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  مصر  -بنك الكويت الوطني 
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  القوائم المالية
  2014 يونيه 30 المنتھية فىالمالية  الفترةعن 
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  EYالمتضامنون للمحاسبة والمراجعة 
 محاسبون قانونيون ومستشارون

RÖDL هزروق وشركا  
 محاسبون قانونيون ومستشارون

 
  

  لقوائم المالية الدوريةلمحدود تقرير فحص 
  مصر –بنك الكويت الوطني  أعضاء مجلس إدارةرئيس و  /دةالساإلي 

  )شركة مساھمة مصرية (  
  

    المقدمة

   )ش000ركة مس000اھمة مص000رية(مص000ر  -لبن000ك الكوي000ت ال000وطني قمن���ا بأعم���ال الفح���ص المح���دود للميزاني���ة المرفق���ة 

 الس��تهالمتعلق��ة بھ��ا ع��ن والت��دفقات النقدي��ة ف��ي حق��وق الملكي��ة  ل��دخل والتغي��راق��وائم  اذك��و 2014 يوني��ه 30 يف��

. وملخصاً للسياسات المحاسبية الھام�ة وغيرھ�ا م�ن ا1يض�احات المتمم�ة ا/خ�رى التاريخ ،  أشھرالمنتھية فى ذلك

الواض�ح لھ�ا طبق�ا لقواع�د إع�داد ووالع�رض الع�ادل ھ�ذه وا7دارة ھى المسئولة ع�ن اع�داد الق�وائم المالي�ة الدوري�ة 
البن��ك المرك��زى المص��رى  المعتم��دة م��ن مجل��س إدارةوأس��س ا7عت��راف والقي�اس وتص�وير الق��وائم المالي��ة للبن��وك 

الق��وائم المالي��ة الدوري��ة ف��ي ض��وء تل��ك تنحص��ر مس��ئوليتنا ف��ي إب��داء اس��تنتاج عل��ى و،  2008ديس��مبر 16 بت��اريخ
  . فحصنا المحدود لھا

  

  نطاق الفحص المحدود
  

الفح�ص المح�دود للق�وائم ")  2410( طبق�ا للمعي�ار المص�رى لمھ�ام الفح�ص المح�دود رق�م قمنا بفحصنا المح�دود 
يش�مل الفح�ص المح�دود للق�وائم المالي�ة الدوري�ة عم�ل و" المالية الدورية لمنشأة والمؤدى بمعرفة مراق�ب حس�اباتھا

ش�خاص مس�ئولين ع�ن ا/م�ور المالي�ة والمحاس�بية ، وتطبي�ق اج�راءات تحليلي�ة ، أاستفسارات بصورة اساسية من 
ويقل الفح�ص المح�دود جوھري�ا ف�ى نطاق�ه ع�ن عملي�ة مراجع�ة . رى ا/خوغيرھا من إجراءات الفحص المحدود 

الحص�ول عل�ى  م�ن اتمكن�7 ف�إن أعم�ال الفح�ص المح�دود ق�د تتم طبقا لمعايير المراجعة المصرية ، وبالت�الى التي 
 هھ�ذوعليه فنحن 7 نب�دى رأى مراجع�ة عل�ى ، مراجعة الد بجميع ا7مور الھامة التى قد يتم اكتشافھا فى عملية تأك

  . القوائم المالية

  

  ا2ستنتاج
  

فى ض�وء فحص�نا المح�دود ، ل�م ي�نم إل�ى علمن�ا م�ا يجعلن�ا نعتق�د أن الق�وائم المالي�ة الدوري�ة المرفق�ة 7تعب�ر بعدال�ة 
 االم�الى وت�دفقاتھ اوع�ن أداؤھ� 2014 يوني�ه 30ف�ى  للمنش�أةووضوح فى جميع جوانبھا الھامة ع�ن المرك�ز الم�الى 

أش��ھر المنتھي��ة ف��ى ذل��ك الت��اريخ طبق��ا لقواع��د اع��داد وتص��وير الق��وائم المالي��ة للبن��وك وأس��س  الس��تهالنقدي��ة ع��ن 
  . 2008ديسمبر  16ا7عتراف والقياس المعتمدة من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بتاريخ 

    
  

 2014 أغسطس 13:  القاھرة فى 

 

 

    

  الحسابات امراقب
 

   
   ابو القاسماحمد محمود محمد 

  
  ) 17553( م .م.س

  ) 359( رقم القيد فى الھيئة العامة للرقابة المالية 

 EYالمتضامنون للمحاسبة والمراجعة 

 ع3ء الدين احمد الرافعى        
   

  ) 10970( م .م.س       
  ) 301( رقم القيد فى الھيئة العامة للرقابة المالية  

RÖDL هزروق وشركا 
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   الميزانية
   2014 يونيه 30 يف

  رقم  

  ا5يضاح

  

  2014 يونيه 30

  
  2013 ديسمبر 31

      
  جنية مصرىبا7لف   جنية مصرىبا2لف   

        ا9صول

 1,381,520 1,551,288  )14(  نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى
 2,168,584 3,250,245  )15(  أرصدة لدى البنوك

 5,610,701 6,780,444  )16(  أذون خزانة
 6,674,962 7,474,105  )17(  وتسھيGت للعمGءقروض 

 3,827,848 3,819,571  )19(  استثمارات مالية متاحة للبيع
 21,750 21,750  )19(  استثمارات مالية محتفظ بھا حتى تاريخ ا7ستحقاق

 28,739 29,243  )20(  استثمارات في شركات شقيقة
 489,016 322,777  )21(  أصول أخرى

 192,524 332,338  )22(  أصول ثابتة
 20,395,644 23,581,761    إجمالى ا9صول

 
  ا5لتزامات وحقوق الملكية

      

 
  ا2لتزامات

      

 339,348 515,898  )23(  أرصدة مستحقة للبنوك 
 17,454,336 20,380,490  )24(  ودائع العمGء
 9,293 11,756  )18(  مشتقات مالية

 381,623 392,706  )25(  قروض أخرى

 201,273 387,811  )26(  التزامات أخرى

 112,239 103,620  )27(  مخصصات أخرى
 2,544 4,871  )28(  ضريبية مؤجلة خصوم

 2,982 14,117    التزامات ضرائب الدخل الجارية

 18,503,638 21,811,269    إجمالى ا2لتزامات

        
 

  حقوق الملكية
      

  ,000,0001  ,000,0001  )ب/  29(  رأس المال المصدر والمدفوع
 340,890 398,959  )ج/  29(  ا7حتياطيات

 551,116 371,533  )د/  29(  أرباح محتجزة

 1,892,006 1,770,492    اجمالى حقوق الملكية

 20,395,644 23,581,761    إجمالى ا2لتزامات وحقوق الملكية

  

 

 

  والرئيس التنفيذىالعضو المنتدب 

 
  

  رئيس مجلس ا5دارة
  

  الصقرجاسم عصام   ياسر اسماعيل حسن.د
  
 

 

 

 

  .يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معھا  جزء 7) 38(إلى ) 1(ا1يضاحات المرفقة من   -

 . الفحص المحدود مرفق تقرير   -



  )شركة مساھمة مصرية(مصر  -بنك الكويت الوطني 

4 

 

 قائمة الدخل
   2014 يونيه 30 المالية المنتھية فى الفترةعن 

  
  

  رقم  
  ا1يضاح

  اشھر الستة
  المنتھية فى

  2014يونيو  30

  اشھر الستة
  المنتھية فى

 2013يونيو  30

  الث3ثة اشھر
  المنتھية فى

 2014يونيو  30

  الثGثة اشھر
  المنتھية فى

 2013يونيو  30

 با/لف جنيه مصري با9لف جنيه مصري با/لف جنيه مصري با9لف جنيه مصري    

        

 422,980 488,950 834,467 963,915 )5(  وا1يرادات المشابھةعائد القروض 

 (267,246) (321,938) (524,722) (623,657) )5(  تكلفة الودائع والتكاليف المشابھة

 155,734 167,012 309,745 340,258   صافى الدخل من العائد

 49,528 63,814 97,298 113,564 )6(  إيرادات ا/تعاب والعمو7ت

 (903) (1,051) (1,781) (1,931) )6(  مصروفات ا/تعاب والعمو7ت

 48,625 62,763 95,517 111,633   صافى الدخل من ا9تعاب والعمو2ت

 496 916 799 916 )7(  توزيعات ا/رباح

 14,759 1,051 22,118 4,477 )8(  صافى دخل المتاجرة

 5,104 15,693 25,735 40,668 )9(  أرباح ا7ستثمارات المالية

 335 1,204 688 1,204 )10(  حصة البنك فى نتائج اعمال شركات شقيقة

 (17,160) (14,896) (40,670) (31,691)  )17(  ا7ئتمانرد ا7ضمحGل عن خسائر ) عبء(

 (69,773) (78,262) (135,654) (154,038) )11(  مصروفات إدارية 

 (6,626) (3,578) (11,864) (3,673) )12(  إيرادات تشغيل أخرى) مصروفات(

 131,494 151,903 266,414 309,754   ا9رباح قبل ضرائب الدخل

 (44,906) (71,233) (93,230) (132,043) )13(  ضرائب الدخل الجارية

 86,588 80,670 173,184 177,711   صافى أرباح  الفترة

 0,87 0,81 1,73 1,78    )سھم/ جنية (ربحية السھم

  
  
  
  
  
  
  

 العضو المنتدب والرئيس التنفيذى
 

  

  رئيس مجلس ا5دارة

  عصام جاسم الصقر  ياسر اسماعيل حسن/  د
  
  
  
  
  
  
  
  
  .جزء 7 يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معھا ) 38(إلى ) 1(ا1يضاحات المرفقة من   -
 



  )شركة مساھمة مصرية(   مصر  -بنك الكويت الوطني 

5 

 

   الملكيةقائمة التغير فى حقوق 
 2014 يونيه 30المنتھية في المالية  الفترةعن 

    

 
   

 

  
  

  رأس المال  
احتياطى 

  قانونى
  احتياطى عام

احتياطى 
  خاص

احتياطى 
  رأسمالى

احتياطى قيمة 
  عادلة

احتياطى 
  مخاطر بنكية

  ا/رباح 
  المحتجزة

  ا1جمالى

    

جنيه با7لف 
 مصرى

  

با7لف جنيه 
 مصرى

  

با7لف جنيه 
 مصرى

با7لف جنيه 
 مصرى

با7لف جنيه 
 مصرى

با7لف جنيه 
 مصرى

با7لف جنيه 
 مصرى

با7لف جنيه 
 مصرى

با7لف جنيه 
 مصرى

  1,822,704  518,169  4,000  20,416  25,259  9,205  156,773  88,882  1,000,000     2013يناير  1الرصيد فى 

  )019,284(  )019,284(  -  -  -  -  -  -  -      2012توزيعات نقدية لعام 

  -  )589,18(  -  -  563,3  -  -  026,15  -    ا7حتياطيات المحول الى

  685,538,1  561,215  4,000  20,416  822,28  205,9  773,156  908,103  000,000,1    الرصيد بعد التوزيعات 

  -  )169,6(  169,6  -  -  -  -  -  -    ياطى مخاطر بنكيةتاح المحول الى

فرق تقييم استثمارات مالية متاحة للبيع 
  بالعمGت ا7جنبيه 

  -  -  -  -  -  )466(  -  -  )466(  

التغير في القيمه العادله ا7ستثمارات 
  المالية المتاحة للبيع

  -  -  -  -  -  )500,79(  -  -  )500,79(  

جزء من احتياطى القيمة العادلة  رد
  لGستثمارات المالية المتاحة للبيع 

  -  -  -  -  -  )648,24(  -  -  )648,24(  

 184,173 184,173  -  -  -  -  -  -  -   ارباح الفترةصافي 

  1,607,255  382,576  169,10  )84,198(  822,28  9,205  773,156  908,103  1,000,000    2013يونيه  30الرصيد فى 
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  الملكية قائمة التغير فى حقوق تابع 
 2014 يونيه 30المنتھية في المالية  الفترةعن 

