا ذكر خالف ذلك(

 

-72- 

 

 .األرباح المحتجزة (2)

 أية شهرة سبق اإلعتراف بها وأية خسائر مرحلة. هحتياطيات الناتجة عن توزيع األرباح فيما عدا اإلحتياطى العام للمخاطر البنكية كما يخصم منإلا (3)

  .رأس المال المساند، ويتكون من ىوه :الشريحة الثانية

من إجمالي  %1،25عن  العامة وفقا  ألسيييس الجدارة اإلئتمانية الصيييادرة عن البنك المركزى المصيييرى وبما ال يزيدمخاطر ال مخصيييص (1)

 .األصول واإللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر

من قيمتها في كل سييييينة من السييييينوات الخمس  %20تزيد آجالها عن خمس سييييينوات )مع إسيييييتهالك  ىالقروض / الودائع المسييييياندة الت( 2)

 .األخيرة من أجلها(

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشيييييييييييامل االخرمن الزيادة فى القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لكل من اإلسيييييييييييتثمارات المالية  45%( 3)

 .شركات تابعة وشقيقة ىوف وبالتكلفة المستهلكة

وأال تزيد قيمة  االسيييييياسييييييىعن رأس المال  المسيييييياندلى رأس المال اإجم زيدرأس المال، يراعى أال يبسييييييط معيار كفاية  لىاوعند حسيييييياب إجم -

 .ىالقروض )الودائع( المساندة عن نصف رأس المال األساس

بما يعكس مخاطر الطرف المدين بكل اصيييييييييل مبوبة بحسيييييييييب طبيعة  %100األصيييييييييول بأوزان مخاطر تتراوح من صيييييييييفر إلى  ويتم ترجيح -

 غير المعترف بها داخل القوائم الماليةالمعالجة للمبالغ  ذاتاإلعتبار. ويتم إسييييتخدام النقدية فى ، ومع أخذ الضييييمانات المرتبطة به اإلئتمان

. وقيييد التزم البنيييك بكيييافييية متطلبيييات رأس الميييال المبيييالغبيعييية العرضيييييييييييييييييية والخسيييييييييييييييييائر المحتملييية لتليييك بعيييد إجراء التعيييديالت لتعكس الط

  المحلية.
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 ونسبة الرافعة المالية. IIوالمساند ونسب معيار كفاية رأس المال طبقا  لبازل  ىلى مكونات رأس المال األساساويلخص الجدول الت -
 2018ديسمبر  31 2019 سبتمبر 30 نسبة معيار كفاية رأس المال. -1

   (+رأس المال اإلضافى)رأس المال األساسى ىالشريحة األول
 2 250 000 5 250 000 رأس المال 

 186 147 186 552 اإلحتياطى العام
 561 904 685 947 ىاإلحتياطى القانون
 709 451 709 540 احتياطيات أخرى

 522 814 68 481 المخاطر العاماحتياطى 
 997 866 1 963 126 المحتجزهاألرباح 

 1 960 070 2 878 042 رحليةاألرباح الم
 2 453 230 1 345 663 فرق القيمه االسميه للوديعه المسانده

 -- 325 289 اجمالي بنود الدخل الشامل االخر المتراكم

 (684 891) (452 534) لى اإلستبعادات من رأس المال االساسى اإجم
 8 956 591 12 960 106 األولىالشريحة إجمالي 

   الشريحة الثانية )رأس المال المساند(
 871 201 394 843 ما يعادل مخصص المخاطر العامة 

 1 546 771 654 337 الوديعه المسانده
 21 206 13 748 احتياطي الترجمةمن  45%
بالقيمة العادلة من الزيادة فى القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لإلستثمارات المالية  45%
 94 343  -- خالل الدخل الشامل االخر من

 2 533 521 1 062 928 الشريحة الثانيةإجمالي 
 11 490 112 14 023 034  القاعدة الرأسمالية بعد اإلستبعاداتإجمالي 

   العرضية مرجحة بأوزان المخاطر:األصول واإللتزامات 
 69 696 111 80 329 740 لى األصول واإللتزامات العرضية المرجحة باوزان المخاطر لمخاطر اإلئتماناإجم

 879 819 1 407 737 متطلبات رأس المال لمخاطر السوق
 9 551 200 9 511 362 متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل

 80 127 130 91 248 839 واإللتزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطرإجمالي األصول 
 %14.34 %15.37 معيار كفاية رأس المال )%(

   تم إعداد المعيار بناء علي القوائم الماليه المجمعه-
 2018ديسمبر  31 2019 سبتمبر 30 نسبة الرافعة المالية. -2

 8 956 591 12 960 106  الشريحة األولى بعد اإلستبعاداتلى اإجم
 167 045 087 185 517 532 إجمالى التعرضات داخل الميزانية
 7 366 420 8 637 387 إجمالى التعرضات خارج الميزانية

 174 411 507 194 154 919 إجمالى التعرضات داخل وخارج الميزانية
 %5.14 %6.68 )%( الرافعة المالية

 28، وافق مجلس اداره البنك المركزي المصييييييييييري بجلسييييييييييته المنعقده  بتاريخ  2017يناير  15وفقا لخطاب البنك المركزي المصييييييييييري بتاريخ 
المقدمه  كتلكعلي القرار التالي : يتم تطبيق المعالجه المحاسييييبيه الخاصييييه بالودائع المسييييانده عن البنك المركزي المصييييري ،  2016ديسييييمبر 
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بنك بصييييفه اسييييتثنائيه مع اثبات الفرق بين القيمه لالسييييميه للوديعه وقيمتها الحاليه ضييييمن حقوق الملكيه تحت مسييييمي " فروق مسيييياهمي ال من
الحاليه للوديعه المسييانده " وتعلي الوديعه في نهايه كل فتره ماليه بحيث تصييل قيمتها الي القيمه االسييميه في تاريخ  قيمةالقيمه االسييميه عن ال

 0ك تحميال علي الفروق المشار اليهااستحقاقها وذل

 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -4
 القيم نع وافتراضات تقديرات كامحأ باستخداميقوم البنك ( ان 3يتطلب تطبيق السياسات المحاسبية التي تم اإلفصاح عنها بااليضاح رقم )

 على افتراضيييييييييييات نم يصاحبها ماو هذه التقديرات وتعتمد. توفيرها نع اخرى درمصاالدفترية لبعض األصيييييييييييول و االلتزامات التي تعجز 
 و التقديرات االفتراضييييييييات مراجعة ويتم. التقديرات تلك نع لفعليةا لنتائجا تختلف وقد هذا. المرتبطة لماولعا نم هارغيو يخيةرلتاا الخبرة
 تلك الفترة فقط على تأثيرها اقتصييرإذا  التغيير خاللها يحدث لتىا الفترة فى ماإ واالعتراف بالتغيرات و التقديرات المحاسييبية  مسييتمرة بصفة
 والفترات لحاليةا الفترة التغير في التقدير المحاسييييييييييبى يؤثر على كل منن كاإذا  لمستقبليةا والفترات التغيير بها يحدث لتىا الفترة فى، أو 

 بخطر تتسم لتىوا لماليةا الفترة نهاية فى المؤكدة غير المعلومات درمصاو لبالمستقب لمتعلقةا االفتراضات بأهم ملخص يلى فيماو. لالحقةا
 لتاليةا لماليةا الفترة لخال و االلتزامات لالصول الدفترية القيم ىييعل جوهرى تعديل لىإ تؤدىأن  فى كبير

 )الخسائر االئتمانية المتوقعة(خسائر اإلضمحالل في القروض والتسهيالت -أ 
بإستخدام الحكم  ويقوم البنك. لييييييييألقا ىييييييييعل محفظة البنك من القروض و التسهيالت لتقييم االضمحالل على أساس ربع سنوي  مراجعة يتم

 يمكن لةأدويتوقف ذلك على مدى توافر  لخدلا قائمة فيالشيييييييخصيييييييى لتحديد ما اذا كان ينبغي االعتراف بعبء اضيييييييمحالل اضيييييييمحالل 
التدفقات النقدية المسيييييييييييييتقبلية المتوقعة من محفظة القروض وذلك قبل اختبار  في قياسه يمكن ضنخفاا وجود لىإ تشيييييييييييييير عليها دالعتماا

 قدرة في سلبي تغيير حدوث لىإ تشييييييير تبياناالواحد في تلك المحفظة. وقد تشييييييمل هذه األدلة وجود  ضرييييييييييييييييييييلقا ىومست علىاالنخفاض 
أصيول البنك عند جدولة التدفقات النقدية  يييييييييييييييييييييييييييييييييفترتبط بالتعثر  يةدقتصاأو امحفظة من المقترضيين على السيداد للبنك او ظروف محلية 

 لةأد وجود فيو مشابهة ئتمانيةاعن خسييييييييائر أصييييييييول ذات مخاطر  لسابقةا خبرتها سساأ على تقديرات بإسييييييييتخدام دارةإلا تقوم لمستقبليةا
 وتوقيت مبلغ  تقدير في المستخدمة واالفتراضات الطريق مراجعة ويتم. المحفظة يييييييييييييييييييييييييييييييف الواردة لتلك مماثلة لالضمحالا على موضوعية

  البنك خبرة على ءبنا لفعليةا رةلخساوا المقدرة رةلخساا بين تختالفاامنتظمة للحد من أية  بصورة لمستقبليةا النقدية التدفقات

 المالية القيمة العادلة للمشتقات-ب
أسييييواق نشييييطة بإسييييتخدام أسيييياليب تقييم، وعندما يتم إسييييتخدام هذه األسيييياليب )مثل يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية غير المقيدة فى 

وقد تم إعتماد  .بإسيييتخدام أفراد مؤهلين ومسيييتقلين عن الجهة التى قامت بإعدادها النماذج( لتحديد القيم العادلة يتم إختبارها ومراجعتها دوريا  
ن نتائجها تعكس بيانات فعلية وأسيعار يمكن مقارنتها بالسيوق، إلى المدى الذى أ وذلك لضيمان ،جميع النماذج قبل إسيتخدامها وبعد تجربتها

 .يكون ذلك معه عمليا  
( Counterpartyوتسيييييييييتخدم تلك النماذج البيانات الموثقة فقط، اإل أن مناطق مثل مخاطر اإلئتمان )الخاصييييييييية بالبنك واألطراف المقابلة )

(، تتطلب من اإلدارة إسيييييييتخدام تقديرات، ويمكن ان تؤثر التغييرات فى اإلفتراضيييييييات Correlations( واإلرتباطات )Volatilityوالتذبذبات )
ترة المالية حول تلك العوامل على القيمة العادلة لألدوات المالية التى يتم اإلفصييييياح عنها. هذا وال ت عد  المشيييييتقات المالية القائمة فى نهاية الف