 

 

 

 

 

   

   يتجزأ من القوائم المالية جزء 7) 38(الى ) 1(من ا1يضاحات المرفقة   -
  

 
  
  

  رأس المال  
احتياطى 
  قانونى

  احتياطى خاص  احتياطى عام
احتياطى 
  رأسمالى

احتياطى قيمة 
  عادلة

احتياطى 
  مخاطر بنكية

  ا9رباح 
  المحتجزة

  ا5جمالى

    

با2لف جنيه 
 مصرى

  

با2لف جنيه 
 مصرى

  

جنيه با2لف 
 مصرى

با2لف جنيه 
 مصرى

با2لف جنيه 
 مصرى

با2لف جنيه 
 مصرى

با2لف جنيه 
 مصرى

با2لف جنيه 
 مصرى

با2لف جنيه 
 مصرى

  1,892,006  551,116  558,12  29,624  822,28  9,205  156,773  908,103  1,000,000     2014يناير  1الرصيد فى 

  )196,287(  )196,287(  -  -  -  -  -  -  -      2013توزيعات نقدية لعام 

  -  )098,70(  -  -  045,3  -  50,000  053,17  -    ا2حتياطيات المحول الى

  810,604,1  822,193  558,12  29,624  867,31  205,9  773,206  961,120  000,000,1    الرصيد بعد التوزيعات 

فرق تقييم استثمارات مالية متاحة للبيع 
  بالعم3ت ا2جنبيه 

  -  -  -  -  -  )319(  -  -  )319(  

التغير في القيمه العادله ا2ستثمارات 
  المالية المتاحة للبيع

  -  -  -  -  -  372,18  -  -  372,18  

جزء من احتياطى القيمة العادلة  رد
  ل3ستثمارات المالية المتاحة للبيع 

  -  -  -  -  -  )082,30(  -  -  )082,30(  

 711,177 711,177  -  -  -  -  -  -  -   ارباح الفترةصافي 

  1,770,492  371,533  558,12  17,595  867,31  9,205  773,206   961,120  1,000,000    2014يونيه  30الرصيد فى 



  )شركة مساھمة مصرية(   مصر  -بنك الكويت الوطني 
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     التدفقات النقديةقائمة 
     2014 يونيه 30المالية المنتھية فى  الفترةعن 

  2013  يونيه 30  2014 يونيه  30    

      
  با7لف جنية مصرى  با2ف جنية مصرى  

     التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

  414,266  754,309  ا/رباح قبل ضرائب الدخل

      :النقدية من أنشطة التشغيل تعدي3ت لتسوية صافى ا9رباح مع التدفقات 
  879,10  373,18  إھGك واستھGك

  670,40  691,31  عبء ا7ضمحGل عن خسائر ا1ئتمان
  ـ  )683,4(  مخصصات أخري رد

  ـ  769  خسائر اضمحGل اوراق ماليه
  357,1  432  عبء مخصصات أخري

 771 209  فروق إعادة تقييم المخصصات ا/خرى بالعمGت ا/جنبية
 )086,33( )624,9(  فروق تقييم استثمارات مالية متاحة للبيع بالعمGت ا7جنبية

 )688( )204,1(  حصة البنك فى نتائج اعمال الشركات الشقيقة

  )054,3(  ـ  بيع أصول ثابتة) خسائر(أرباح 
  )830,15(  )265,11(  مالية متاحة للبيعبيع أصول ) خسائر(أرباح 

 )609,3( )577,2(  المستخدم من مخصصات أخري

  903,3  801,2  تكلفة مستھلكة

  )799(  )916(  توزيعات أرباح
  928,266  760,333  أرباح التشغيل قبل التغيرات فى ا9صول وا2لتزامات المستخدمة من أنشطة التشغيل

      
      فى ا9صول وا2لتزامات) الزيادة(صافى النقص 

  206,78  )426,106(  ا7حتياطي ا7لزاميأرصدة لدى البنوك المركزية في اطار نسبة 
  )926,200,1(  )061,16(  أذون الخزانة ذات أجل أكثر من ثGثة أشھر

  )311,132(  )422,829(  قروض وتسھيGت للعمGء و البنوك

  )301,52(  859,20  أصول أخرى
  )428,941(  550,176  أرصدة مستحقة للبنوك

  373,791,1  154,926,2  ودائع العمGء

 )051,9(  463,2  مشتقات مالية

  )573,21(  537,186  التزامات أخرى
  )582,88(  )581,118(  ضرائب الدخل المسددة

  )665,309(  833,575,2  )1(أنشطة التشغيل  )المستخدمة في( الناتجة من صافى التدفقات

      
      التدفقات النقدية من أنشطة ا2ستثمار
  )157,25(  )365,16(  وتجھيز الفروعمدفوعات لشراء أصول ثابتة وإعداد 

  056,7  146  متحصGت من مبيعات ا/صول الثابتة

  136,467  274,508,1  متحصGت من بيع استثمارات مالية متاحة للبيع
  )513,403(  )706,494,1(  مشتريات استثمارات مالية متاحة للبيع 

  199,1  616,1  توزيعات أرباح محصلة

  721,46  )035,1(  )2(الناتجة من أنشطة ا2ستثمار) المستخدمة في(صافى التدفقات النقدية 
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   قائمة التدفقات النقديةتابع  
   2014 يونيه 30المالية المنتھية فى  الفترةعن 

   

 

 

      التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

  )928,593(  083,11  الزيادة فى قروض طويلة ا7جل/ النقص 

  )019,284(  )196,287(  توزيعات ا7رباح المدفوعة

  )947,877(  )113,276(  )3(أنشطة التمويل) المستخدمة في( صافى التدفقات النقدية

  )891,140,1(  685,298,2  )3+2+1(صافى النقدية ومافى حكمھا خ3ل الفترة 

  886,656,3  834,942,2  رصيد النقدية ومافى حكمھا فى أول الفترة

  995,515,2  519,241,5  الفترة رصيد النقدية ومافى حكمھا فى اخر

      

      :وتتمثل النقدية وما فى حكمھا فيما يلى 

  360,216,1  288,551,1  نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى 

  161,047,1  245,250,3  أرصدة لدى البنوك

  608,220,5  444,780,6  أذون الخزانة 

  )462,924(  )989,238,1(  ا7لزاميأرصدة لدى البنوك المركزية في إطار نسبة ا7حتياطي 

  )672,043,4(  )469,101,5(  أذون الخزانة ذات أجل أكثر من ثGثة أشھر 

  995,515,2  519,241,5  النقدية وما فى حكمھا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  يتجزأ من القوائم المالية زء 7ج) 38(الى ) 1(من ا1يضاحات المرفقة   -

   



  )شركة مساھمة مصرية( مصر  -بنك الكويت الوطني 
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 معلومات عامة   -  1
)  43( رقم رية بموجب احكام قانون ا7ستثمارشركة مساھمة مص) البنك الوطنى المصرى( باسم  البنكأسس ت

ـ مركز المدينة ـ القاھرة  155القطاع ا7ول ـ القطعه  الرئيسي للبنك فى ويقع المركز هوتعديGت 1974لعام 
  .ھرة وا1سكندرية لNوراق الماليةوالبنك مدرج في بورصتي القا ، الجديدة

قررت الجمعية العامة غير العادية تعديل اسم البنك من البنك الوطني المصري  2013مارس   24وبتاريخ 
وافقة على ھذا التعديل والتأشير بذلك فى السجل التجارى ، وقد تم الم مصر –ليصبح بنك الكويت الوطني 

 .2014أبريل  29بتاريخ

خدمات المؤسسات والتجزئة المصرفية وا7ستثمار فى جمھورية مصر  مصر -بنك الكويت الوطني يقدم و
  .المركز الماليموظف فى تاريخ  1093ويوظف اكثر من  فرعا 39العربية من خGل 

  

  المحاسبيةملخص السياسات    -  
فيما يلي أھم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالية ، وقد تم إتباع ھذه السياسات بثبات لكل   

  .المعروضة إ7 إذا تم ا1فصاح عن غير ذلك  الفترات
  

  أسس إعداد القوائم المالية   -أ  
وتعديGتھا ووفقاً  2006يتم إعداد ھذه القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة خGل عام    

المتفقة مع  2008ديسمبر  16لتعليمات البنك المركزي المصري المعتمدة من مجلس إدارته بتاريخ 
يم ا/صول وا7لتزامات المالية المعايير المشار إليھا ، وعلى أساس التكلفة التاريخية معدلة بإعادة تقي

بغرض المتاجرة ، وا/صول وا7لتزامات المالية المبوبة عند نشأتھا بالقيمة العادلة من خGل ا/رباح 
  . والخسائر وا7ستثمارات المالية المتاحة للبيع ، وجميع عقود المشتقات المالية 

  

  الشركات التابعة والشقيقة  - ب 
  الشركات التابعة  1/ب

التي  )Special Purpose Entities / SPEsبما في ذلك المنشآت ذات ا/غراض الخاصة  (الشركات ھي   
القدرة على التحكم في سياستھا المالية والتشغيلية ، وعادة ة أو غير مباشر ةمباشر ةيمتلك البنك بطريق

حقوق فى ويؤخذ في ا7عتبار وجود تأثير  �يكون للبنك حصة ملكية تزيد عن نصف حقوق التصويت 

التصويت المستقبلية التي يمكن ممارستھا أو تحويلھا في الوقت الحالي عند تقييم ما إذا كان للبنك القدرة 
  .على السيطرة على الشركة 

  

  الشركات الشقيقة  2/ب

 عليھا ولكن 7 مؤثراً  نفوذاً و غير مباشر أت التى يمتلك البنك بطريق مباشر أالشركات الشقيقة ھى المنش

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

، وتثبت توزيعات  حقوق الملكيةويتم المحاسبة عن الشركات الشقيقة فى القوائم المالية للبنك بطريقة 

  . ة با/صولخصماً من القيمة العادلة المثبت ھا عتمادإرباح عند ا/
  

  التقارير القطاعية  -ج 
قطاع النشاط ھو مجموعة من ا/صول والعمليات المرتبطة بتقديم منتجات أو خدمات تتسم بمخاطر   

والقطاع الجغرافي يرتبط بتقديم منتجات أو  �ومنافع تختلف عن تلك المرتبطة بقطاعات أنشطة أخرى 

منافع تخصھا عن تلك المرتبطة بقطاعات جغرافية خدمات داخل بيئة اقتصادية واحدة تتسم بمخاطر و
  .تعمل في بيئة اقتصادية مختلفة 

  

  العم3ت ا9جنبية ترجمة  -د 
  عملة التعامل والعرض   1/د

  .يتم عرض القوائم المالية للبنك بالجنيه المصري وھو عملة التعامل والعرض للبنك   
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  المعام3ت وا9رصدة بالعم3ت ا9جنبية  2/د
 فترةالوتثبت المعامGت بالعمGت ا/خرى خGل  يحسابات البنك بالجنيه المصرتمسك  -

ويتم إعادة تقييم ، على أساس أسعار الصرف السارية فى تاريخ تنفيذ المعاملة  المالية
 المالية الفترةأرصدة ا/صول وا1لتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمGت ا/خرى فى نھاية 