  لى فى هذه التواريخ.ات أهمية نسبية بالنسبة لبنود قائمة المركز المالجارية أو نهاية العام السابق ذا
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 إستثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق -ج
 بالتكلفة المسيييييتهلكةيتم تبويب األصيييييول المالية غير المشيييييتقة ذات الدفعات وتواريخ اإلسيييييتحقاق الثابتة أو القابلة للتحديد كإسيييييتثمارات مالية 

 . التدفقات النقدية التعاقدية للتحصي بها المحتفظ لماليةا لألصول لألعماا نموذوج ضمن

 ضرائب الدخل -د

لى للضيييريبة على الدخل. ونظرا  ألن بعض اإسيييتخدام تقديرات هامة لتحديد العبء اإلجم ىأرباح البنك لضيييرائب الدخل مما يسيييتدع تخضيييع
إحتمال نشأة ضريبة  ىلذا يقوم البنك بإثبات اإللتزام الضريبى وفقا  لتقديرات مد المعامالت يصعب تحديد الضريبة النهائية عنها بشكل مؤكد

إضيييافية عند الفحص الضيييريبى. وعندما يكون هناك إختالف بين النتيجة النهائية للضيييرائب والمبالغ السيييابق تسيييجيلها، فإن هذه اإلختالفات 
 .يتحدد خاللها اإلختالف ىالفترة الت ىتؤثر على ضريبة الدخل واإللتزام الضريبى الجارى والمؤجل ف

 ىالقطاع التحليل -5
 لألنشطة ىالقطاع التحليل - أ

 والعائد بها المحيطة المخاطر المصرفية وادارة الخدمات تقديم فى المستخدمة واألصول التشغيلية العمليات القطاعى النشاط يتضمن
 ما الواردة المصرفية لألعمال وفقا   للعمليات القطاعى التحليل ويتضمن األخرى. األنشطة باقى عن تختلف قد التى النشاط بهذا المرتبط

 يلى:
 الكبيرة، والمتوسطة والصغيرة المؤسسات

 المالية. والمشتقات والتسهيالت اإلئتمانية والقروض والودائع الجارية الحسابات أنشطة وتشمل
 اإلستثمار

 ندماج الشركات وشراء اإلستثمارات وتمويل إعادة هيكلة الشركات واألدوات المالية. إويشمل أنشطة 
 األفـــراد

 وتشمل أنشطة الحسابات الجارية واالدخار والودائع وبطاقات اإلئتمان والقروض الشخصية والقروض العقارية.
 أنشطة أخرى 

   وتشمل األعمال المصرفية األخرى، كإدارة األموال.
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 الجغرافية القطاعات حليلت -ب
للقطاعات الجغرافية فى  وفقا   والمصروفات اإليرادات

 2019 سبتمبر 30
 اإلجمالي الوجه القبلى وسيناء االسكندرية والدلتا القاهرة الكبرى

 17 371 193 1 195 829 2 049 404 14 125 960  الجغرافية القطاعات إيرادات
 (13 514 985) (712 079) (2 151 842) (10 651 064)   الجغرافية مصروفات القطاعات

 3 856 208 483 750 (102 438) 3 474 896    القطاع أعمال نتيجة
 3 856 208      الضرائب قبل الفترة  ربح 

 (976 871)    الضرائب
 2 879 337    الفترة ربح 

فى  للقطاعات الجغرافية وفقا   واإللتزامات األصول
 2019 سبتمبر 30

    

 185 827 957 8 663 398 16 115 589 161 048 970 الجغرافية القطاعات أصول

 185 827 957    األصول لىااجم

 171 981 514 15 968 126 60 760 493 95 252 895 الجغرافية القطاعات إلتزامات

 171 981 514    اإللتزامات لىااجم

     الجغرافية للقطاعات أخرى بنود
 84 525    2019 سبتمبر 30هالكات إ

الجغرافية فى  للقطاعات وفقا   والمصروفات اإليرادات
 2018ديسمبر  31

 اإلجمالي القبلى الوجه وسيناء االسكندرية والدلتا الكبرى القاهرة

 19 873 799 1 244 266 2 243 631 16 385 902 الجغرافية القطاعات إيرادات

 (15 982 934) (1 778 125) (6 314 768) (7 890 041) الجغرافية مصروفات القطاعات

 3 890 865 (533 859) (4 071 137) 8 495 861 القطاع أعمال نتيجة

 3 890 865    الضرائب قبل السنةربح 

 (1 409 912)    الضرائب

 2 480 953    السنةربح 
 فى الجغرافية للقطاعات وفقا   واإللتزامات األصول

 2018ديسمبر  31
    

 167 315 483 7 193 737 13 073 826 147 047 920 الجغرافية القطاعات أصول
 167 315 483    األصول لىااجم

 156 694 750 14 599 044 54 625 331 87 470 375 الجغرافية القطاعات إلتزامات
 156 694 750    اإللتزامات لىااجم

     الجغرافية للقطاعات أخرى بنود
 82 285    2018 ديسمبر 31 هالكاتإ
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 صافى الدخل من العائد -6
 الثالثة أشهر المنتهية في أشهر المنتهية في التسعة 
 2018سبتمبر  30 2019سبتمبر  30 2018 سبتمبر 30 2019 سبتمبر 30 

     عائد القروض واإليرادات المشابهة من:
     قروض وتسهيالت:

 86 4 950 343 15 958 للبنوك -
 1 887 697 2 712 695 5 088 867 7 764 409 للعمالء -

 1 887 783 2 717 645 5 089 210 7 780 367 اإلجمالى
 1 088 021 1 227 153 2 604 921 3 879 056 ودائع وحسابات جارية

يمة العادلة من خالل الدخل بالقأدوات دين  ىإستثمارات ف
 األخر وبالتكلفة المستهلكة الشامل

000 510 4 156 977 5 884 535 1 793 598 1 

 4 574 597 5 480 682 13 671 287 16 169 423 اإلجمالى 
     تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة من:

     ودائع وحسابات جارية:
 (42 072) (120 282) (143 518) (433 342) للبنوك -
 (2 676 059) (3 240 946) (8 888 142) (9 603 849) لعمالءل -

 (2 718 131) (3 361 228) (9 031 660) (10 037 191) اإلجمالى 
 (34 601) (33 834) (85 317) (97 699) أخرى
 (2 752 732) (3 395 062) (9 116 977) (10 134 890) لىااإلجم

 1 821 865 2 085 620 4 554 310 6 034 533 الصافى

 صافى الدخل من األتعاب والعموالت -7
 الثالثة أشهر المنتهية في أشهر المنتهية في التسعة 

 2018سبتمبر  30 2019سبتمبر  30 2018سبتمبر  30 2019سبتمبر  30  
     األتعاب والعموالت: إيرادات    

 160 665 247 531 415 315 612 615 األتعاب والعموالت المرتبطة باإلئتمان
 4 553 5 032 7 344 10 772 أتعاب أعمال األمانة والحفظ

 158 543 180 011 379 022 493 095 أتعاب أخرى
 482 116 1 681 801 574 432 761 323 

     مصروفات األتعاب والعموالت:
 (7 248) (8 133) (14 242) (19 477) أتعاب سمسرة
 (2 970) (5 447) (7 256) (10 060) أتعاب أخرى

 (537 29) (498 21) (580 13) (218 10) 
 313 543 418 994 780 183 1 086 945 الصـافــى
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 رباحاأل توزيعات   -8
 

 الثالثة أشهر المنتهية في أشهر المنتهية في التسعة
  

 2018سبتمبر  30 2019سبتمبر  30 2018سبتمبر  30 2019سبتمبر  30
 31 427 -- 37 170 37 402 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخرأوراق مالية 

 -- 10 000 54 375 10 000 شركات شقيقة
 31 427 10 000 91 545 47 402 االجمالي

 

 صافى دخل المتاجرة -9
 

 الثالثة أشهر المنتهية في أشهر المنتهية في التسعة
  

 2018سبتمبر  30 2019سبتمبر  30 2018سبتمبر  30 2019سبتمبر  30
 -- 777 -- 851 دوات دين بغرض المتاجرةأ

 -- 1 537 -- 3 959 تقييم استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائرفروق 
 -- (2 259) -- (2 143) فروق تقييم عقود مبادلة عمالت

 -- 55 -- 2 667 االجمالي

 

 مصروفات إدارية -10
 الثالثة أشهر المنتهية في أشهر المنتهية في التسعة 
 2018سبتمبر  30 2019سبتمبر  30 2018سبتمبر  30 2019سبتمبر  30 

     تكلفة العاملين
 (411 564) (504 333) (1 187 810) (1 503 198) *أجور ومرتبات

 (23 113) (27 681) (61 659) (80 548) تأمينات إجتماعية
 (71 056) (57 796) (193 800) (173 387)   (31ى )إيضاح مزايا تقاعد اخر 

   (133 757 1) (269 443 1) (810 589) (733 505) 
 (327 662) (402 671) (756 268) (1 047 865) مصروفات إدارية أخرى

 (833 395) (992 481) (2 199 537) (2 804 998)  لىااإلجم

)عبارة  ألف جنيه تمثل حصيييية البنك في إشييييتراكات صييييندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك 11 250* تتضييييمن الفترة الحالية والفترة المقارنة مبلغ 
  .ألف جنيه كل ثالثة أشهر( 3 750عن 
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 :تشغيل أخرىإيرادات )مصروفات(  -11
 الثالثة أشهر المنتهية في أشهر المنتهية في التسعة 
 2018سبتمبر  30 2019سبتمبر  30 2018سبتمبر  30 2019سبتمبر  30 

ارصدة األصول واإللتزامات بالعمالت األجنبية ذات  تقييمأرباح 
 بخالف تلك المبوبة بغرض المتاجرةالطبيعة النقدية 

723 246 175 125 477 82 335 49 

 15 29 78 134 ارباح بيع ممتلكات ومعدات
 -- 160 89 272 7 827 (29&  23)إيضاح أخرى  رد مخصصات

 (14 981) (51 684) (52 292) (174 912) (29&  23)إيضاح  ىعبء مخصصات أخر 
 2 614 4 471 5 312 7 470  أخرى
 36 983 35 453 167 545 87 242  لىااإلجم

 

 

 اإلضمحالل عن خسائر اإلئتمانرد عبء( )  -12
 الثالثة أشهر المنتهية في أشهر المنتهية في التسعة 
 2018سبتمبر  30 2019سبتمبر  30 2018سبتمبر  30 2019سبتمبر  30 

 (321 009) (256 691) (451 353) (654 369) قروض وتسهيالت العمالء
 -- 42 293 -- 62 464 ارصدة لدى البنوك

 -- (34 895) -- (41 812) استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
 -- 45 -- 916 قروض وتسهيالت البنوك

 (801 632) (353 451) (248 249) (009 321) 
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 مصروف ضرائب الدخل -13
 الثالثة أشهر المنتهية في    أشهر المنتهية في التسعة                                                          

 2018سبتمبر  30 2019سبتمبر  30 2018سبتمبر  30 2019سبتمبر  30 
 (312 804) (338 212) (1 191 677) (963 592) حاليةالضريبة ال

 -- (34 357) (32 314) (13 279) (30الضرائب المؤجلة )إيضاح 
 (312 804) (372 569) (1 223 991) (976 871) لىااإلجم
   

 1 049 777 1 317 395 2 960 173 3 856 208 الربح المحاسبى قبل الضريبة 
 %22.50 %22.50 %22.50 %22.50 سعر الضريبة 

 236 200 296 414 666 039 867 647 ضريبة الدخل المحسوبة على الربح المحاسبى 
 76 604 76 155 557 952 109 224 مصروفات غير معترف بها ضريبيا 

 312 804 372 569 1 223 991 976 871 صافى الضريبة 
 %29.80 %28.28 %41.35 %25.33 سعر الضريبة الفعلى 

 

 

 

 الفترة  صافى أرباح فىاالساسي نصيب السهم  -14

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة  ىالبنك عل ىاألرباح الخاصة بمساهم ىالربح بقسمة صاف ىيحسب النصيب األساسى للسهم ف
 الفترة.خالل 

 الثالثة أشهر المنتهية في أشهر المنتهية في التسعة 
 2018سبتمبر  30 2019سبتمبر  30 2018سبتمبر  30 2019سبتمبر  30 

 736 973 944 826 1 736 182 2 879 337 الفترة صافى أرباح
 562 500 562 500 562 500 562 500 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية الم صدرة 
 1.31 1.68 3.09 5.12 النصيب األساسى للسهم فى الربح )بالجنيه( 
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 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى -15

 

 

 

 أرصدة لدى البنوك -16
 2018ديسمبر  31  2019سبتمبر  30  

 244 927  127 840  حسابات جارية
 52 854 791  39 881 922  ودائييييع

 --  (8 787)  مخصص أضمحالل ارصدة لدى البنوك
 53 099 718  40 000 975  لىااإلجم

 30 800 315  29 700 707  البنك المركزى 
 20 313 948  9 519 468  بنوك محلية

 1 985 455  789 587  بنوك خارجية
 --  (8 787)  مخصص أضمحالل ارصدة لدى البنوك

 53 099 718  40 000 975  لىااإلجم
 244 927  127 840  أرصدة بدون عائد

 52 854 791  39 881 922  أرصدة ذات عائد ثابت
 53 099 718  40 009 762  لىااإلجم

 53 099 718  40 009 762  ارصده متداوله

 

 

 

 2018ديسمبر  31  2019سبتمبر   30  

 2 735 940  7 486 242   نقدية 
 1 600 021  12 971 639  أرصده لدى البنك المركزى فى إطار نسبة اإلحتياطى االلزامى

 4 335 961  20 457 881   لىااإلجم
 4 335 961  20 457 881  أرصده بدون عائد

 4 335 961  20 457 881  أرصدة متداولة
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 )بالصافي(قروض وتسهيالت للبنوك -17
 2018ديسمبر  31  2019 سبتمبر 30  

 537 408  488 163  الجلقروض 

 537 408  488 163  لىااإلجم

 --  (1 235)  ئتمانية المتوقعةخسائر اإلالمخصص يخصم: 

 537 408  486 928  قروض وتسهيالت للبنوك  )بالصافى(

 537 408  488 163  متداولةغير أرصده 

 
 
 
 
 

 الفترة/السنة: البنوك خالللقروض وتسهيالت  ئتمانية المتوقعةخسائر اإل المخصص تمت على وفيما يلى الحركة التى 
 2018ديسمبر  31  2019 سبتمبر 30 

 --  -- الفترة/السنةالمخصص فى أول رصيد 

 --  IFRS9 448 2اثر التغيرات الناتجة عن التطبيق األولى للمعيار الدولى 

 --  2 448 2019يناير  1الرصيد المعدل في 

 --  (916) الفترة/السنة خاللالمكون اإلضمحالل  رد

 --  (297) فروق ترجمة المخصصات بعمالت أجنبية خالل الفترة/السنة

 --  1 235 السنة/الفترةرصيد المخصص فى آخر 



 بنك القاهرة )شركة مساهمة مصرية(

 2019 سبتمبر 30المالية المنتهية فى  الفترةعن  لقوائم المالية المستقلةلاإليضاحات المتممة 

 )جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى إال إذا ذكر خالف ذلك(

 

-83- 

 

 )بالصافي(:قروض وتسهيالت العمالء  -18
 2018 ديسمبر 31  2019 سبتمبر 30 

    أفراد
 906 696  1 088 600 حسابات جارية مدينة

 198 765  344 286 بطاقات ائتمان
 23 332 451  27 036 224 قروض شخصية

 1 703 247  1 997 316 قروض عقارية
 26 141 159  30 466 426 إجمالي

    مؤسسات شاملة القروض الصغيرة لألنشطة اإلقتصادية
 9 341 705  15 870 380 حسابات جارية مدينة

 13 584 758  13 982 892 قروض مباشرة
 16 122 708  14 540 256 قروض مشتركة

 239 898  187 041 مستندات مخصومة
 39 289 069  44 580 569  لىاجمإ

 65 430 228  75 046 995 القروض والتسهيالت للعمالء   ىإجمال
 (3 582 768)  (4 471 418) ئتمانية المتوقعةخسائر اإلالمخصص 

 (6 278)  (6 518) العوائد المجنبة
 (31 514)  (20 843) الخصم غير المكتسب للمستندات المخصومة

 61 809 668  70 548 216   الصافى
    :يلىكما يوزع  لىااإلجم

 15 010 893  21 362 195 أرصدة متداولييية
 50 419 335  53 684 800 أرصدة غير متداولة

 65 430 228  75 046 995 لىااإلجم
 :الفترة/السنة خالل لقروض وتسهيالت العمالء ئتمانية المتوقعةخسائر اإل المخصص التى تمت على وفيما يلى الحركة 

 2018 ديسمبر 31  2019 سبتمبر 30 
 2 795 990  3 582 768 الفترة/السنةالمخصص فى أول رصيد 

 --  IFRS 9 043 485تطبيق األولى للمعيار الدولى الاثر التغيرات الناتجة عن 

 2 795 990  4 067 811 2019يناير  1الرصيد المعدل في 
 904 842  654 369 الفترة/السنة خاللالمكون عبء اإلضمحالل 

 (147 391)  (7 516) الفترة/السنةخالل  ديون إعدام المستخدم فى
 9 957  9 581 ديون سبق اعدامها العام منخالل متحصالت 

 19 370  (252 827) الفترة/السنةفروق ترجمة المخصصات بعمالت اجنبية خالل 
 3 582 768  4 471 418  الفترة/السنة رصيد المخصص فى آخر
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 مشتقات مالية -19

 2019سبتمبر  30
  

 االلتزامات االصول المبلغ التعاقدى / االفتراضى 

    مشتقات بغرض المتاجرة

 1 082 84 750 عقود عملة اجلة

 2 288 1 143 120 773 عقود مبادلة عمالت

 3 370 1 227 121 523 االجمالى

 

 2018ديسمبر  31
  

 االلتزامات االصول المبلغ التعاقدى / االفتراضى 

    بغرض المتاجرةمشتقات 

 -- -- -- عقود عملة اجلة

 -- -- -- عقود مبادلة عمالت

 -- -- -- االجمالى
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 ستثمارات ماليةإ -20
 2018ديسمبر  31  2019 سبتمبر 30 

    بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخرإستثمارات مالية 
    أ( أدوات دين

 2 973 832  5 899 513 بالقيمة العادلة –السوق  ىمدرجة ف
    :أخرى وراق حكوميةأأذون خزانة و ب(  

    غير مدرجة فى السوق
    اذون الخزانة الحكومية

 8 838 553  16 085 898 *بالعملة المحلية بالقيمة العادلةاذون خزانة 
 8 819 273  8 393 094 بالعملة االجنبيةاذون خزانة 

 17 657 826  24 478 992 بالقيمة العادلة وأوراق حكومية أخرى اجمالى اذون الخزانة

    ( أدوات حقوق ملكية:ج 
 79  59 بالقيمة العادلة –السوق  ىمدرجة ف

 349 614  349 876 **بالتكلفة –السوق  ىغير مدرجة ف
    ( وثائق صناديق اإلستثمارد

 402 389  194 415 بالقيمة اإلستردادية –غير مدرجة فى السوق 
 21 383 740  30 922 855 (1) بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخراجمالي إستثمارات 
    :بالتكلفة المستهلكةإستثمارات مالية 
    بالتكلفة المستهلكة –أ( أدوات دين 

 21 926 245  18 213 256 السوق ىمدرجة ف
 56 113  56 113 ***السوق ىغير مدرجة ف

 21 982 358  18 269 369 (2) بالتكلفة المستهلكةإستثمارات مالية  ىإجمال

    بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائرإستثمارات مالية 
    وثائق صناديق اإلستثمار

 18 794  46 231 بالقيمة اإلستردادية –غير مدرجة فى السوق 
 18 794  46 231 (3خالل األرباح والخسائر ) بالقيمة العادلة منإستثمارات مالية اجمالى 

 43 384 892  49 238 455   (3+)(2)(+1لى إستثمارات مالية )اإجم
 26 861 667  27 820 173  أرصده متداولة

 16 523 225  21 418 282 أرصده غير متداولة
 43 384 892  49 238 455 لىاإجم

 42 614 016  48 647 874 أدوات دين ذات عائد ثابت
 42 614 016  48 647 874 لىاإجم

 هاالقيمة االسمية لبلغت  واالت ومعدات مقابل التمويل العقارىأذون مرهونة لدى البنك المركزى بالقيمة العادلة المحلية أذون الخزانة  تتضمن* 
 .2018ديسمبر  31الف جنيه مصري فييييييييييييييييييييييييييى  1 832 300مبلغ مقابل  2019بر سبتم 30فى  الف جنيه مصري 2 012 375مبلغ 
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 :بالتكلفةيمها يأدوات حقوق ملكية غير مدرجة في السوق التي تم تق –االستثمارات الماليةوفيما يلى أهم  **

 2018 ديسمبر 31 2019سبتمبر  30 
 244 323 244 323 البنك األفريقي لإلستيراد والتصدير

 . البنك غير مقيد في البورصة 
 وهذا ما يجعل من  الغرض الرئيسي من إنشاء البنك هو لتمويل وتسهيل أعمال التجارة بين البالد األفريقية وبقية دول العالم