ويتم ا1عتراف فى قائمة الدخل على أساس أسعار الصرف السارية فى ذلك التاريخ ، 
ضمن با/رباح والخسائر الناتجة عن تسوية تلك المعامGت وبالفروق الناتجة عن التقييم 

 :البنود التالية 
  

صافى دخل المتاجرة أو صافى الدخل من ا/دوات المالية المبوبة عند نشأتھا بالقيمة    *
ا1لتزامات بغرض المتاجرة أو تلك / العادلة من خGل ا/رباح والخسائر لNصول 

  .المبوبة عند نشأتھا بالقيمة العادلة من خGل ا/رباح والخسائر بحسب النوع 
حقوق الملكية للمشتقات المالية بصفة تغطية مؤھلة للتدفقات النقدية أو بصفة تغطية   *

 .مؤھلة لصافي ا7ستثمار 

 .تشغيل أخرى بالنسبة لباقى البنود ) مصروفات ( رادات إي   *
  

يتم تحليل التغيرات فى القيمة العادلة لNدوات المالية ذات الطبيعة النقدية بالعمGت ا/جنبية  -
ما بين فروق تقييم نتجت عن التغيرات فى ) أدوات دين(المصنفة إستثمارات متاحة للبيع 
نتجت عن تغيير أسعار الصرف السارية وفروق نتجت التكلفة المستھلكة لNداة وفروق 

عن تغيير القيمة العادلة لNداة ، ويتم ا1عتراف فى قائمة الدخل بفروق التقييم المتعلقة 
بالتغييرات فى التكلفة المستھلكة ضمن عائد القروض وا1يرادات المشابھة وبالفروق 

تشغيل أخرى ، ويتم ) فات مصرو( المتعلقة بتغيير أسعار الصرف فى بند إيرادات 
/ احتياطي القيمة العادلة (ا1عتراف ضمن حقوق الملكية بفروق التغيير فى القيمة العادلة 

  ) .إستثمارات مالية متاحة للبيع
  

تتضمن فروق التقييم الناتجة عن البنود غير ذات الطبيعة النقدية ا/رباح والخسائر الناتجة  -
ات حقوق الملكية المحتفظ بھا بالقيمة العادلة من خGل عن تغير القيمة العادلة مثل أدو

ا/رباح والخسائر ويتم ا1عتراف بفروق التقييم الناتجة عن أدوات حقوق الملكية المصنفة 
  .إستثمارات مالية متاحة للبيع ضمن إحتياطى القيمة العادلة فى حقوق الملكية 

 

  ا9صول المالية  -ھـ
أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خGل : المالية بين المجموعات التالية يقوم البنك بتبويب ا/صول   

ا/رباح والخسائر ، وقروض ومديونيات ، وأصول مالية محتفظ بھا حتى تاريخ ا7ستحقاق ، وأصول 
  .عند ا7عتراف ا/ولي المالية أصولھا و تصنيف  مالية متاحة للبيع ، وتقوم ا1دارة بتحديد

 

  ول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خ3ل ا9رباح والخسائرا9ص  1/ھـ
تشمل ھذه المجموعة أصول مالية بغرض المتاجرة ، وا/صول التى تم تبويبھا عند نشأتھا    

  .بالقيمة العادلة من خGل ا/رباح والخسائر 
  

يتم تبويب ا/داة المالية على أنھا بغرض المتاجرة إذا تم اقتناؤھا وتحمل قيمتھا بصفة أساسية  -
بغرض بيعھا فى ا/جل القصير أو إذا كانت تمثل جزءاً من محفظة أدوات مالية محددة يتم 
إدارتھا معاً وكان ھناك دليل على معامGت فعلية حديثة تشير إلى الحصول على أرباح فى 

القصير كما يتم تصنيف المشتقات على أنھا بغرض المتاجرة إ7 إذا تم تخصيصھا على  ا/جل
  .أنھا أدوات تغطية 

يتم تبويب ا/صول المالية عند نشأتھا على أنھا بالقيمة العادلة من خGل ا/رباح والخسائر في  -
 :الحا7ت التالية 
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لجة المشتق ذو العGقة على أنه عندما يقلل ذلك تضارب القياس الذي قد ينشأ إذا تم معا -
بغرض المتاجرة في الوقت الذي يتم فيه تقييم ا/داة المالية محل المشتق بالتكلفة المستھلكة 

 .بالنسبة للقروض والتسھيGت للبنوك والعمGء وأدوات الدين المصدرة 
  

بالقيمة عند إدارة بعض ا1ستثمارات مثل ا7ستثمارات في أدوات حقوق الملكية وتقييمھا  -
العادلة وفقاً 1ستراتيجية ا1ستثمار أو إدارة المخاطر وإعداد التقارير عنھا لPدارة العليا على 
ھذا ا/ساس ، يتم عندھا تبويب تلك ا1ستثمارات على أنھا بالقيمة العادلة من خGل ا/رباح 

  .والخسائر
على واحد أو أكثر من المشتقات ا/دوات المالية ، مثل أدوات الدين المحتفظ بھا التي تحتوي 

الضمنية التي تؤثر بشدة على التدفقات النقدية ، فيتم تبويب تلك ا/دوات على أنھا بالقيمة 
  .العادلة من خGل ا/رباح والخسائر 

  

يتم تسجيل ا/رباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المالية التي يتم  -
باط مع أصول أو التزامات مالية مبوبة عند نشأتھا بالقيمة العادلة من خGل إدارتھا با7رت

بند صافي الدخل من ا/دوات المالية المبوبة عند " ا/رباح والخسائر وذلك في قائمة الدخل 
  " .نشأتھا بالقيمة العادلة من خGل ا/رباح  والخسائر 

  

ا/دوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من 7 يتم إعادة تبويب أية مشتقة مالية من مجموعة  -
خGل ا/رباح والخسائر وذلك أثناء فترة ا7حتفاظ بھا أو سريانھا ، كما 7 يتم إعادة تبويب أية 
أداه مالية نقGً من مجموعة ا/دوات المالية بالقيمة العادلة من خGل ا/رباح والخسائر إذا 

فة البنك عند ا7عتراف ا/ولي كأداة تقيم بالقيمة العادلة كانت ھذه ا/داة قد تم تخصيصھا بمعر
  .من خGل ا/رباح والخسائر 

  

في جميع ا/حوال 7 يقوم البنك بإعادة تبويب أى أداة مالية نقGً إلى مجموعة ا/دوات المالية    -
غرض المقيمة بالقيمة العادلة من خGل ا/رباح أو الخسائر أو إلى مجموعة ا/صول المالية ب

 .المتاجرة 
 

  القروض والمديونيات  2/ھـ
تمثل أصو7ً مالية غير مشتقة ذات مبلغ ثابت أو قابل للتحديد وليست متداولة في سوق نشطة فيما   

  :عدا 
  

ا/صول التي ينوي البنك بيعھا فوراً أو في مدى زمني قصير ، يتم تبويبھا في ھذه الحالة   -
تم تبويبھا عند نشأتھا بالقيمة العادلة من خGل  ضمن ا/صول بغرض المتاجرة ، أو التي

  .ا/رباح والخسائر 
  .ا/صول التي بوبھا البنك على أنھا متاحة للبيع عند ا7عتراف ا/ولي بھا   -
ا/صول التي لن يستطيع البنك بصورة جوھرية استرداد قيمة استثماره ا/صلي فيھا   -

  .ة /سباب أخرى بخGف تدھور القدرة ا7ئتماني
 

  المحتفظ بھا حتى تاريخ ا2ستحقاقالمالية  ا9صول  3/ھـ
تمثل ا/صول المالية المحتفظ بھا حتى تاريخ ا7ستحقاق أصو7ً مالية غير مشتقة ذات مبلغ سداد    

محدد أو قابل للتحديد وتاريخ إستحقاق محدد ولدى إدارة البنك النية والقدرة على ا1حتفاظ بھا 
، ويتم إعادة تبويب كل المجموعة على أنھا متاحة للبيع إذا باع البنك مبلغ  حتى تاريخ استحقاقھا

  .ھام من ا/صول المالية المحتفظ بھا حتى تاريخ ا7ستحقاق بإستثناء حا7ت الضرورة 
 

  المتاحة للبيعالمالية  ا9صول  4/ھـ
النية لGحتفاظ بھا لمدة تمثل ا/صول المالية المتاحة للبيع أصو7ً مالية غير مشتقة تكون ھناك    

غير محددة وقد يتم بيعھا استجابة للحاجة إلى السيولة أو التغيرات فى أسعار العائد أو الصرف 
  .أو ا/سھم 
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  :ويتبع ما يلى بالنسبة لEصول المالية   
يتم ا7عتراف بعمليات الشراء والبيع بالطريقة المعتادة لNصول المالية فى تاريخ المتاجرة وھو   -

التاريخ الذى يلتزم فيه البنك بشراء أو بيع ا/صل وذلك بالنسبة لNصول المبوبة بالقيمة العادلة من 
خGل ا/رباح والخسائر وا7ستثمارات المالية المحتفظ بھا حتى تاريخ ا7ستحقاق وا7ستثمارات 

  .المالية المتاحة للبيع 
  

تبويبھا عند نشأتھا بالقيمة العادلة من خGل ا/رباح يتم ا1عتراف أو7ً با/صول المالية التى 7 يتم   -
والخسائر بالقيمة العادلة مضافاً إليھا تكاليف المعاملة ويتم ا1عتراف با/صول المالية التى يتم 
تبويبھا عند نشأتھا بالقيمة العادلة من خGل ا/رباح والخسائر وذلك بالقيمة العادلة فقط مع تحميل 

  .ى قائمة الدخل بند صافى دخل المتاجرة تكاليف المعاملة عل
  

يتم استبعاد ا/صول المالية عندما تنتھى فترة سريان الحق التعاقدى فى الحصول على تدفقات   -
نقدية من ا/صل المالى أو عندما يحول البنك معظم المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية إلى طرف 

  .ما بالتخلص منھا أو إلغائھا أو انتھاء مدتھا التعاقدية أخر ويتم استبعاد ا1لتزامات عندما تنتھى إ
  

يتم القياس 7حقاً بالقيمة العادلة لكل من ا1ستثمارات المالية المتاحة للبيع وا/صول المالية المبوبة   -
بالقيمة العادلة من خGل ا/رباح والخسائر وبالتكلفة المستھلكة  للقروض والمديونيات 

 .ظ بھا حتى تاريخ ا7ستحقاق ولPستثمارات المحتف
  

يتم ا1عتراف فى قائمة الدخل با/رباح والخسائر الناتجة عن التغيرات فى القيمة العادلة لNصول  -
المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خGل ا/رباح والخسائر وذلك فى الفترة التى تحدث فيھا بينما يتم 

با/رباح والخسائر الناتجة عن التغيرات فى القيمة العادلة ا1عتراف مباشرة فى حقوق الملكية 
لPستثمارات المالية المتاحة للبيع وذلك إلى أن يتم استبعاد ا/صل أو إضمحGل قيمته عندھا يتم 
ا1عتراف فى قائمة الدخل با/رباح والخسائر المتراكمة التى سبق ا1عتراف بھا ضمن حقوق 

  .الملكية
  

قائمة الدخل بالعائد المحسوب بطريقة التكلفة المستھلكة وأرباح وخسائر العمGت  يتم ا1عتراف فى  -
ا/جنبية الخاصة با/صول ذات الطبيعة النقدية المبوبة متاحة للبيع ، وكذلك يتم ا1عتراف فى قائمة 

حق الدخل بتوزيعات ا/رباح الناتجة عن أدوات حقوق الملكية المبوبة متاحة للبيع عندما ينشأ ال
  .للبنك فى تحصيلھا 