 . الصعوبة إيجاد بنوك مثيلة مقيدة في البورصة
 ( 4يملك البنك حصة ضئيلة من البنك االفريقى لالستيراد والتصدير بنسبة%) ،  االمر الذى يعيق الوصول الى معلومات تفصيليه

 .ودقيقه الجراء عملية تقييم متعلقة ومطبقة للقطاع المصرفي للوصول الى القيمة العادلة
 يعكس عدم وجود اية مؤشرات  الذي يحقق البنك صافى أرباح وصافى حقوق الملكية بالموجب من واقع القوائم المالية األمر

 .ثماراضمحالل في قيمة االست

 2018 ديسمبر 31 2019سبتمبر  30 
 84 218 84 218 بنك مصر أوروبا

 .البنك غير مقيد في البورصة 
 وهذا ما يجعل من الصعوبة  فقط واحد فرع وله ومصر الوسطى أوروبا دول التجارة مع الغرض الرئيسي من إنشاء البنك هو تنظيم

 .إيجاد بنوك مثيلة مقيدة في البورصة 
  االمر الذى يعيق الوصول الى معلومات تفصيليه ودقيقه الجراء (%10)يملك البنك حصة ضئيلة من بنك مصر أوربا بنسبة ،

 عملية تقييم متعلقة ومطبقة للقطاع المصرفي للوصول الى القيمة العادلة.
 ؤشرات إضمحالل في قيمة االستثمار.يعكس عدم وجود أية م الذي صافى حقوق الملكية بالموجب من واقع القوائم المالية األمر 

 2018 ديسمبر 31 2019سبتمبر  30 
 11 028 11 028 العربية التجارة تمويل برنامج

 العربية غير مقيد في البورصه . التجارة تمويل برنامج 
 ، باإلضافة إلى تحسين القدرات التنافسية للم صدرين  يهدف برنامج تمويل التجارة العربية إلى تعزيز و تطوير التجارة العربية

العرب . هذا الهدف قد تم تحقيقه من خالل تقديم تمويل في شكل خطوط ائتمان للم صدرين و المستوردين للبالد األعضاء من 
 خالل المؤسسات المحلية الم عينة من قبل البنك المركزي أو الجهات المعنية األخرى في البالد العربية . 

 االمر الذى يعيق الوصول الى معلومات تفصيليه ( %0.33العربية بنسبة ) التجارة تمويل يملك البنك حصة ضئيلة من برنامج
 ودقيقه الجراء عملية تقييم البرنامج.

 اضمحالل يعكس عدم وجود اية مؤشرات  الذي يحقق البرنامج صافى أرباح وحقوق الملكية بالموجب من واقع القوائم المالية األمر
 .في قيمة االستثمار

الذي ينص على أن  1974لسنة  1112مبلغ مدفوع لوزارة المالية تحت حساب شراء سندات خزانة ، تطبيقا  للقرار الرئاسي رقم  ***
ب من صافي الربح القابل للتوزيع الخاص بالقطاع العام يجب أن يتم استثماره في السندات الحكومية أو يتم إيداعها في حسا 5%

  سنويا . %3.5خاص بوزارة المالية وتم ايداعه في حساب خاص لوزارة المالية بسعر فائدة 
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 :الفترةوفيما يلى الحركة التى تمت على بند اإلستثمارات المالية خالل 

 
أستثمارت مالية  

بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 

 االخر

إستثمارات مالية 
 بالتكلفة المستهلكة

 لىااإلجم

 43 366 098 21 982 358 21 383 740 2019يناير  1الرصيد في 

 IFRS9 183 71 (600 14) 583 56أثر التغيرات الناتجة عن التطبيق األولى لمعيار 

 51 972 385 3 204 073 48 768 312 مشتريات
 (45 467 832) (6 914 933) (38 552 899) إستبعادات )بيع / إسترداد(

 (909 862) -- (909 862) ذات طبيعة نقديةفروق تقييم أصول 

 161 082 -- 161 082 صافى التغير فى القيمة العادلة 
 13 770 12 471 1 299 أو خصم إصدار (عالوة)إستهالك 
 49 192 224 18 269 369 30 922 855 2019سبتمبر  30 ىالرصيد ف

    
أستثمارت مالية  

بالقيمة العادلة من 
الشامل خالل الدخل 
 االخر

إستثمارات مالية 
 بالتكلفة المستهلكة

 لىااإلجم

 26 068 804 25 319 282 749 522 2018يناير  1الرصيد في 
 4 314 923 2 523 899 1 791 024 مشتريات

 (4 546 374) (4 397 814) (148 560) إستبعادات )بيع / إسترداد(
 (2 911) -- (2 911) فروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية

 (1 468) -- (1 468) اهالك سندات توريق 
 (135 982) (23 949) (112 033) صافى التغير فى القيمة العادلة 

 30 074 31 698 (1 624) أو خصم إصدار (عالوة)إستهالك 
 17 639 032 (1 470 758) 19 109 790 إعادة تبويب استثمارات مالية

 43 366 098 21 982 358 21 383 740  2018ديسمبر  31 ىالرصيد ف
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 الثالثة أشهر المنتهية في أشهر المنتهية في التسعة 

 2018 سبتمبر 30 2019سبتمبر  30 2018 سبتمبر 30 2019سبتمبر  30 أرباح )خسائر( إستثمارات مالية
 (296) -- (3 108) -- من خالل الدخل الشامل األخرخسائر إضمحالل أسهم غير نشطة 

 -- 156 (5) (472) محول من إحتياطى القيمة العادلة نتيجة بيع إستثمارات مالية
 119 3 944 17 897 11 797 بيع اذون خزانة  أرباح

 540 7 255 2 696 28 191 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخرأرباح )خسائر( بيع أوراق مالية 
 -- (2 353) -- (4 298) شركات شقيقةخسائر إضمحالل 

 363 9 002 17 480 35 218 اإلجمالى 

 شركات تابعة وشقيقة ىإستثمارات ف -21
 2019 سبتمبر 30

 2018 ديسمبر 31

 وبداية النشاط. 18/06/2019اريخ تم التأشير فى السجل التجارى بت *
  .قيمتها بالكامل منذ سنوات سابقة تعرضت إلضمحالل إستثمارات **

البلد مقر  العملة الشركة
 الشركة

تاريخ اخر 
إلتزامات  الشركة أصول بيانات مالية

  الشركة
إيرادات 
 الشركة

 أرباح / )خسائر(
 الشركة

نسبة 
المساهمة 

% 
 اإلستثمارقيمة

 بالمصرى

 أوغندى شلن بنك القاهرة الدولى )كمباال(
جمهورية 

 152 162 75.67 (15 413) 44 561 392 169 551 998 2018 أوغندا

 مصرىجنيه  شركة كايرو للتأجير التمويلى
جمهورية 

 146 999 98 -- -- -- --  مصر العربية
 جنيه مصري *شركة حراسات لألمن والحراسة

جمهورية 
 1 920 40 -- -- -- --  مصر العربية

للتنمية  القابضة شركة النيل
 جنيه مصري واإلستثمار

جمهورية 
 50 000 33 38 366 27 835 330 270 952 2018 مصر العربية

 جنيه مصري لىاصندوق القطاع المشركة 
جمهورية 

 78 900 46.28 (22 254) 74 553 3 048 309 824 2018 مصر العربية
 الوطنية لألمن بورسعيدشركة 
 جنيه مصري **ىالغذائ

جمهورية 
 -- 34 7 -- 660 3 213 2017 مصر العربية

 429 981 -- 706 146 949 396 207 1 135 987    لىااالجم

البلد مقر  العملة الشركة
تاريخ اخر  الشركة

 بيانات مالية
إلتزامات  الشركة أصول

  الشركة
إيرادات 
 الشركة

 أرباح / )خسائر(
 الشركة

نسبة 
المساهمة 

% 

 اإلستثمارقيمة
 بالمصرى

 بنك القاهرة الدولى )كمباال(
 شلن

 أوغندى
جمهورية 

 61 909 62.33 (5 549) 69 871 377 403 568 366 2017 أوغندا

 شركة كايرو للتأجير التمويلى
جنيه 

 مصري
جمهورية 

 98 000 98 -- -- -- --  مصر العربية
للتنمية  القابضة شركة النيل
جنيه  واإلستثمار

 مصري
جمهورية 

 50 000 33 19 911 25 428 152 230 458 2017 مصر العربية

 لىاصندوق القطاع المشركة 
جنيه 

 مصري
جمهورية 

 83 198 29 121 193 145 355 14 709 534 308 2017 مصر العربية
 بورسعيدالوطنية لألمنشركة 
جنيه  **ىالغذائ

 مصري
جمهورية 

 -- 34 7 -- 660 3 213 2016 مصر العربية
 293 107 -- 135 562 240 654 392 924 1 336 345    لىااالجم
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 2019 سبتمبر 30هيكل مساهمى الشركات التابعة والشقيقة فى  وفيما يلى
بنك القاهرة الدولى  الشركة  

 )كمباال(

 نسبة المساهمة %

 شركة كايرو 

 للتأجير التمويلى 

 نسبة المساهمة %

شركة حراسات لألمن 

 والحراسة

 نسبة المساهمة %

شركة النيل القابضة 

 للتنمية واإلستثمار

 نسبة المساهمة%

صندوق شركة 

 القطاع المالى

 نسبة المساهمة%

شركة بورسعيد الوطنية 

 لألمن الغذائى

 نسبة المساهمة %

 34 46.28 33.33 40 97.99 75.67 بنك القاهرة
 29 -- 33.33 -- -- 8.80 البنك األهلى المصرى

 -- -- 33.34 -- -- 15.53 بنك مصر
 -- 24.26 -- -- -- -- شركة مصر للتامين

 -- 29.46 -- -- -- -- للتأمينات الحياةشركة مصر 
 26 -- -- -- -- -- بنك التنمية واإلئتمان الزراعى

 5 -- -- -- -- -- صندوق التنمية محافظة بورسعيد
 -- -- -- 30 -- -- قطاع األمن الوطنى

 -- -- -- 30 2 -- صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك القاهرة 
 6 -- -- -- 0.01 -- أخرون )أفراد ومؤسسات(

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 االجمالى

 

 أصول غير ملموسة -22
 وبيانها كما يلى: النظم اآللية لمصرفناتتمثل األصول غير الملموسة فى برامج 

 2018ديسمبر  31  2019سبتمبر  30  

     الفترة/السنةأول  فى الرصيد

 102 264  116 840  التكلفة

 (87 671)  (95 750)  اإلستهالك مجمع 

 14 593  21 090  الفترة/السنة صافى القيمة الدفترية فى أول

 14 576  11 135  الفترة/السنةاالضافات خالل 

 (8 079)  (8 618)  الفترة/السنةإستهالك 

 21 090  23 607  آخر الفترة/السنةصافى القيمة الدفترية فى 
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 :أصول أخرى -23
 2018 ديسمبر 31  2019سبتمبر  30  

     
 2 238 476  2 158 003  إيرادات مستحقة

 214 570  244 777  مصروفات مقدمة
 298 398  838 321  دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة

 22 189  22 189  *أصول آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون

 27 290  23 841  تأمينات وعهد
 250 307  185 534  شيكات مقاصه

 119 992  126 211  أرصده لدي مصلحه الضرائب

 132 958  374 860  أخري 
 (138 559)  (151 629)    مخصص إضمحالل أصول أخرى

 3 165 621  3 822 107  لىااإلجم

بعد بإسم البنك وجارى إتخاذ لم تسجل يمثل اصول ألف جنيه  2 440 لديون مبلغ ا  لت ملكيتها للبنك وفاءآتتضمن األصول التى * 
 اإلجراءات القانونية لتسجيلها.