  

يتم تحديد القيمة العادلة لPستثمارات المعلن عن أسعارھا فى أسواق نشطة على أساس أسعار   -
أما إذا لم تكن ھناك سوق نشطة لNصل المالى أو لم تتوافر أسعار  Bid Priceالطلب الجارية 

لتقييم ويتضمن ذلك استخدام الطلب الجارية، فيحدد البنك القيمة العادلة بإستخدام أحد أساليب ا
معامGت محايدة حديثة أو تحليل التدفقات النقدية المخصومة ، أو نماذج تسعير الخيارات أو طرق 

ا7ستخدام من قبل المتعاملين بالسوق وإذا لم يتمكن البنك من تقدير القيمة التقييم ا/خرى شائعة 
يتم قياس قيمتھا بالتكلفة بعد خصم أى إضمحGل  العادلة /دوات حقوق الملكية المبوبة متاحة للبيع ،

  .فى القيمة 
  

يقوم البنك بإعادة تبويب ا/صل المالى المبوب ضمن مجموعة ا/دوات المالية المتاحة للبيع الذى  -
نقGً عن مجموعة ا/دوات المتاحة ) سندات أو قروض(يسرى عليه تعريف القروض و المديونيات 

 –قاق للبيع إلى مجموعة القروض والمديونيات أو ا/صول المالية المحتفظ بھا حتى تاريخ ا7ستح
كل حسب ا7حوال ، وذلك عندما تتوافر لدى البنك النية والقدرة على ا1حتفاظ بھذه ا/صول المالية 
خGل المستقبل المنظور كل حسب ا/حوال أو حتى تاريخ ا7ستحقاق وتتم إعادة التبويب بالقيمة 

بتلك ا/صول التى تم العادلة فى تاريخ إعادة التبويب ، ويتم معالجة أية أرباح أو خسائر متعلقة 
  : ا1عتراف بھا سابقاً ضمن حقوق الملكية وذلك على النحو التالى 

فى حالة ا/صل المالى المعاد تبويبه الذى له تاريخ إستحقاق ثابت يتم استھGك ا/رباح أو    - 1
د الخسائر على مدار العمر المتبقى لPستثمار المحتفظ به حتى تاريخ ا7ستحقاق بطريقة العائ

الفعلى ويتم استھGك أى فرق بين القيمة على أساس التكلفة المستھلكة والقيمة على أساس تاريخ 
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ا7ستحقاق على مدار العمر المتبقى لNصل المالى بإستخدام طريقة العائد الفعلى ، وفى حالة 
ھا إضمحGل قيمة ا/صل المالى 7حقاً يتم ا1عتراف بأية أرباح أو خسائر سبق ا1عتراف ب

  .مباشرة ضمن حقوق الملكية فى ا/رباح والخسائر 
في حالة ا/صل المالى الذى ليس له تاريخ إستحقاق ثابت تظل ا/رباح أو الخسائر ضمن    - 2

حقوق الملكية حتى بيع ا/صل أو التصرف فيه ، عندئذ يتم ا1عتراف بھا فى ا/رباح والخسائر 
حقاً يتم ا1عتراف بأية أرباح أو خسائر سبق وفى حالة إضمحGل قيمة ا/صل المالى 7

  .ا1عتراف بھا مباشرة ضمن حقوق الملكية فى ا/رباح والخسائر
  

إذا قام البنك بتعديل تقديراته للمدفوعات أو المقبوضات فيتم تسوية القيمة الدفترية لNصل المالي  -
قديرات المعدلة على أن يتم إعادة لتعكس التدفقات النقدية الفعلية والت) أو مجموعة ا/صول المالية(

حساب القيمة الدفترية وذلك بحساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بسعر العائد 
  .الفعلي لNداة المالية ويتم ا7عتراف بالتسوية كإيراد أو مصروف في ا/رباح والخسائر 

  

ل مالي طبقاً لما ھو مشار إليه وقام البنك في في جميع ا/حوال إذا قام البنك بإعادة تبويب أص -
تاريخ 7حق بزيادة تقديراته للمتحصGت النقدية المستقبلية نتيجة لزيادة ما سيتم استرداده من ھذه 
المتحصGت النقدية ، يتم ا7عتراف بتأثير ھذه الزيادة كتسوية لسعر العائد الفعلي وذلك من تاريخ 

  .ية للرصيد الدفتري لNصل في تاريخ التغير في التقدير التغير في التقدير وليس كتسو
  

  المقاصة بين ا9دوات المالية  -و  
يتم إجراء المقاصة بين ا/صول وا7لتزامات المالية إذا كان ھناك حق قانوني قابل للنفاذ 1جراء    

صافى المبالغ ، أو المقاصة بين المبالغ المعترف بھا وكانت ھناك النية 1جراء التسوية على أساس 
  .7ستGم ا/صل وتسوية ا7لتزام في آن واحد 

  

وتعرض بنود اتفاقيات شراء أذون خزانة مع التزام بإعادة البيع واتفاقيات بيع أذون خزانة مع التزام    
  .بإعادة الشراء على أساس الصافي بالميزانية ضمن بند أذون الخزانة وأوراق حكومية أخرى 

  

  مصروفات العائدإيرادات و  -ط  
تكلفة الودائع " أو " عائد القروض وا1يرادات المشابھة " يتم ا7عتراف في قائمة الدخل ضمن بند   

بإيرادات ومصروفات العائد باستخدام طريقة العائد الفعلي لجميع ا/دوات المالية " والتكاليف المشابھة 
و التي تم تبويبھا عند نشأتھا بالقيمة العادلة من التي تحمل بعائد فيما عدا تلك المبوبة بغرض المتاجرة أ

  .خGل ا/رباح والخسائر 
  

وطريقة العائد الفعلي ھي طريقة حساب التكلفة المستھلكة /صل أو التزام مالي وتوزيع إيرادات العائد   
ومعدل العائد الفعلي ھو المعدل الذي يستخدم  �أو مصاريف العائد على مدار عمر ا/داة المتعلقة بھا 

لخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع سدادھا أو تحصيلھا خGل العمر المتوقع لNداة المالية ، أو 
وعند . فترة زمنية أقل إذا كان ذلك مناسباً وذلك للوصول بدقة الى القيمة الدفترية /صل أو التزام مالي 

الفعلي ، يقوم البنك بتقدير التدفقات النقدية با/خذ في ا7عتبار جميع شروط عقد  حساب معدل العائد
ولكن 7 يؤخذ في ا7عتبار خسائر ا7ئتمان المستقبلية ، ) مثل خيارات السداد المبكر(ا/داة المالية 

ءاً من وتتضمن طريقة الحساب كافة ا/تعاب المدفوعة أو المقبوضة بين أطراف العقد التي تعتبر جز
  .معدل العائد الفعلي ، كما تتضمن تكلفة المعاملة أية عGوات أو خصومات 

  

وعند تصنيف القروض أو المديونيات بأنھا غير منتظمة أو مضمحلة بحسب الحالة 7 يتم ا7عتراف   
ھا بإيرادات العائد الخاص بھا ويتم قيدھا في سجGت ھامشية خارج القوائم المالية ، ويتم ا7عتراف ب

  :ضمن ا1يرادات وفقاً لNساس النقدي وذلك وفقاً لما يلي 
  

عندما يتم تحصيلھا وذلك بعد استرداد كامل المتأخرات بالنسبة للقروض ا7ستھGكية والعقارية   -
  .لPسكان الشخصي والقروض الصغيرة لNنشطة ا7قتصادية 
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يضاً حيث يعلى العائد المحسوب 7حقاً بالنسبة للقروض الممنوحة للمؤسسات يتبع ا/ساس النقدي أ  -
من أقساط الجدولة وبحد أدنى انتظام لمدة % 25وفقاً لشروط عقد الجدولة على القرض لحين سداد 

سنة وفي حالة استمرار العميل في ا7نتظام يتم إدراج العائد المحسوب على رصيد القرض القائم 
دون العائد المھمش قبل الجدولة الذي 7 يدرج ) العائد على رصيد الجدولة المنتظمة(با1يرادات 

  .با1يرادات إ7 بعد سداد كامل رصيد القرض في الميزانية قبل الجدولة 
  

  إيرادات ا9تعاب والعمو2ت  -ي 
يتم ا7عتراف با/تعاب المستحقة عن خدمة قرض أو تسھيل ضمن ا1يرادات عند تأدية الخدمة ويتم   

تعاب والعمو7ت المتعلقة بالقروض أو المديونيات غير المنتظمة أو إيقاف ا7عتراف بإيرادات ا/
المضمحلة ، حيث يتم قيدھا في سجGت ھامشية خارج القوائم المالية ، ويتم ا7عتراف بھا ضمن 

بالنسبة ) ط(ا1يرادات وفقاً لNساس النقدي عندما يتم ا7عتراف بإيرادات العائد وفقاً لما ورد ببند 
ي تمثل جزءاً مكمGً للعائد الفعلي لNصل المالي بصفة عامة يتم معالجتھا باعتبارھا تعديGً لNتعاب الت

  .لمعدل العائد الفعلي 
  

ويتم تأجيل أتعاب ا7رتباط على القروض إذا كان ھناك احتمال مرجح بأنه سوف يتم سحب ھذه   
ك تعتبر تعويضاً عن التدخل القروض وذلك على اعتبار أن أتعاب ا7رتباط التي يحصل عليھا البن

المستمر 7قتناء ا/داة المالية ، ثم يتم ا7عتراف بھا بتعديل معدل العائد الفعلي على القرض ، وفي حالة 
انتھاء فترة ا7رتباط دون إصدار البنك للقرض يتم ا7عتراف با/تعاب ضمن ا1يرادات عند انتھاء فترة 

  .سريان ا7رتباط 
تعاب المتعلقة بأدوات الدين التي يتم قياسھا بقيمتھا العادلة ضمن ا1يراد عند ويتم ا7عتراف با/  

ا7عتراف ا/ولي ويتم ا7عتراف بأتعاب ترويج القروض المشتركة ضمن ا1يرادات عند استكمال 
عملية الترويج وعدم احتفاظ البنك بأية جزء من القرض أو كان البنك يحتفظ بجزء له ذات معدل العائد 

  .فعلي المتاح للمشاركين اUخرين ال
  

ويتم ا7عتراف في قائمة الدخل با/تعاب والعمو7ت الناتجة عن التفاوض أو المشاركة في التفاوض   
مثل ترتيب شراء أسھم أو أدوات مالية أخرى أو اقتناء أو بيع  –على معاملة لصالح طرف أخر 

ويتم ا7عتراف بأتعاب ا7ستشارات ا1دارية والخدمات . وذلك عند استكمال المعاملة المعنية  –المنشآت 
ويتم ا7عتراف بأتعاب إدارة . ا/خرى عادة على أساس التوزيع الزمني النسبي على مدار أداء الخدمة 

يتم التي ار الفترة التخطيط المالي وخدمات الحفظ التي يتم تقديمھا على فترات طويلة من الزمن على مد
  .أداء الخدمة فيھا 

  

  إيرادات توزيعات ا9رباح  -ك 
  .يتم ا7عتراف في قائمة الدخل بتوزيعات ا/رباح عند صدور الحق في تحصيلھا   

  

  اضمح3ل ا9صول المالية  -م 

  ا9صول المالية المثبتة بالتكلفة المستھلكة   1/م
يقوم البنك في تاريخ كل ميزانية بتقدير ما إذا كان ھناك دليل موضوعي على اضمحGل أحد   