 

 وفيما يلى الحركة التى تمت على مخصص إضمحالل أصول أخرى خالل الفترة/السنة. 

 2018ديسمبر  31  2019سبتمبر  30 

 142 053  138 559 الفترة/السنة الرصيد في أول

 7 361  17 723 الفترة/السنةخالل  قائمة الدخل المحمل على عبءال

 (10 601)  (4 652) الفترة/السنة المستخدم خالل

 8  -- السنةالفترة/المتحصل خالل 

 (262)  -- فائض محول إيرادات
 فروق ترجمة المخصصات بعمالت أجنبية خالل الفترة/السنة

(1)  -- 

 138 559  151 629 الفترة/السنة الرصيد في أخر
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 األصول الثابتة -24
 

 * تتمثل فى تحويالت بين البنود.
 ألف جنيه مصرى وجارى 41 641لم يتم تسجيلها بعد بإسم البنك بمبلغ  راضى( أصوال  األمبانى و وتحديدا  بندى التتضمن األصول الثابتة ) -

 .إتخاذ اإلجراءات القانونية لتسجيلها
 أصول ثابتةالف جم قيمة ماتم خصمه على حساب ايرادات مؤجلة اصول ثابتة ويمثل تكلفة اهالك  1 185تتضمن تكلفة االهالك مبلغ  -

  مهداه الى البنك.

   
 أراضى

 مبانى 
 وانشاءات

نظم آلية 
 متكاملة

 
 وسائل نقل

أجهزة 
 ومعدات

 
 أثـاث

تجهيزات 
 وتركيبات

تحسينات 
عقارات 
 مستأجره

 
 لىاإجم

          2018يناير  1الرصيد فى 
 1 237 994 12 996 113 218 96 758 39 500 26 794 448 665 422 180 77 883  التكلفة 

 (929 550) -- (101 214) (66 458) (34 760) (19 535) (386 225) (321 358) -- مجمع االهالك
 308 444 12 996 12 004 30 300 4 740 7 259 62 440 100 822 77 883  صافى القيمة الدفترية

 139 903 7 393 18 959 16 992 10 524 21 447 53 394 11 194 -- اضافات
 (237) -- -- (107) (26) (101) (3) -- -- إستبعادات

 235 -- -- 105 26 101 3 -- -- مجمع إهالك اإلستبعادات
 (75 213) (5 260) (9 682) (10 109) (3 264) (4 563) (28 358) (13 977) -- تكلفة اهالك

 31صافى القيمة الدفترية فى
 373 132 15 129 21 281 37 181 12 000 24 143 87 476 98 039 77 883 2018ديسمبر 

          2019يناير  1الرصيد فى 
 1 377 660 20 389 132 177 113 643 49 998 48 140 502 056 433 374 77 883  التكلفة

 (1 004 528) (5 260) (110 896) (76 462) (37 998) (23 997) (414 580) (335 335) --  مجمع االهالك
 373 132 15 129 21 281 37 181 12 000 24 143 87 476 98 039 77 883 صافى القيمة الدفترية

           2018ديسمبر  31الرصيد فى 
 1في صافى القيمة الدفترية 

 373 132 15 129 21 281 37 181 12 000 24 143 87 476 98 039 77 883 2019يناير 
 189 849 4 118 24 152 22 887 797 5 801 132 094 -- -- اضافات

 -- 47 (439) 392 (22) -- 22 -- -- تحويالت*
 (2 826) -- -- (58) -- -- (2 768) -- -- إستبعادات

 2 826 -- -- 58 -- -- 2 768 -- -- إلستبعاداتمجمع إهالك ا

 -- (81) 136 (55) 10 -- (10) -- -- مجمع إهالك تحويالت
 (77 092) (4 192) (11 204) (10 191) (2 699) (6 629) (32 119) (10 058) -- تكلفة اهالك

 30في صافى القيمة الدفترية 
 485 889 15 021 33 926 50 214 10 086 23 315 187 463 87 981 77 883  2019 سبتمبر

           2019 سبتمبر 30الرصيد فى 
 1 564 683 24 554 155 890 136 864 50 773 53 941 631 404 433 374 77 883  التكلفة 

 (1 078 794) (9 533) (121 964) (86 650) (40 687) (30 626) (443 941) (345 393) --    مجمع االهالك
 485 889 15 021 33 926 50 214 10 086 23 315 187 463 87 981 77 883 ةصافى القيمة الدفتري
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 أرصدة مستحقة للبنوك -25
 2018ديسمبر  31  2019 سبتمبر 30  

 368 130  267 702  حسابات جارية
 18 189 482  14 280 141  ودائييييع
 18 557 612  14 547 843  لىااإلجم

 1 725 851  1 804 904  *بنك مركزى
 6 827 891  5 927 399  بنوك محلية

 10 003 870  6 815 540  بنوك خارجية
 18 557 612  14 547 843  لىااإلجم

 368 130  267 702  أرصدة بدون عائد
 18 189 482  14 280 141  أرصدة ذات عائد ثابت

  843 547 14  612 557 18 
 18 557 612  14 547 843  أرصدة متداولة

  843 547 14  612 557 18 
 .(20إيضاح )* 

 

 ودائع عمــالء -26
 2018ديسمبر  31  2019سبتمبر  30  

 16 560 129  15 797 324  تحت الطلب ودائع
 19 947 409  32 931 896  ودائع ألجل وبإخطار
دخار  51 806 777  58 589 595  شهادات ايداع واا

 40 627 064  39 330 789  حسابات توفير
 2 357 027  2 242 590  ودائع أخرى

 131 298 406  148 892 194  لىااالجم
     

 35 517 240  37 461 774  ودائع مؤسسات
 95 781 166  111 430 420  ودائع أفراد

 131 298 406  148 892 194  لىااالجم
     

 15 723 258  14 481 233  أرصدة بدون عائد
 115 575 148  134 410 961   أرصدة ذات عائد ثابت

 131 298 406  148 892 194  لىااالجم
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 قروض أخرى -27
 2018ديسمبر  31 2019 سبتمبر 30 العائد %معدل  عمله القرض 

     

 ىقرض الصندوق االجتماع
-7.65-7.6 جنيه مصري

9.50% 814 180 1 147 251 1 

 62 698 40 680 %3.70 دوالر امريكي قرض برنامج تمويل التجارة العربية
 -- 244 081 %3.00 دوالر امريكي لإلنماء_الكويتقرض الصندوق العربى اإلقتصادى 

Sanad fund for SMSE 3.1شهور+6 دوالر امريكي% Libor 721 162 136 179 
Green for growth fund 3.1شهور+6 دوالر امريكي% Libor 721 162 136 179 

 580 999 654 337  جنيه مصري وديعه مسانده البنك المركزي المصري* -القيمه الحاليه 
 965 771 --  جنيه مصري **وديعه مسانده بنك مصر -القيمه الحاليه 

 3 218 887 2 445 354   لىااإلجم
 399 060 414 040   أرصدة متداولة

 2 819 827 2 031 314   أرصدة غير متداولة
 3 218 887 2 445 354   لىااإلجم

 2016/ 23/8  من ا  عتبار إ سنوات بدون عائد أو عموالت 10مليار جنيه وذلك لمده  2مساندة من البنك المركزى المصرى بمبلغ  ةوديع ة*منح بنك القاهر 
 راس المال. ةعلي أن تفي بمتطلبات معيار كفاي 2026/  22/8  يومتستحق 

ة طرفنا ععلى طلب بنك مصر في إسترداد الوديعة المساندة والمود 28/08/2019المنعقدة بتاريخ  5/2019وافق مجلس إدارة مصرفنا بجلسته **
 .31/12/2017في 

 

 إلتزامات أخرى -28
 2018ديسمبر  31  2019سبتمبر  30  

 691 050  2 152 701  عوائد مستحقة
 125 901  119 369  إيرادات مقدمة

 118 491  105 515  مصروفات مستحقة
 289 034  211 067  شيكات المقاصه

 392 030  561 362  مصلحه الضرائب
 213  291 063  عمالت اجنبية تصدير دائنوا بنكنوت

 178 014  176 765  دائنون
 388 094  786 285  أرصدة دائنة متنوعة

 2 182 827  4 404 127  لىااالجم
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 مخصصات أخرى -29
 2018ديسمبر  31  2019سبتمبر  30 

 546 655  452 374 الفترة/السنة الرصيد في أول

 --  IFRS 9 (896 12)اثر تطبيق معيار 

 546 655  439 478 بعد التأثيرالسنة  /رصيد اول الفترة 

 3 537  (23 146) فروق ترجمة عمالت أجنبية

 110 907  157 189 خالل الفترة/السنةقائمة الدخل  ىالعبء المحمل عل

 (89 010)  (7 827) خالل الفترة/السنة المرتد إلى قائمة الدخل

 (119 740)  (17 429) الفترة/السنة المستخدم خالل

 25  262 الفترة/السنة خالل المتحصل

 452 374  548 527 السنةالفترة/الرصيد في آخر 

 :ىتفاصيل المخصصات األخر  
 2018ديسمبر  31  2019 سبتمبر 30 

 7 815  7 118 التشغيلمخصص مخاطر 

 244 110  306 453 قضائيةمخصص مطالبات 

 24 936  22 651 مخصص مطالبات أخرى

 94 723  91 803 مخصص ضرائب متنازع عليها

 65 032  93 158 مخصص خسائر إضمحالل إلتزامات عرضية شركات معايير

 SMEs 430 26  758 15مخصص خسائر اضمحالل التزامات عرضيه 

 --  914 لدى البنوك أرصدةمخصص خسائر اضمحالل التزامات عرضيه 

 452 374  548 527 لىااإلجم
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 ضرائب الدخل المؤجلة -30
  .%22.5تم احتساب ضرائب الدخل المؤجلة بالكامل على الفروق الضريبة المؤقتة وفقا  لطريقة اإللتزامات وبإستخدام معدل ضريبة قدره 

إلجراء مقاصيييية بين األصييييول واإللتزامات الضييييريبية الجارية  ىقانون يتم إجراء مقاصيييية بين األصييييول واإللتزامات المؤجلة إذا كان للبنك حق
 وبشرط أن تكون األصول واإللتزامات الضريبية المؤجلة سيتم تسويتها مع ذات اإلدارة الضريبية.

 

 األصول واإللتزامات الضريبية المؤجلة
 المؤقتة للبنود الواردة أدناه: وفيما يلى أرصدة األصول واإللتزامات الضريبة المؤجلة التى نشأت عن الفروق

األصول الضريبية  
 المؤجلة

اإللتزامات الضريبية  
 المؤجلة

 2019سبتمبر  30  2019سبتمبر  30 
 (87 894)  -- األصول الثابتة

 --  332 691 لقروض(ل اإلئتمانية المتوقعةخسائر الالمخصصات )بخالف مخصص 
 (87 894)  332 691 ينشأ عنها أصل )إلتزام( ىلى الضريبة التاإجم

 --  244 797 الضريبية المؤجلة لتزامات(اإلل )و صاألصافى 

 وفيما يلى الحركة التى تمت على األصول واإللتزامات الضريبية المؤجلة
األصول الضريبية      

 المؤجلة
اإللتزامات الضريبية  

 المؤجلة
 2019سبتمبر  30  2019سبتمبر  30     

 (36 810)  294 886     الفترة أولالرصيد فى 
 (51 084)  37 805     االستبعادات /االضافات

 (87 894)  332 691     الفترةآخر الرصيد فى 

 األصول الضريبية المؤجلة غير المعترف بها 

 بالنسبه للبنود التاليه :لم يتم اإلعتراف بأصول ضريبية مؤجلة 
 2018ديسمبر  31  2019سبتمبر  30 

 716 555  894 531  %80بخالف نسبة الي  لقروضل اإلئتمانية المتوقعةخسائر ال مخصص
 227 789  494 493 المخصصات األخرى

 944 344  1 389 024 اإلجمالى
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 إلتزامات مزايا التقاعد -31
 2018 ديسمبر 31  2019 سبتمبر 30  

     لى عن:اإلتزامات مدرجة بقائمة المركز الم

 947 834  1 052 205  المزايا العالجية بعد التقاعد -

     :عن قائمة الدخل ىالمبالغ المعترف بها ف

 258 400  173 387  المزايا العالجية بعد التقاعد -ء

     تم تحديد المبالغ المعترف بها فى قائمة المركز المالى كالتالى:
 1 473 860  1 291 262  القيمة الحالية إللتزمات لم يتم تمويلها

 (526 026)  (239 057)  خسائر إكتوارية لم يتم اإلعتراف بها
 947 834  1 052 205  الرصيد المدرج فى قائمة المركز المالى 

     :ىفيما يل الفترةتتمثل الحركة على اإللتزامات خالل 
 762 815  947 834  الفترة/السنةالرصيد في أول 

 28 503  11 742  الجاريةتكلفة الخدمة 
 202 302  155 623  تكلفة العائد

 27 595  6 022  الخسائر اإلكتوارية المعترف بها

 (73 381)  (69 016)  مزايا مدفوعة
 947 834  1 052 205  الرصيد المدرج في آخر الفترة/السنة فى قائمة المركز المالى

     :ىقائمة الدخل فيما يل ىتتمثل المبالغ المعترف بها ف
 28 503  11 742  الجاريةتكلفة الخدمة 

 202 302  155 623  تكلفة العائد

 27 595  6 022  المعترف بهااالكتوارية  الخسائر

 258 400  173 387  (10لى مدرج ضمن تكلفة العاملين )إيضاح رقم ااإلجم
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 أس المالر  -32

 -:رأس المال المصدر والمدفوع -أ
مليار جنيه مصرى  2.250مليار جنيه مصرى ، ورأس مال البنك المصدر والمدفوع مبلغ  10رأس مال البنك المرخص به مبلغ   يبلغ

 جنيه مصرى للسهم الواحد. 4 ةالف سهم بقيم 562 500موزعا  علي 
 -مبالغ مسددة تحت حساب زيادة رأس المال: -ب

صدر قرار مجلس إدارة بنك القاهرة بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ثالثة مليار جنيه  28/08/2019بتاريخ  -1
 مليون سهم. 750مليار جم ( تعادل  5.250مليار جم الى  2.250مصري ) من 

نظام األساسى لبنك القاهرة والمتعلقة بزيادة رأس ( من ال6وافق البنك المركزى المصرى على تعديل المادة ) 22/09/2019بتاريخ  -2
 المصدر وهيكل المساهمين.  المال

 3إنعقدت الجمعية العامة غير العادية لبنك القاهرة وقد وافقت على زيادة رأسمال البنك المصدر بمبلغ وقدره  22/09/2019بتاريخ  -3
مليار جنيه مصري يكتتب بنك مصر في  5.250يه مصري إلى مليار جن 2.250مليار جنيه )ثالثة مليار جنيه مصري( ليرتفع من 

 نص المادة السادسة من النظام األساسى للبنك وفقا  لما يلى:كامل قيمة الزيادة، وكذا تعديل 
مليار جنيه مصري موزعا   5.250مليار جنيه مصري، وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ  10حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ  "

 ألف سهم بقيمة إسميه أربعة جنيهات مصرية للسهم الواحد وهيكل مساهمى البنك على النحو التالى: 1.312.500لى ع
القيمة اإلسميه لألسهم بالجنيه  عدد األسهم الجنسية اإلسم م

 المصرى
العملة التي تم 

 الوفاء بها

1 
2 
3 

 بنك مصر
 شركة مصر المالية لإلستثمارات

لإلستثمارات شركة مصر أبو ظبى 
 العقارية

ييييييية
صري

م
 

750.000.008 
562.499.985 

7 

3.000.000.032 
2.249.999.940 

28  
رى

ص
 الم

نيه
الج

 

  5.250.000.000 1.312.500.000  اإلجمالى 

وقد تم سداد كامل قيمة رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل بموجب التأشير فى السجل التجارى ، كما تم  %100وتبلغ نسبة مساهمة المصريين 
له بتلقى مليار جنيه مصرى وذلك بموجب الشهادة البنكية الصادرة من بنك القاهرة المرخص  3سداد كامل قيمة الزيادة فى رأس المال والبالغ قدرها 

 "مليار جنيه مصرى مسدد بالكامل. 5.250األكتتابات ليصبح رأس المال المصدر 
تم إصدار شهادة إيداع بنكية لزيادة رأسمال بنك القاهرة شركة مساهمة مصرية حيث تم إيداع مبلغ  24/09/2019بتاريخ  -4

 من قيمة زيادة رأسمال البنك المصدر  %100جم )فقط ثالثة مليارات جنيه مصريا  الغير( يمثل نسبة  3.000.000.000
في رأس مال بنك القاهرة وذلك بعد  %57.14على طلب بنك مصر بتملك نسبة وافق البنك المركزى المصرى  09/10/2019بتاريخ  -5

 مليار جنيه مصري. 3قيامه بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 
جارى السير فى إجراءات زيادة رأس المال بإعتماد الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة ثم  -6

  جارى والنشر فى صحيفة األستثمار.فى السجل التالتأشير 
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 االحتياطيات واألرباح المحتجزة -33

 2018 ديسمبر 31  2019سبتمبر  30 االحتياطيات
 184 253  184 253 اإلحتياطى العام

 233 180  20 149 إحتياطى المخاطر البنكية العام
 561 904  685 947 إحتياطى قانونى 

 209 493  327 749 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخرإستثمارات مالية  –إحتياطى القيمة العادلة 
 --  212 454 من خالل الدخل الشامل االخر الخسائر االئتمانية المتوقعة الدوات الدين بالقيمة العادلة

 270 520  270 609 لىااحتياطي رأسم
 438 931  438 931 نظامى احتياطى

 IFRS9  --  814 522احتياطى مخاطر تطبيق معيار 
 --  68 481 *إحتياطى المخاطر العام

 2 421 095  2 208 573 اجمالى االحتياطيات

 2019فبراير  26* تم تكوينه تنفيذا لتعليمات البنك المركزى الصادرة في 

 

 :ىاالحتياطيات فيما يل ىوتتمثل الحركة التى تمت عل
 2018 ديسمبر 31  2019سبتمبر  30 إحتياطى المخاطر البنكية العام)أ(  

 233 134  233 180 الفترة/السنةالرصيد في أول 
 46  62 475 محول من األرباح المحتجزة

 --  (275 506) إحتياطى المخاطر العاممحول الى 
 233 180  20 149 السنةالفترة/ آخر ىالرصيد ف

    

 2018ديسمبر  31  2019سبتمبر  30  ىإحتياطى قانون( ب)

 521 583  561 904 الفترة/السنة الرصيد في أول
 40 321  124 043 المحول من أرباح السنة

 561 904  685 947 السنةالفترة/ آخر ىالرصيد ف
 

لتغذية اإلحتياطى القانونى وذلك حتى من صافى أرباح السنة  %5يتم إحتجاز  1981لسنة  159ووفقا  للنظام األساسى للبنك وقانون رقم 
  من رأس المال وهو إحتياطى غير قابل للتوزيع. %100يبلغ رصيده ما يعادل 
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بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل إستثمارات مالية  -)ج( احتياطي القيمة العادلة 
 2018ديسمبر  31 2019سبتمبر  30 االخر

 345 475 209 493 السنةالفترة/ أول ىالرصيد ف
 -- IFRS 9 583 56اثر التغيرات الناتجة عن تطبيق األولى للمعيار الدولى 

 345 475 266 076 المعدل 2019يناير  1الرصيد في 
 (135 982) 61 673 صافى التغير فى القيمة العادلة لإلستثمارات المالية )بعد الضرائب(

 209 493 327 749 الرصيد فى أخر الفترة/السنة 

   

 2018ديسمبر  31 2019سبتمبر  30 الخسائر االئتمانية المتوقعة الدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر( د)
 -- -- السنةالفترة/ أول ىالرصيد ف

 -- IFRS 9 191 182اثر التغيرات الناتجة عن تطبيق األولى للمعيار الدولى 
 -- 182 191 المعدل 2019يناير  1الرصيد في 

 -- 41 812 الفترة/السنة خاللالمكون عبء اإلضمحالل 
  (11 549) فروق ترجمة عمالت أجنبية

 -- 212 454 الرصيد فى أخر الفترة/السنة 
 
 

 2018ديسمبر  31 2019 سبتمبر 30 إحتياطى المخاطر العام( و) 