ا/صول المالية أو مجموعة من ا/صول المالية ، ويعد ا/صل المالي أو المجموعة من ا/صول 
المالية مضمحلة ويتم تحميل خسائر ا7ضمحGل عندما يكون ھناك دليل موضوعي على 

حدث (لحدث أو أكثر من ا/حداث التي وقعت بعد ا7عتراف ا/ولى لNصل  ا7ضمحGل نتيجة
وكان حدث الخسارة يؤثر على التدفقات النقدية المستقبلية لNصل المالي ) Loss eventالخسارة 

  .أو لمجموعة ا/صول المالية التي يمكن تقديرھا بدرجة يعتمد عليھا 
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وتتضمن المؤشرات التي يستخدمھا البنك لتحديد وجود دليل موضوعي على خسائر ا7ضمحGل   
  : أيا مما يلي 

  

  .صعوبات مالية كبيرة تواجه المقترض أو المدين    -
  .مخالفة شروط اتفاقية القرض مثل عدم السداد   -
  .الممنوح له في دعوي تصفية أو إعادة ھيكل التمويل  هتوقع إفGس المقترض أو دخول   -
  .تدھور الوضع التنافسي للمقترض   -
قيام البنك /سباب اقتصادية أو قانونية تتعلق بالصعوبات المالية للمقترض بمنحه امتيازات   -

  .أو تناز7ت قد 7 يوافق البنك على منحھا في الظروف العادية 
  .اضمحGل قيمة الضمان   -
  .تدھور الحالة ا7ئتمانية   -

  

الموضوعية على خسائر اضمحGل مجموعة من ا/صول المالية وجود بيانات  ومن ا/دلة  
واضحة تشير الى انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من ھذه 
المجموعة منذ ا7عتراف ا/ولى على الرغم من عدم إمكانية تحديد ھذا ا7نخفاض لكل أصل 

  .حا7ت ا1خفاق في السداد بالنسبة /حد المنتجات المصرفية  على حدة ، ومثال ذلك زيادة عدد
  

ويقوم البنك بتقدير الفترة ما بين وقوع الخسارة والتعرف عليھا لكل محفظة محددة وتتراوح ھذه   
  .الفترة بصفة عامة بين ثGثة الى اثنى عشر شھراً 

  

ا7ضمحGل لكل أصل مالي  كما يقوم البنك أو7 بتقدير ما إذا كان ھناك دليل موضوعي على  
على حده إذا كان ذو أھمية منفرداً ، ويتم التقدير على مستوى إجمالي أو فردي لNصول المالية 

  :التي ليس لھا أھمية منفردة ، وفي ھذا المجال يراعى ما يلي 
  

إذا حدد البنك أنه 7 يوجد دليل موضوعي على اضمحGل أصل مالي تم دراسته منفرداً ،   -
  كان ھاماً بذاته أم 7 ، عندھا يتم إضافة ھذا ا/صل مع ا/صول المالية التي لھا  سواء

خصائص خطر ائتماني مشابھة ثم يتم تقييمھا معاً لتقدير ا7ضمحGل وفقاً لمعد7ت ا1خفاق 
  .التاريخية 

  

إذا حدد البنك أنه يوجد دليل موضوعي على اضمحGل أصل مالي ، عندھا يتم دراسته   -
منفرداً لتقدير ا7ضمحGل ، وإذا نتج عن الدراسة وجود خسائر اضمحGل ، 7 يتم ضم 

 .ا/صل الى المجموعة التي يتم حساب خسائر اضمحGل لھا على أساس مجمع 
  

  

إذا نتج عن الدراسة السابقة عدم وجود خسائر اضمحGل يتم عندئذ ضم ا/صل الى   -
  .المجموعة 

  

سائر ا7ضمحGل بالفرق بين القيمة الدفترية لNصل وبين القيمة ويتم قياس مبلغ مخصص خ  
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ، و7 يدخل في ذلك خسائر ا7ئتمان المستقبلية التي لم 

ويتم تخفيض . يتم تحملھا بعد ، مخصومة باستخدام معدل العائد الفعلي ا/صلي لNصل المالي 
ة لNصل باستخدام حساب مخصص خسائر ا7ضمحGل ويتم ا7عتراف بعبء القيمة الدفتري

  .ا7ضمحGل عن خسائر ا7ئتمان في قائمة الدخل 
  

وإذا كان القرض أو ا7ستثمار المحتفظ به حتى تاريخ ا7ستحقاق يحمل معدل عائد متغير ،   
العائد الفعلي وفقاً للعقد عندھا يكون سعر الخصم المستخدم لقياس أية خسائر اضمحGل ھو معدل 

ولNغراض العملية ، قد يقوم البنك . عند تحديد وجود دليل موضوعي على اضمحGل ا/صل 
بقياس خسائر اضمحGل القيمة على أساس القيمة العادلة لNداة باستخدام أسعار سوق معلنة ، 

دفقات النقدية المستقبلية وبالنسبة لNصول المالية المضمونة ، يراعى إضافة القيمة الحالية للت
المتوقعة من ا/صل المالي ، وتلك التدفقات التي قد تنتج من التنفيذ على وبيع الضمان بعد خصم 

  .المصاريف المتعلقة بذلك 
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و/غراض تقدير ا7ضمحGل على مستوى إجمالي ، يتم تجميع ا/صول المالية في مجموعات   
ني ، أي على أساس عملية التصنيف التي يجريھا متشابھة من ناحية خصائص الخطر ا7ئتما

البنك أخذاً في ا7عتبار نوع ا/صل والصناعة والموقع الجغرافي ونوع الضمان وموقف 
 .المتأخرات والعوامل ا/خرى ذات الصلة 

المستقبلية للمجموعات من تلك ا/صول لكونھا وترتبط تلك الخصائص بتقدير التدفقات النقدية  
  .ة المدينين على دفع المبالغ المستحقة وفقاً للشروط التعاقدية لNصول محل الدراسة مؤشراً لقدر

  

وعند تقدير ا7ضمحGل لمجموعة من ا/صول المالية على أساس معد7ت ا1خفاق التاريخية ،   
ي يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية للمجموعة على أساس التدفقات النقدية التعاقدية لNصول ف

البنك ومقدار الخسائر التاريخية لNصول ذات خصائص خطر ا7ئتمان المشابھة لNصول التي 
يحوزھا البنك ويتم تعديل مقدار الخسائر التاريخية على أساس البيانات المعلنة الحالية بحيث 
تعكس أثر ا/حوال الحالية التي لم تتوافر في الفترة التي تم خGلھا تحديد مقدار الخسائر 
التاريخية وكذلك 1لغاء آثارا/حوال التي كانت موجودة في الفترات التاريخية ولم تعد موجودة 

  .حالياً 
  

ويعمل البنك على أن تعكس توقعات التغيرات في التدفقات النقدية لمجموعة من ا/صول المالية   
لذلك التغيرات في  مع التغيرات في البيانات الموثوق بھا ذات العGقة من فترة الى أخرى ، مثال

معد7ت البطالة ، وأسعار العقارات ، وموقف التسديدات وأية عوامل أخرى تشير الى التغيرات 
في احتما7ت الخسارة في المجموعة ومقدارھا ، ويقوم البنك بإجراء مراجعة دورية للطريقة 

  .وا7فتراضات المستخدمة لتقدير التدفقات المستقبلية 
  

  المالية المتاحة للبيعا9صول    2/م
يقوم البنك في تاريخ كل ميزانية بتقدير ما إذا كان ھناك دليل موضوعي على اضمحGل أحد أو   

مجموعة من ا/صول المالية المبوبة ضمن استثمارات مالية متاحة للبيع أو استثمارات مالية 
وق الملكية المبوبة محتفظ بھا حتي تاريخ ا7ستحقاق ، وفى حالة ا7ستثمارات في أدوات حق

متاحة للبيع ، يؤخذ في ا7عتبار ا7نخفاض الكبير أو الممتد في القيمة العادلة لNداة /قل من 
  .قيمتھا الدفترية ، وذلك عند تقدير ما إذا كان ھناك اضمحGل في ا/صل 

  

ممتداً إذا يعد ا7نخفاض  من تكلفة القيمة الدفترية ، كما% 10ويعد ا7نخفاض كبيراً إذا بلغ   
استمر لفترة تزيد عن تسعة أشھر ، وإذا توافرت ا/دلة المشار إليھا يتم ترحيل الخسارة 
المتراكمة من حقوق الملكية ويعترف بھا في قائمة الدخل ، و7 يتم رد اضمحGل القيمة الذي 

العادلة 7حقاً يعترف به بقائمة الدخل فيما يتعلق بأدوات حقوق الملكية إذا حدث ارتفاع في القيمة 
أما إذا ارتفعت القيمة العادلة /دوات الدين المبوبة متاحة للبيع ، وكان من الممكن ربط ذلك 
ا7رتفاع بموضوعية بحدث وقع بعد ا7عتراف با7ضمحGل في قائمة الدخل ، يتم رد 

  .ا7ضمحGل من خGل قائمة الدخل 
  

  ا9صول الثابتة   -ع 
وتظھر جميع . بصفة أساسية في مقار المركز الرئيسي والفروع والمكاتب تتمثل ا/راضي والمباني   

وتتضمن التكلفة التاريخية . ا/صول الثابتة بالتكلفة التاريخية ناقصاً ا1ھGك وخسائر ا7ضمحGل 
  .النفقات المرتبطة مباشرة باقتناء بنود ا/صول الثابتة 

  

الدفترية لNصل القائم أو باعتبارھا أصGً مستقGً ، حسبما ويتم ا7عتراف بالنفقات الGحقة ضمن القيمة   
يكون مGئماً ، وذلك عندما يكون محتمGً تدفق منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة با/صل الى البنك وكان 

ويتم تحميل مصروفات الصيانة وا1صGح في الفترة . من الممكن تحديد ھذه التكلفة بدرجة موثوق بھا 
  .حملھا ضمن مصروفات التشغيل ا/خرى التي يتم ت

  

طريقة القسط الثابت استخدام با/خري  Nصول الثابتةلھGك حساب ا1يتم 7 يتم إھGك ا/راضي ، و  
  : لتوزيع التكلفة بحيث تصل الى القيمة التخريدية على مدار ا/عمار ا1نتاجية ، كالتالي
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  سنة 50  ي وا1نشاءاتالمبان
  سنة 40سنة و   10بين  ما  مكتبي وخزائن ثاثأ

  سنة 10  آ7ت كاتبة وحاسبة وأجھزة تكييف
  سنة 5  وسائل نقل

  سنة 5  نظم آلية متكاملة/ أجھزة الحاسب اUلي 
  سنة 5  تجھيزات وتركيبات

  

ويتم مراجعة القيمة التخريدية وا/عمار ا1نتاجية لNصول الثابتة في تاريخ كل ميزانية ، وتعدل كلما كان   
ويتم مراجعة ا/صول التي يتم إھGكھا بغرض تحديد ا7ضمحGل عند وقوع أحداث أو . ذلك ضرورياً 

ويتم تخفيض القيمة الدفترية  �رداد تغيرات في الظروف تشير الى أن القيمة الدفترية قد 7 تكون قابلة لGست

  .لNصل على الفور الى القيمة ا7ستردادية إذا زادت القيمة الدفترية عن القيمة ا7ستردادية 
  

وتمثل القيمة ا7ستردادية صافي القيمة البيعية لNصل أو القيمة ا7ستخدامية لNصل ، أيھما أعلى ، ويتم   
ويتم  �تحديد أرباح وخسائر ا7ستبعادات من ا/صول الثابتة بمقارنة صافي المتحصGت بالقيمة الدفترية 

  .ائمة الدخل تشغيل أخرى في ق) مصروفات(ضمن إيرادات ) الخسائر(إدراج ا/رباح 
  

  ا5يجارات  -ص 
بشأن التأجير التمويلي ، وذلك إذا كان  1995لسنة  95يتم المحاسبة عن ا1يجار التمويلي طبقاً للقانون   

العقد يمنح الحق للمستأجر في شراء ا/صل في تاريخ محدد وبقيمة محددة وكانت فترة العقد تمثل ما 7 
ع لGصل على ا7قل ، أو كانت القيمة الحالية 1جمالي من العمر ا7نتاجى المتوق%  75يقل عن 

وتعد عقود ا1يجار ا/خرى عقود إيجار ، من قيمة ا/صل % 90مدفوعات ا1يجار تمثل ما 7 يقل عن 
  .تشغيلي 

  

  ا2ستئجار  1/ص
بالنسبة لعقود ا1يجار التمويلي يعترف بتكلفة ا1يجار ، بما في ذلك تكلفة الصيانة لNصول   

وإذا قرر البنك  �التي حدثت فيھا  السنةتأجرة ، ضمن المصروفات في قائمة الدخل عن المس

ممارسة حق الشراء لNصول المستأجرة يتم رسملة تكلفة حق الشراء باعتبارھا أصGً ضمن 
ا/صول الثابتة ويھلك على مدار العمر ا1نتاجي المتبقي من عمر ا/صل المتوقع بذات الطريقة 

Nصول المماثلة المتبعة ل.  
  

ويتم ا7عتراف بالمدفوعات تحت حساب ا1يجار التشغيلي ناقصاً أية خصومات تم الحصول عليھا   
  . من المؤجر ضمن المصروفات في قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت على مدار فترة العقد

  

  التأجير  2/ص
بالنسبة لNصول المؤجرة تأجيراً تمويليا ، يتم تسجيل ا/صول ضمن ا/صول الثابتة في   

الميزانية وتھلك على مدار العمر ا1نتاجي المتوقع لھذا ا/صل بذات الطريقة المتبعة لNصول 
ويتم ا7عتراف بإيرادات ا1يجار على أساس معدل العائد على عقد ا1يجار با1ضافة ، المماثلة 

ويرحل في الميزانية الفرق بين إيراد ا1يجار المعترف  � السنةلى مبلغ يماثل تكلفة ا1ھGك عن ا

به في قائمة الدخل وبين إجمالي حسابات عمGء ا1يجار التمويلي وذلك لحين انتھاء عقد ا1يجار 
يل ويتم تحم. حيث يتم استخدامه 1جراء مقاصة مع صافي القيمة الدفترية لNصل المؤجر 

مصروفات الصيانة والتأمين على قائمة الدخل عند تحملھا الى المدى الذي 7 يتم تحميله على 
  .المستأجر 

وعندما توجد أدلة موضوعية على أن البنك لن يستطيع تحصيل كل أرصدة مديني ا1يجار   
  .التمويلي ، يتم تخفيضھا الى القيمة المتوقع استردادھا 
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ة إيجاراً تشغيلياً تظھر ضمن ا/صول الثابتة في الميزانية وتھلك على وبالنسبة لNصول المؤجر  
مدار العمر ا1نتاجي المتوقع لNصل بذات الطريقة المطبقة على ا/صول المماثلة ، ويثبت إيراد 

  .ا1يجار ناقصاً أية خصومات تمنح للمستأجر بطريقة القسط الثابت على مدار فترة العقد 
  

  حكمھا النقدية وما فى  - ق 
التي 7 تتجاوز رصدة ا/تضمن النقدية وما فى حكمھا تقائمة التدفقات النقدية  عرض/غراض   

ي خارج لدى البنك المركزاستحقاقاتھا ثGثة أشھر من تاريخ ا7قتناء ، وتتضمن النقدية ، وا/رصدة 
  .حكومية أخرى وأوراق أذون الخزانة ورصدة لدى البنوك ا/و إطار نسب ا7حتياطي ا1لزامي

  

  المخصصات ا9خرى  -ر  
يتم ا7عتراف بالمخصصات ا/خري عندما يكون ھناك التزام قانوني أو استد7لي حالي نتيجة /حداث   

سابقة ويكون من المرجح أن يتطلب ذلك استخدام موارد البنك لتسوية ھذه ا7لتزامات ، مع إمكانية 
  .ا ا7لتزام إجراء تقدير قابل لGعتماد عليه لقيمة ھذ

  

وعندما يكون ھناك التزامات متشابھة فإنه يتم تحديد التدفق النقدي الخارج الذي يمكن استخدامه للتسوية   
ويتم ا7عتراف بالمخصص حتى إذا كان ھناك ، با/خذ في ا7عتبار ھذه المجموعة من ا7لتزامات 

  .ذه المجموعة احتمال ضئيل في وجود تدفق نقدي خارج بالنسبة لبند من داخل ھ
  

تشغيل ) مصروفات(ويتم رد المخصصات التي انتفى الغرض منھا كلياً أو جزئياً ضمن بند إيرادات   
  .أخرى 

  

ويتم قياس القيمة الحالية للمدفوعات المقدر الوفاء بھا لسداد ا7لتزامات المحدد لسدادھا أجل بعد سنة من   
دون تأثره بمعدل الضرائب الساري  –سداد ا7لتزام  تاريخ الميزانية باستخدام معدل مناسب لذات أجل

الذي يعكس القيمة الزمنية للنقود ، وإذا كان ا/جل أقل من سنة تحسب القيمة المقدرة لGلتزام ما لم  –
  .يكن أثرھا جوھرياً فتحسب بالقيمة الحالية 

  

  مزايا العاملين  - ت 
  : التأمينات ا5جتماعية   
  

يلتزم البنك بسداد إشتراكات إلى الھيئة العامة للتأمينات ا1جتماعية و7يتحمل البنك أى إلتزامات إضافية    
التى  الفترةبمجرد سداد تلك ا1شتراكات ويتم تحميل تلك ا1شتراكات الدورية على قائمة الدخل عن 

  . تستحق فيھا وتدرج ضمن مزايا العاملين 
  

  : حصة العاملين فى ا9رباح   
يدفع البنك نسبة من ا/رباح النقدية المتوقع توزيعھا كحصة للعاملين فى ا/رباح ويعترف بحصة    

العاملين فى ا/رباح كجزء من توزيعات ا/رباح فى حقوق الملكية وكإلتزامات عندما تعتمد من الجمعية 
  . الموزعة  العامة لمساھمى البنك و7تسجل أى إلتزامات بحصة العاملين فى ا/رباح غير

  

  : التأمين الجماعيوثائق    
بنسبة مئوية من أجور العاملين ويتم إستقطاع  الجماعيوثائق التأمين يساھم البنك والعاملين فى 

ا1شتراكات الشھرية ، و7يوجد على البنك أية إلتزامات إضافية تلى سداد ا1شتراكات وتم ا1عتراف 
ويتم ا7عتراف با7شتراكات المدفوعة ين عند إستحقاقه با1شتراكات ضمن مصروفات مزايا العامل

مقدماً ضمن ا/صول الى الحد الذي تؤدي به الدفعة المقدمة الى تخفيض الدفعات المستقبلية أو الى 
  .استرداد نقدي 
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  رائب الدخلض   - ث 
ويتم  والضريبة المؤجلة ، الفترةكل من ضريبة  الفترة من ضريبة الدخل على ربح أو خسارةتتض  

ا7عتراف بھا بقائمة الدخل باستثناء ضريبة الدخل المتعلقة ببنود حقوق الملكية التي يتم ا7عتراف بھا 
  .مباشرة ضمن حقوق الملكية 

  

ويتم ا7عتراف بضريبة الدخل على أساس صافي الربح الخاضع للضريبة باستخدام أسعار الضريبة   
  .ة الى التسويات الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة السارية في تاريخ إعداد الميزانية با1ضاف

  

ويتم ا7عتراف بالضرائب المؤجلة الناشئة عن فروق زمنية مؤقتة بين القيمة الدفترية لNصول   
وا7لتزامات طبقاً لNسس المحاسبية وقيمتھا طبقاً لNسس الضريبية ، ھذا ويتم تحديد قيمة الضريبة 

المتوقعة لتحقق أو تسوية قيم ا/صول وا7لتزامات باستخدام أسعار الضريبة المؤجلة بناء على الطريقة 
  .السارية في تاريخ إعداد الميزانية 

  

ويتم ا7عتراف با/صول الضريبية المؤجلة للبنك عندما يكون ھناك احتمال مرجح بإمكانية تحقيق   
ا/صل ، ويتم تخفيض قيمة ا/صول أرباح تخضع للضريبة في المستقبل يمكن من خGلھا ا7نتفاع بھذا 

الضريبية المؤجلة بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه المنفعة الضريبية المتوقعة خGل السنوات التالية ، 
على أنه في حالة ارتفاع المنفعة الضريبية المتوقعة يتم زيادة ا/صول الضريبية المؤجلة وذلك في 

  .حدود ما سبق تخفيضه 
  

  ا2قتراض  -خ 
الحصول على القرض تكلفه م ا7عتراف بالقروض التي يحصل عليھا البنك أو7ً بالقيمة العادلة ناقصاً يت  
ويقاس القرض 7حقاً بالتكلفة المستھلكة ، ويتم تحميل قائمة الدخل بالفرق بين صافي المتحصGت  �

  .لعائد الفعلي وبين القيمة التي سيتم الوفاء بھا على مدار فترة ا7قتراض باستخدام طريقة ا
  

  رأس المال  -ذ 
  تكلفة رأس المال  1/ذ

يتم عرض مصاريف ا1صدار التي ترتبط بصورة مباشرة بإصدار أسھم جديدة أو أسھم مقابل   
  .اقتناء كيان أو إصدار خيارات خصماً من حقوق الملكية وبصافي المتحصGت بعد الضرائب 

  

  توزيعات ا9رباح  2/ذ
ماً على حقوق الملكية في الفترة التي تقر فيھا الجمعية العامة تثبت توزيعات ا/رباح خص  

وتشمل تلك التوزيعات حصة العاملين في ا/رباح ومكافأة مجلس ، للمساھمين ھذه التوزيعات 
  .ا1دارة المقررة بالنظام ا/ساسي والقانون 

  يف ا/خرى توزع أرباح البنك الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكال
  :كما يلى

من ا/رباح لتكوين ا/حتياطى القانونى ويقف ھذا ا1قتطاع متى %  5يقتطع مبلغ يوازى    - 1
من رأس المال المدفوع ومتى نقص ا/حتياطى % 100بلغ مجموع ا/حتياطى قدراً يوازى 

  .تعين العودة إلى ا1قتطاع 
للمساھمين عن المدفوع % 5من ا/رباح قدرھا ثم يقتطع المبلغ الGزم لتوزيع حصة اولى    - 2

من قيمة أسھمھم على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع ھذه الحصة فG يجوز 
  .المطالبة بھا من أرباح السنين التالية

من ا/رباح للموظفين والعمال فى البنك وتوزع طبقا % 10ثم تخصص بعد ذلك نسبة   - 3
ھا مجلس ا/دارة وتعتمدھا الجمعية العامة وبما 7 يزيد عن مجموع للقواعد التى يقترح

  .ا/جور السنوية للعاملين فى البنك
  .من الباقى لمكافأة مجلس ا/دارة% 10يخصص بعد ما تقدم نسبة 7 تجاوز    - 4
يوزع الباقى من ا/رباح بعد ذلك على المساھمين كحصة إضافية فى ا/رباح أو يرحل بناء    - 5