 -- -- السنةالفترة/ أول ىالرصيد ف

 -- 275 506 المخاطر البنكية العامإحتياطى محول من 

 -- IFRS9  814 522احتياطى مخاطر تطبيق معيار محول من 

 -- IFRS 9 (839 729)اثر التغيرات الناتجة عن تطبيق األولى للمعيار الدولى 

 الرصيد فى أخر الفترة/السنة 
481 68 -- 
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 :ىاألرباح المحتجزة فيما يل ىوتتمثل الحركة عل
 2018ديسمبر  31 2019سبتمبر  30

   األرباح المحتجزة
 1 819 854 3 496 408 الفترة/السنة أول ىالرصيد ف

 -- IFRS 9 468 23اثر التغيرات الناتجة عن تطبيق األولى للمعيار الدولى 
 2 480 953 2 879 337 الفترة/السنة أرباح ىصاف

 -- 200 132 دوات حقوق ملكيةمحول من احتياطي قيمة عادلة أل
 -- (23 856) خسائر سنوات مالية سابقة

   توزيعات السنة المالية السابقة:
 (661 404) (1 093 837) األرباح ىفالمساهمين حصة 

 (3 143) (11 000) حصة مجلس اإلدارة فى األرباح
 (98 390) (241 839) األرباح ىحصة العاملين ف

 (46) -- مخاطر بنكيه عام محول إلى إحتياطى
 -- (62 475) عامال البنكية مخاطرال محول إلى إحتياطى

 (40 321) (124 043) ىمحول إلى اإلحتياطى القانون
 (1 095) (89) لىامحول إلى اإلحتياطى الرأسم

 3 496 408 5 042 206  الفترة/السنة آخر ىالرصيد ف

  

 توزيعات األرباح -34
لى وتخفيض األرباح المرحلة بها إال عندما يتم إعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين. اكإلتزام مال يتم اإلعتراف بتوزيعات األرباح 

 وسوف يتم فى نهاية السنة المالية اقتراح توزيعات األرباح على المساهمين وكذلك حصة العاملين فى األرباح ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
البنك التى ستنعقد إلعتماد القوائم المالية الختامية وعندئذ  سيتم خصم تلك التوزيعات من األرباح وعرضها على الجمعية العامة لمساهمى 

 المحتجزة ضمن حقوق الملكية من خالل حساب التوزيع.
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 حكمها ىالنقدية وما ف -35
ال تتجاوز تواريخ إستحقاقها ثالثة أشهر من  ىحكمها األرصدة التالية الت ىقائمة التدفقات النقدية، تتضمن النقدية وما فألغراض عرض 

 تاريخ اإلقتناء.

 2018 سبتمبر 30  2019 سبتمبر 30 
 5 792 754  7 486 242  ىنقدية وأرصدة لدى البنك المركز 

 36 835 342  39 350 091 البنوك ىأرصدة لد
 (633 215)  -- أذون خيزانية وأوراق حكومية أخري

 41 994 881  46 836 333 لىااإلجم

 رتباطاتا  إلتزامات عرضية و   -36

 مطالبات قضائية  (أ)
يوجد عدد من القضايا القائمة يوجد عدد من القضايا القائمة المرفوعة من مصرفنا ضد المتعثريين إلستيداء كافة حقوق مصرفنا في هذا الشأن، كما 

 عنها. غير المرجح تحقق خسائرحيث انه من ها لم يتم تكوين مخصص ل 2019 سبتمبر 30 ىالمرفوعة ضد البنك ف

 رتباطات رأسماليةإ (ب)
وتوجد ثقة  مشتريات اصول ملموسة وغير ملموسةألف جنيه وتتمثل فى  242 127مبلغ وقدره  رتباطات رأسماليةإبلغت تعاقدات البنك عن 

 كافية لدى اإلدارة من تحقق إيرادات صافية وتوافر تمويل لتغطية تلك اإلرتباطات.
إستثمارات تخص  ألف جنيه 464 063نهاية الفترة مبلغ لم يطلب سدادها حتى التى اإلرتباطات المتعلقة باإلستثمارات المالية و كما بلغت قيمة 

ستثمارات في شركات تابعة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخرمالية   .واا

 رتباطات عن قروض وضمانات وتسهيالتإ (ج)
 2018 ديسمبر 31 2019 سبتمبر 30 

 4 207 193 4 362 345 أرتباطات عن قروض
 400 667 1 188 675 االوراق المقبوله

 1 537 993 1 402 342 إستيراد -إعتمادات مستندية
 215 360 161 406 تصدير -إعتمادات مستندية

 8 418 629 9 087 603 خطابات ضمان
 371 202 16 842 779 14 

 عقود التأجير التشغيلي                                                       )د( ارتباطات عن  
 2018ديسمبر  31 2019 سبتمبر 30 

 604 -- التزيد عن سنة واحدة
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 معامالت مع أطراف ذوى عالقة -37
 %9,99"شركة مصر المالية لإلستثمارات" والتى أسسها بنك مصر لتكون ذراع إستثمارى له بنسبة مساهمة قدرها  يتبع البنك الشركة األم وهى 

 من األسهم العادية لبنك القاهرة أما باقى رأس المال فهو مملوك لمساهمين آخرين. %99.99 بدورها تمتلكهى من رأسمالها و 
 .%75.67مصرفنا في بنك القاهرة الدولى كمباال بنسبة  و يساهم

 .%98ويساهم مصرفنا في شركة القاهرة للتأجير التمويلى بنسبة 
 .%4ويساهم مصرفنا في البنك األفريقي لإلستيراد والتصدير بنسبة 
 وفيما يلى تعامالتنا مع بنك مصر)مساهم طرف ذو عالقة( : 

 2018ديسمبر  31 2019 سبتمبر 30 
   رصدة لدى البنوكأ

 55 176 حسابات جارية

 *ودائع

 األصول االخري

 إيرادات مستحقة

 أخري 

502 498 3 

 

965 4 

921 14 

448 224 5 

 

765 30 

648 8 

   القروض االخرى

 965 771 -- القيمة الحالية للوديعة المساندة من بنك مصر

   حقوق الملكية

 1 034 229 -- للوديعة المساندة فرق القيمة االسمية عن القيمة الحالية
 

 وفيما يلى تعامالتنا مع بنك القاهرة الدولى كمباال)شركة تابعة(: 
 2018ديسمبر  31 2019 سبتمبر 30 
   رصدة لدى البنوكأ

 8 742 16 272 ودائع

 1 412 23 248 حسابات جارية

 األصول االخري

 -- 26 إيرادات مستحقة

 
 وفيما يلى تعامالتنا مع شركة القاهرة للتأجير التمويلى)شركة تابعة(: 

 2018ديسمبر  31 2019 سبتمبر 30 
   قروض وتسهيالت العمالء

 -- 4 128 (حسابات جارية مدينة) قروض شركات

 412 184 559 730 )مباشرة( قروض شركات

   أصول أخرى

 5 618 5 304 إيرادات مستحقة

   ودائع العمالء

 52 558 6 340 حسابات جارية
 

 (:بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخروفيما يلى تعامالتنا مع البنك األفريقي لإلستيراد والتصدير)إستثمارات  
 2018ديسمبر  31 2019 سبتمبر 30 
   لبنوكل مستحقةرصدة أ

 4 478 400 5 678 963 ودائع

   إلتزامات أخرى

 1 541 122 443 عوائد مستحقة

  مليار جنيه مصري تم إستردادها لبلوغ تاريخ إستحقاقها.  2مبلغ وديعة طرف بنك مصر ب 2018ديسمبر  31* يتضمن بند أرصدة لدى البنوك في 
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 صناديق إستثمار بنك القاهرة -38
 صندوق إستثمار بنك القاهرة األول )صندوق تراكمى()أ(  

والئحته التنفيذية وتقوم بإدارة  1992 لسنة 95المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم  هذا الصندوق هو أحد األنشطة المصرفية
مليون جنيه بقيمة إسمية  200ا مليون وثيقة قيمته 20الصندوق شركة هيرميس إلدارة صناديق اإلستثمار. ويبلغ عدد وثائق إستثمار هذا الصندوق 

، وطبقا  إلجتماع حملة وثائق صندوق إستثمار بنك 1997أكتوبر  30 لموافقة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخجنيه للوثيقة وذلك طبقا   100قدرها 
جنيه بدال من  10ح يييييوموافقة الهيئة العامة لسوق المال فقد تم تعديل القيمة األسمية لتصب 2007مارس  13القاهرة األول التراكمى المنعقدة بتاريخ 

عدد  2019 سبتمبر 30ى يييييييييييييييلى وثائق الصندوق القائمة فا. بلغ إجم2007على أن يبدأ سريان تلك التعديالت إعتبارا  من يونيو  جنيه للوثيقة 100
 فترةلجنيه. وقد بلغت الوثائق التى يحتفظ بها البنك طبقا  لما تم تخصيصه منها له خالل ا 126.12وثيقة بقيمة إستردادية للوثيقة قدرها  720 280

جنيه وهى الوثائق التى يتعين عليه  63 060 000وثيقة تبلغ قيمتها الدفترية  500 000عدد  ، 2019 سبتمبر 30حتي من الطرح األولى للصندوق 
ستثمارات اإلحتفاظ بها حتى نهاية عمر الصندوق بموجب أحكام القانون وتظهر مبوبة كإستثمارات فى أدوات حقوق ملكية غير مدرجة بالسوق ضمن اإل

كتتاب يحصل بنك القاهرة على اتعاب إلوطبقا  لعقد إدارة الصندوق وكذلك نشرة ا فى ذات التاريخ. بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخرالمالية 
المالية  الفترةلى تلك األتعاب والعموالت عن اتى يؤديها له. وقد بلغ إجموعموالت مقابل إشرافه على الصندوق وكذلك على الخدمات اإلدارية األخرى ال

أدرجت ضمن  2018سبتمبر  30في المالية المنتهية  عن الفترة جنيه 1 548 029مبلغ مقابل جنيه  336 541مبلغ  2019 سبتمبر 30في المنتهية 
 أتعاب أخرى فى بند إيرادات األتعاب بقائمة الدخل.