  .على أقتراح مجلس ا/دارة إلى السنة المقبلة 
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  أنشطة ا9مانة  -ض 
يقوم البنك بمزاولة أنشطة ا/مانة مما ينتج عنه امتGك أو إدارة أصول خاصة بأفراد أو أمانات ، أو   

صناديق مزايا ما بعد انتھاء الخدمة ويتم استبعاد ھذه ا/صول وا/رباح الناتجة عنھا من القوائم المالية 
  .للبنك حيث أنھا ليست أصو7ً للبنك 

  

  ارقام المقارنة  -ظ 
فترة يعاد تبويب ارقام المقارنه كلما كان ذلك ضروريا للتوافق مع التغيرات فى العرض المستخدم فى   

  . ا1فصاح
  

  الماليةإدارة المخاطر    -  3
يتعرض البنك نتيجة ا/نشطة التي يزاولھا الى مخاطر مالية متنوعة ، وقبول المخاطر ھو أساس النشاط المالي   

، ويتم تحليل وتقييم وإدارة بعض المخاطر أو مجموعة من المخاطر مجتمعة معاً ، ولذلك يھدف البنك الى 
ويعد أھم  �لبية المحتملة على ا/داء المالي للبنك تحقيق التوازن المGئم بين الخطر والعائد والى تقليل اUثار الس

ويتضمن خطر  �أنواع المخاطر خطر ا7ئتمان وخطر السوق وخطر السيولة وا/خطار التشغيلية ا/خرى 

  .السوق خطر أسعار صرف العمGت ا/جنبية وخطر سعر العائد ومخاطر السعر ا/خرى 
  

لمخاطر وتحليلھا ولوضع حدود للخطر والرقابة عليه ، ولمراقبة وقد تم وضع سياسات إدارة المخاطر لتحديد ا  
ويقوم البنك  �المخاطر وا7لتزام بالحدود من خGل أساليب يعتمد عليھا ونظم معلومات محدثة أو7ً بأول 

بمراجعة دورية لسياسات ونظم إدارة المخاطر وتعديلھا بحيث تعكس التغيرات في ا/سواق والمنتجات 
  .فضل التطبيقات الحديثة والخدمات وأ

  

وتقوم إدارة  �وتتم إدارة المخاطر عن طريق إدارة المخاطر في ضوء السياسات المعتمدة من مجلس ا1دارة   

المخاطر بتحديد وتقييم وتغطية المخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية المختلفة بالبنك ، ويوفر 
دارة المخاطر ككل ، با1ضافة الى سياسات مكتوبة تغطي مناطق خطر محددة مجلس ا1دارة مبادئ مكتوبة 1

مثل خطر ا7ئتمان وخطر أسعار صرف العمGت ا/جنبية ، وخطر أسعار العائد، واستخدام أدوات المشتقات 
ة با1ضافة الى ذلك فإن إدارة المخاطر تعد مسئولة عن المراجعة الدورية 1دار، وغير المشتقات المالية 

  .المخاطر وبيئة الرقابة بشكل مستقل 
  

  ا2ئتمانخطر   -أ 
يتعرض البنك لخطر ا7ئتمان وھو الخطر الناتج عن قيام أحد ا/طراف بعدم الوفاء بتعھداته ، ويعد   

 �خطر ا7ئتمان أھم ا/خطار بالنسبة للبنك ، لذلك تقوم ا1دارة بحرص بإدارة التعرض لذلك الخطر 

ن بصفة أساسية في أنشطة ا1قراض التي ينشأ عنھا القروض والتسھيGت وأنشطة ويتمثل خطر ا7ئتما
كما يوجد خطر ا7ئتمان أيضاً ، ا7ستثمار التي يترتب عليھا أن تشتمل أصول البنك على أدوات الدين 

وتتركز عمليات ا1دارة والرقابة على  �في ا/دوات المالية خارج الميزانية مثل ارتباطات القروض 

طر ا7ئتمان لدى فريق إدارة خطر ا7ئتمان في إدارة المخاطر الذي يرفع تقاريره الى مجلس ا1دارة خ
  .وا1دارة العليا ورؤساء وحدات النشاط بصفة دورية 

  

  قياس خطر ا2ئتمان  1/أ
  

  القروض والتسھي3ت للبنوك والعم3ء  
والعمGء ، ينظر البنك في ثGثة لقياس خطر ا7ئتمان المتعلق بالقروض والتسھيGت للبنوك   

  :مكونات كما يلي 
من قبل العميل أو الغير في ) Probability of default) (التأخر(احتما7ت ا1خفاق   *

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

  ) .Exposure at default(لPخفاق 
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وتنطوي أعمال ا1دارة اليومية لنشاط البنك على تلك المقاييس لخطر ا7ئتمان التي تعكس   
المطلوبة من ) The Expected Loss Modelنموذج الخسارة المتوقعة (الخسارة المتوقعة 

  فقاً لجنة بازل للرقابة المصرفية ويمكن أن تتعارض المقاييس التشغيلية مع عبء ا7ضمحGل و
، الذي يعتمد على الخسائر التي تحققت في تاريخ الميزانية  26لمعيار المحاسبة المصري رقم 

  ) .3/إيضاح أ(وليس الخسائر المتوقعة ) نموذج الخسائر المحققة(
  

يقوم البنك بتقييم احتمال التأخر على مستوى كل عميل باستخدام أساليب تقييم داخلية لتصنيف الجدارة  -
وقد تم تطوير تلك ا/ساليب للتقييم داخلياً وتراعى التحليGت  �لف فئات العمGء مفصلة لمخت

وقد تم تقسيم  �ا1حصائية مع الحكم الشخصي لمسئولي ا7ئتمان للوصول الى تصنيف الجدارة المGئم 

جدول ويعكس ھيكل الجدارة المستخدم بالبنك كما ھو مبين في ال �عمGء البنك الى أربع فئات للجدارة 

التالي مدى احتمال التأخر لكل فئة من فئات الجدارة ، مما يعني بصفة أساسية أن المراكز ا7ئتمانية 
ويتم مراجعة وتطوير أساليب التقييم  �تنتقل بين فئات الجدارة تبعاً للتغير في تقييم مدى احتمال التأخر 

يب تصنيف الجدارة ومدى قدرتھا على ويقوم البنك دورياً بتقييم أداء أسال �كلما كان ذلك ضرورياً 

   .التنبؤ بحا7ت التأخر 
  

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

  

على ، يعتمد المركز المعرض لPخفاق على المبالغ التي يتوقع البنك أن تكون قائمة عند وقوع التأخر  -
وبالنسبة لGرتباطات ، يدرج  �سبيل المثال ، بالنسبة للقرض ، يكون ھذا المركز ھو القيمة ا7سمية 

قع أن تكون قد سحبت حتى البنك كافة المبالغ المسحوبة فعGً با1ضافة الى المبالغ ا/خرى التي يتو
 .تاريخ التأخر ، إن حدث 

  

وتمثل الخسارة ا7فتراضية أو الخسارة الحادة توقعات البنك لمدى الخسارة عند المطالبة بالدين إن  -
ويتم التعبير عن ذلك بنسبة الخسارة للدين وبالتأكيد يختلف ذلك بحسب نوع المدين ،  �حدث التأخر 

  .وافر الضمانات أو وسائل تغطية ا7ئتمان ا/خرى وأولوية المطالبة ، ومدى ت
  

  أدوات الدين وأذون الخزانة وا9ذون ا9خرى  
بالنسبة /دوات الدين وا/ذون ، يقوم البنك باستخدام التصنيفات الخارجية مثل تصنيف ستاندرد أند   

ة ، يتم استخدام طرق أو ما يعادله 1دارة خطر ا7ئتمان ، وإن لم تكن مثل ھذه التقييمات متاح زبور
ويتم النظر الى تلك ا7ستثمارات في ا/وراق المالية  �مماثلة لتلك المطبقة على عمGء ا7ئتمان 

وا/ذون على أنھا طريقة للحصول على جودة ائتمانية أفضل وفي نفس الوقت توفر مصدر متاح 
  .لمقابلة متطلبات التمويل 

  

  سياسات الحد من وتجنب المخاطر  2/أ
يقوم البنك بإدارة والحد والتحكم في تركز خطر ا7ئتمان على مستوى المدين والمجموعات   

  .والصناعات والدول 
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ويقوم بتنظيم مستويات خطر ا7ئتمان الذي يقبله وذلك بوضع حدود لمقدار الخطر التي سيتم   
قبوله على مستوى كل مقترض ، أو مجموعة مقترضين ، وعلى مستوى ا/نشطة ا7قتصادية 
والقطاعات الجغرافية ، ويتم مراقبة تلك المخاطر بصفة مستمرة وتكون خاضعة للمراجعة 

ويتم اعتماد الحدود للخطر ا7ئتماني على ، متكررة إذا دعت الحاجة الى ذلك السنوية أو بصورة 
لجنه المخاطر ولجنه ا7ئتمان المجموعة والمنتج والقطاع والدولة من قبل / مستوى المقترض 

  . دوريه ويتم عرض ملخص ھذه ا7جتماعات على المجلسمجلس ا1دارة بصفة  المنبثقة عن
  

مان /ي مقترض بما في ذلك البنوك وذلك بحدود فرعية تشمل المبالغ ويتم تقسيم حدود ا7ئت  
داخل وخارج الميزانية ، وحد المخاطر اليومي المتعلق ببنود المتاجرة مثل عقود الصرف 

  .ا/جنبي اUجلة ، ويتم مقارنة المبالغ الفعلية مع الحدود يومياً 
ق التحليل الدوري لقدرة المقترضين يتم أيضاً إدارة مخاطر التعرض لخطر ا7ئتمان عن طري  

والمقترضين المحتملين على مقابلة سداد التزاماتھم وكذلك بتعديل حدود ا1قراض كلما كان ذلك 
  .مناسباً 

  

  :وفيما يلي بعض وسائل الحد من الخطر   
  

  الضمانات  
الحصول  ومن ھذه الوسائل، يضع البنك العديد من السياسات والضوابط للحد من خطر ا7ئتمان   

على ضمانات مقابل ا/موال المقدمة ، ويقوم البنك بوضع قواعد استرشادية لفئات محددة من 
  :الضمانات المقبولة ، ومن ا/نواع الرئيسية لضمانات القروض والتسھيGت 

  .الرھن العقاري *    
  .رھن أصول النشاط*    
  .رھن أدوات مالية مثل أدوات الدين وحقوق الملكية *    

  

بعض وغالباً ما يكون التمويل على المدى ا/طول وا1قراض للشركات مضموناً بينما تكون   
التسھيGت ا7ئتمانية لNفراد بدون ضمان ، ولتخفيض خسارة ا7ئتمان الى الحد ا/دنى ، يسعى 
البنك للحصول على ضمانات إضافية من ا/طراف المعنية بمجرد ظھور مؤشرات ا7ضمحGل 

  .ض أو التسھيGت /حد القرو
يتم تحديد الضمانات المتخذة ضماناً /صول أخرى بخGف القروض والتسھيGت بحسب طبيعة   

ا/داة وعادة ما تكون أدوات الدين وأذون الخزانة بدون ضمان فيما عدا مجموعات ا/دوات 
ونة وا/دوات المثيلة التي تكون مضم Asset-Backed Securitiesالمالية المغطاة بأصول 

  .بمحفظة من ا/دوات المالية 
  

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

ويكون المبلغ المعرض لخطر ا7ئتمان . عقود البيع والشراء على مستوى كل من القيمة والمدة 
لNداة التي تحقق منفعة لصالح البنك أي أصل ذو في أي وقت من ا/وقات محدد بالقيمة العادلة 