 للسيولة )اليومى( صندوق إستثمار بنك القاهرة الثانى  )ب(  

ستثمار بنك القاهرة الثانى للسيولة بالجنيه المصرى ذو العائد اليومى التراكمى كأحد األنشطة المصرفية المرخص اأنشأ بنك القاهرة )ش.م.م( صندوق 
لسنة  95ألحكام قانون سوق المال رقم وذلك وفقا   2009يونيو  18الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية فى  526بها للبنك بموجب الترخيص رقم 

مليون وثيقة تبلغ  10عند اإلكتتاب والتخصيص عدد  بلغ عدد وثائق اإلستثمار والئحته التنفيذية. وتقوم بإدارة الصندوق شركة مصر بلتون. 1992
من الطرح األولى  الفترةتم تخصيصه منها خالل طبقا  لما  بمحفظة قائمة الدخل الشامل األخرجنيه وقد بلغت الوثائق  10القيمة اإلسمية للوثيقة 

طبقا  لما  المتاجرةبمحفظة بلغت الوثائق كما  ،جنيه 55 342 282وثيقة تبلغ قيمتها الدفترية  1 984 302 عدد 2019 سبتمبر 30للصندوق حتى 
 46 231 467وثيقة تبلغ قيمتها الدفترية  1 657 633 عدد 2019 سبتمبر 30من الطرح األولى للصندوق حتى  الفترةتم تخصيصه منها خالل 

جنيه. وطبقا  لعقد  27.89 بقيمة إستردادية للوثيقة وثيقة 102 732 049عدد  2019 سبتمبر 30في لى وثائق الصندوق القائمة ابلغ إجمو ، جنيه
ندوق وكذلك على الخدمات اإلدارية األخرى التى على اتعاب وعموالت مقابل إشرافه على الصكتتاب يحصل بنك القاهرة إلإدارة الصندوق وكذلك نشرة ا

               مبلغمقابل جنيه  7 206 731 مبلغ 2019 سبتمبر 30في المالية المنتهية  الفترةلى تلك األتعاب والعموالت عن ايؤديها له. وقد بلغ إجم
 أتعاب أخرى فى بند إيرادات األتعاب بقائمة الدخل.أدرجت ضمن  2018سبتمبر  30في المالية المنتهية  عن الفترةجنيه  5 704 576
 العائد الدورى التراكمى وفقا  ألحكام الشريعة اإلسالمية )الوفاق( ستثمار البنك الرئيسى للتنمية واإلئتمان الزراعى وبنك القاهرة ذوإصندوق  )ج( 

والئحته التنفيذية وتقوم بإدارة  1992لسنة  95رأس المال رقم هذا الصندوق هو أحد األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق 
 10مليون جنيه بقيمة إسمية قدرها  50 مليون وثيقة قيمتها 5هذا الصندوق  لألوراق المالية واإلستثمار. وكان عدد وثائق إستثمار  HCالصندوق شركة

لى اعاما من تاريخ الترخيص. يبلغ إجم 25وعمر الصندوق  2011 يناير 6 بتاريخ 625جنيه للوثيقة وذلك طبقا  لموافقة الهيئة العامة لسوق المال رقم 
جنيه. وقد بلغت الوثائق التى يحتفظ بها  15.72 وثيقة بقيمة إستردادية للوثيقة قدرها 630 715عدد  2019 سبتمبر 30وثائق الصندوق القائمة فى 

وثيقة تبلغ قيمتها الدفترية  250 000 ددييييع 2019 سبتمبر 30حتى البنك طبقا  لما تم تخصيصه منها له خالل الفترة من الطرح األولى للصندوق 
كام القانون وتظهر مبوبة كإستثمارات فى أدوات جنيه وهى الوثائق التى يتعين عليه اإلحتفاظ بها حتى نهاية عمرالصندوق بموجب أح 3 928 975
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فى ذات التاريخ. وطبقا  لعقد إدارة الصندوق  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخرحقوق ملكية غير مدرجة بالسوق ضمن اإلستثمارات المالية 
ندوق وكذلك على الخدمات اإلدارية األخرى التى يؤديها له. وقد كتتاب يحصل بنك القاهرة على اتعاب وعموالت مقابل إشرافه على الصإلوكذلك نشرة ا

المالية  عن الفترةجنيه  38 340مبلغ مقابل  جنيه 30 550 مبلغ 2019 سبتمبر 30في المالية المنتهية  الفترةلى تلك األتعاب والعموالت عن ابلغ إجم
 .ت األتعاب بقائمة الدخلأدرجت ضمن أتعاب أخرى فى بند إيرادا 2018سبتمبر  30في المنتهية 

 ألدوات الدخل الثابت بنك القاهرةر ستثماإصندوق ( د)

وافق مجلس إدارة بنك القاهرة على تأسيس صندوق استثمار بنك القاهرة ألدوات الدخل الثابت، وتمت موافقة البنك  2012مايو  8بتاريخ  
. وقد تقرر أن يتم فتح باب اإلكتتاب العام فى وثائق الصندوق إعتبارا  من يوم الثالثاء الموافق 2012أغسطس  15المركزى المصرى بتارخ 

 غ حجم الصندوقييييييييييييشركة سى آى أستس مانجمنت. يبلالصندوق نشاط تقوم بإدارة دة شهرين. على أن ولم 2012ديسمبر  4
جنيه مصرى للوثيقة  100جنيه مصرى )مائة مليون جنيه مصرى( عند التأسيس مقسمة على مليون وثيقة بقيمة اسمية  100 000 000

جنيه.  201.39وثيقة بقيمة إستردادية للوثيقة قدرها  97 783 عدد 2019سبتمبر  30لى وثائق الصندوق القائمة فى ابلغ إجمالواحدة. وي
 2019 سبتمبر 30وقد بلغت الوثائق التى يحتفظ بها البنك طبقا  لما تم تخصيصه منها له خالل الفترة من الطرح األولى للصندوق حتى 

الصندوق بموجب  وثائق التى يتعين عليه اإلحتفاظ بها حتى نهاية عمرجنيه وهى ال 10 069 500وثيقة تبلغ قيمتها الدفترية  50 000عدد 
بالقيمة العادلة من خالل أحكام القانون وتظهر مبوبة كإستثمارات فى أدوات حقوق ملكية غير مدرجة بالسوق ضمن اإلستثمارات المالية 

كتتاب يحصل بنك القاهرة على اتعاب وعموالت مقابل إلا فى ذات التاريخ. وطبقا  لعقد إدارة الصندوق وكذلك نشرة الدخل الشامل االخر
المالية  الفترةلى تلك األتعاب والعموالت عن اإشرافه على الصندوق وكذلك على الخدمات اإلدارية األخرى التى يؤديها له. وقد بلغ إجم

أدرجت  2018سبتمبر  30في المالية المنتهية  عن الفترةجنيه  77 507مبلغ مقابل  جنيه 81 171مبلغ  2019 سبتمبر 30فى المنتهية 
 ضمن أتعاب أخرى فى بند إيرادات األتعاب بقائمة الدخل.

 

 مرتبات ومزايا أعضاء اإلدارة العليا للبنك -39

مرتبات والمكافآت التى لإجمالي اصافى  فقد بلغ 26/7/2016لما جاء بقواعد تدعيم نظم الحوكمة والرقابة الداخلية للبنوك والصادرة فى  وفقا  
المالية المنتهية الفترة الل خجنيه مصرى  23 851 989يتقاضاها العشرون أصحاب المرتبات والمكافآت األكبر فى البنك مجتمعين مبلغ 

 .2019 سبتمبر 30فى 

 تعديالت على أرقام المقارنة -40

 مبلغ التعديل بعد التعديل يلدقبل التع البند

 (256 501) 17 480 273 981 *ماليةأرباح)خسائر( إستثمارات 

 (32 613) 1 223 991 1 256 604 عبء ضرائب الدخل

أرقام المقارنة بالمركز المالى  حيث أن ،2018 سبتمبر 30*تم تعديل أرقام المقارنة بقائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في 
  .قد تم تعديلها 2018ديسمبر  31في 



 بنك القاهرة )شركة مساهمة مصرية(

 2019 سبتمبر 30المالية المنتهية فى  الفترةعن  لقوائم المالية المستقلةلاإليضاحات المتممة 

 )جميع المبالغ الواردة بااليضاحات باأللف جنيه مصرى إال إذا ذكر خالف ذلك(
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 الموقف الضريبى -41
 
 الدخل واألوعية المستقلةضريبة   14-1

  2016الفترة من بداية النشاط وحتى العام المالى  -1
  2016منذ بداية النشاط وحتى عام  واألوعية المستقلة األشخاص االعتبارية تم فحص البنك وسداد وتسوية ضرائب

 مايلى :باستثناء 
لصالح البنك خالل  ابتدائيحكم صدر قام البنك بسداد الفروق الضريبية عنها ورفع دعوى قضائية بها وقد حيث  91/92عام  -

 .االدارى الحكم وما زالت القضية منظورة أمام القضاء علىوقامت مصلحة الضرائب باالستئناف  2013عام 
 وجارى االنتهاء منه. بشأنهماح تم فحصهما وأخطر البنك بنتيجة الفحص وقدم طلب للتصال 2012و 2011وعامى  -
 .والموافقة على نتيجة الفحص وفى انتظار نموذج الربط تم االنتهاء من فحصهما 2016و2015العامين الماليين  -

   31/12/2017حتى  01/01/2017الفترة من  -2
 بعد.ولم ينته للفحص  اتم طلبه

 31/12/2018حتى  01/01/2018الفترة من  -3
 الفترة فى الموعد القانونى وبدون استحقاق ضريبى ولم يتم طلبه للفحص بعد.قدم اإلقرار الضريبي عن 

 
 الدمغةضريبة   14-2

  31/07/2006الفترة من بداية النشاط وحتي  -1
 وجار استالم نماذج ربط الضريبة. 31/07/2006قامت المأمورية بفحص معظم فروع البنك حتي 

 31/12/2009وحتي  2006 /01/08الفترة من  -2
 .الدمغة عن تلك الفترة وتمت التسوية النهائية لهاتم فحص البنك وسداد ضرائب 

 31/12/2018وحتي  2010 /01/01الفترة من  -3
 -تم فحص هذه السنوات كالتالى :

  31/03/2013حتى  01/01/2010الفترة من  -
المطالبة سة بعد هذا وقد قام مصرفنا بسداد للجلتم الفحص واالعتراض على نتيجته وتم احالة الملف الى لجنة الطعن ولم يتحد موعد 

 كاملة لحين االنتهاء من النزاع.
 31/12/2015حتى  30/06/2013الفترة من  -

 .على مصرفنا بخصوصهاضريبى تم الفحص وال يوجد استحقاق 
 31/12/2016حتى  01/01/2016الفترة من  -

 جارى فحصها ولم ينته الفحص بعد.
 31/12/2018حتى  01/01/2017الفترة من  -

 تم سداد الضريبة عن كل ربع فى المواعيد القانونية ولم يتم طلبهما للفحص بعد.
 

 المرتباتضريبة   14-3
 2014الفترة من بداية النشاط حتى عام  -1

 2014حتى  2005عن الفترة من  بالخدمةباستثناء بندى اشتراكات المحامين وبدل األجازات للعاملين المستمرين  تم تسويتها نهائيا  
 .مازاال محل خالف وتم احالتهما للقضاء