ا7فتراضية المستخدمة للتعبير / قيمة عادلة موجبة الذي يمثل جزءاً ضئيGً من القيمة التعاقدية 
ويتم إدارة ھذا الخطر ا7ئتماني كجزء من حد ا1قراض الكلي . عن حجم ا/دوات القائمة 

و7 يتم عادة الحصول على . يجة للتغيرات في السوق الممنوح للعميل وذلك مع الخطر المتوقع نت
ضمانات في مقابل الخطر ا7ئتماني على تلك ا/دوات فيما عدا المبالغ التي يطلبھا البنك 

  .كإيداعات ھامشية من ا/طراف ا/خرى 
  

وينشأ خطر التسوية في المواقف التي يكون فيھا السداد عن طريق النقدية أو أدوات حقوق ملكية   
أو أوراق مالية أخرى أو مقابل توقع الحصول على نقدية أو أدوات حقوق ملكية أو أوراق مالية 
أخرى ويتم وضع حدود تسوية يومية لكل من ا/طراف ا/خرى لتغطية مخاطر التسوية المجمعة 

  .الناتجة عن تعامGت البنك في أي يوم 
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  ا2رتباطات المتعلقة با2ئتمان  
عند ي من ا7رتباطات المتعلقة با7ئتمان في التأكد من إتاحة ا/موال للعميل يتمثل الغرض الرئيس  

ذات خطر  Guarantees and stand by letters of creditوتحمل عقود الضمانات المالية ، الطلب 
 Documentary andا7ئتمان المتعلق بالقروض ، وتكون ا7عتمادات المستندية والتجارية 

Commercial Letters of Credit  التي يصدرھا البنك بالنيابة عن العميل لمنح طرف ثالث
حق السحب من البنك في حدود مبالغ معينة وبموجب أحكام وشروط محددة غالباً مضمونة 

  .بموجب البضائع التي يتم شحنھا وبالتالي تحمل درجة مخاطر أقل من القرض المباشر
  

المستخدم من المصرح به لمنح القروض ، أو وتمثل ارتباطات منح ا7ئتمان الجزء غير   
ويتعرض البنك لخسارة محتملة بمبلغ يساوي إجمالي . الضمانات ، أو ا7عتمادات المستندية 

إ7 . ا7رتباطات غير المستخدمة وذلك بالنسبة لخطر ا7ئتمان الناتج عن ارتباطات منح ا7ئتمان 
عن ا7رتباطات غير المستخدمة وذلك نظراً /ن أن مبلغ الخسارة المرجح حدوثھا في الواقع يقل 

أغلب ا7رتباطات المتعلقة بمنح ا7ئتمان تمثل التزامات محتملة لعمGء يتمتعون بمواصفات 
ويراقب البنك المدة حتى تاريخ ا7ستحقاق الخاصة بارتباطات ا7ئتمان حيث أن . ائتمانية محددة 

أعلى من خطر ا7ئتمان بالمقارنة با7رتباطات  ا7رتباطات طويلة ا/جل عادة ما تحمل درجة
  .قصيرة ا/جل 

  

  سياسات ا2ضمح3ل والمخصصات  3/أ
بدرجة كبيرة على تخطيط الجودة ) 1/إيضاح أ(تركز النظم الداخلية للتقييم السابق ذكرھا   

وبخGف ذلك ، يتم ا7عتراف فقط . ا7ئتمانية وذلك من بداية إثبات أنشطة ا1قراض وا7ستثمار 
بخسائر ا7ضمحGل التي وقعت في تاريخ الميزانية /غراض التقارير المالية بناء على أدلة 

ضوعية تشير الى ا7ضمحGل وفقاً لما سيرد ذكره بھذا ا1يضاح ونظراً 7ختGف الطرق مو
المطبقة ، تقل عادة خسائر ا7ئتمان المحملة على القوائم المالية عن مبلغ الخسارة المقدر 

و/غراض قواعد البنك  . باستخدام نموذج الخسارة المتوقعة المستخدم في إعداد القوائم المالية  
مستمد من  الفترةمخصص خسائر ا7ضمحGل الوارد في الميزانية في نھاية مركزى المصرى،ال

ومع ذلك ، فإن أغلبية المخصص ينتج من آخر درجتين من . درجات التقييم الداخلية ا/ربعة 
  .التصنيف 

ويبين الجدول التالي النسبة للبنود داخل الميزانية المتعلقة بالقروض والتسھيGت  
  :حGل المرتبط بھا لكل من فئات التقييم الداخلي للبنك وا7ضم

 

  2013ديسمبر  31  2014 يونيه 30  تقييم البنك

  
قروض 
  وتسھي3ت

%  

مخصص خسائر 
  ا2ضمح3ل

%  

قروض 
  وتسھيGت

%  

مخصص خسائر 
  ا7ضمحGل

%  
  % 1,15  % 6,59  % 0,20  % 8,60  ديون جيدة

  %   0,3  % 4,14  %   4,3  % 7,10  المتابعة العادية

  %   8,2  %   4,9  %   3,6  %   7,16  المتابعة الخاصة

  % 1,79  % 6,16  % 3,70  % 8,11  ديون غير منتظمة

  100 %  100 %  100 %  100 %  

  
ا1دارة على تحديد ما إذا كانت ھناك أدلة موضوعية تشير الى تساعد أدوات التقييم الداخلية   

الى المؤشرات التالية التي ، واستناداً  26وجود اضمحGل طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم 
  :حددھا البنك 
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  .صعوبات مالية كبيرة تواجه المقترض أو المدين    -
  .مخالفة شروط اتفاقية القرض مثل عدم السداد   -
  .في دعوة تصفية أو إعادة ھيكل التمويل الممنوح له  هتوقع إفGس المقترض أو دخول   -
  .تدھور الوضع التنافسي للمقترض   -
قيام البنك /سباب اقتصادية أو قانونية بالصعوبات المالية للمقترض بمنحه امتيازات أو   -

  .تناز7ت قد 7 يوافق البنك على منحھا في الظروف العادية 
  .حGل قيمة الضمان اضم  -
  . تدھور الحالة ا7ئتمانية   -

  

تتطلب سياسات البنك مراجعة كل ا/صول المالية التي تتجاوز أھمية نسبية محددة على ا/قل   
سنوياً أو أكثر عندما تقتضي الظروف ذلك ويتم تحديد عبء ا7ضمحGل على الحسابات التي تم 

ارة المحققة في تاريخ الميزانية على أساس كل حالة تقييمھا على أساس فردي وذلك بتقييم الخس
ويشمل . على حدة ، ويجري تطبيقھا على جميع الحسابات التي لھا أھمية نسبية بصفة منفردة 

التقييم عادة الضمان القائم ، بما في ذلك إعادة تأكيد التنفيذ على الضمان والتحصيGت المتوقعة 
  .من تلك الحسابات 

  

مجموعة من ا/صول المتجانسة باستخدام  ص خسائر ا7ضمحGل على أساسويتم تكوين مخص  
  .الخبرة التاريخية المتاحة والحكم الشخصي وا/ساليب ا1حصائية 

  

  نموذج قياس المخاطر البنكية العام  4/أ
، تقوم ا1دارة بتصنيفات في  1/با1ضافة الى فئات تصنيف الجدارة ا/ربعة المبينة في إيضاح أ  

ويتم . مجموعات فرعية أكثر تفصيGً بحيث تتفق مع متطلبات البنك المركزي المصري شكل 
تصنيف ا/صول المعرضة لخطر ا7ئتمان في ھذه المجموعات وفقاً لقواعد وشروط تفصيلية 
تعتمد بشكل كبير على المعلومات المتعلقة بالعميل ونشاطه ووضعه المالي ومدى انتظامه في 

  .السداد 
  

لبنك بحساب المخصصات المطلوبة 7ضمحGل ا/صول المعرضة لخطر ا7ئتمان ، بما ويقوم ا  
في ذلك ا7رتباطات المتعلقة با7ئتمان ، على أساس نسب محددة من قبل البنك المركزي 

وفي حالة زيادة مخصص خسائر ا7ضمحGل المطلوب وفقاً لقواعد البنك المركزي . المصري 
القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، يتم غراض إعداد المصري عن ذلك المطلوب /

تجنيب احتياطي المخاطر البنكية العام ضمن حقوق الملكية خصماً على ا/رباح المحتجزة بمقدار 
ث يعادل دائماً مبلغ يويتم تعديل ذلك ا7حتياطي بصفة دورية بالزيادة والنقص بح. تلك الزيادة 

  .ويعد ھذا ا7حتياطي غير قابل للتوزيع. صصين الزيادة بين المخ
 

وفيما يلي بيان فئات الجدارة للمؤسسات وفقاً /سس التقييم الداخلي مقارنة بأسس تقييم البنك 
  :المركزي المصري ونسب المخصصات المطلوبة 7ضمحGل ا/صول المعرضة لخطر ا7ئتمان

  

تصنيف البنك 
المركزي 
  المصري

  مدلول التصنيف
 نسبة

المخصص 
  المطلوب

  التصنيف  تعريف

  ديون جيدة  صفر  مخاطر منخفضة  1
  ديون جيدة  %   1  مخاطر معتدلة  2
  ديون جيدة  %   1  مخاطر مرضية  3
  ديون جيدة  %   2  مخاطر مناسبة  4
  ديون جيدة  %   2  مخاطر مقبولة  5
  المتابعة العادية  %   3  مخاطر مقبولة حدياً   6
  المتابعة الخاصة  %   5  خاصةمخاطر تحتاج لعناية   7
  ديون غير منتظمة  %  20  دون المستوى  8
  ديون غير منتظمة  %  50  مشكوك في تحصيلھا  9

  ديون غير منتظمة  %100  رديئة  10
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 بعد خصم المخصص الحد ا9قصى لخطر ا2ئتمان قبل الضمانات  5/أ
  

  2013ديسمبر  31  2014 يونيه 30  

  مصريجنيه با7ف   جنيه مصريبا2ف   
      البنود المعرضة لخطر ا2ئتمان في الميزانية

  5,610,701  6,780,444  أذون الخزانة 

      قروض وتسھيGت للعمGء
      :قروض /فراد 

  632,664  289,439  حسابات جارية مدينة  -

  25,644  948,26  بطاقات ائتمان  -

  734,521  1,037,477  قروض شخصية  -

  16,209  747,13  قروض عقارية  -

      :قروض لمؤسسات 

  645,318  163,715  حسابات جارية مدينة  -

  3,554,285  4,307,484  قروض مباشرة  -

  1,066,321  997,933  قروض مشتركة  -

      :استثمارات مالية 
  3,773,627  3,768,396  ادوات دين

 398,172 635,207  أصول أخري

  16,457,462  18,230,580  ا5جمالي
  

  لخطر ا2ئتمان خارج الميزانيةالبنود المعرضة 
    

 282,237 397,524  ا/وراق المقبولة

  615,394,1  996,452,1  خطابات ضمان

  992,293  894,551  تصدير/ اعتمادات مستندية استيراد 

  992,555  707,587  ضمانات بناء على طلب بنوك أخرى او بكفالتھا 

  994,116,3  881,481,2  
   

  قروض وتسھي3ت  6/أ
  :يلي موقف أرصدة القروض والتسھيGت من حيث الجدارة ا7ئتمانية  فيما  

  مصرى هالقيمة با7لف جني
  2013ديسمبر  31  2014 يونيه  30  

    
قروض وتسھي3ت 

  للعم3ء
وتسھيGت  قروض

  للعمGء
  

    408,253,6  567,082,7    7 يوجد عليھا متأخرات أو اضمحGل

    357,404  207,380    متأخرات ليست محل اضمحGل

    502,105,1  435,880    محل اضمحGل

    267,763,7  209,343,8    ا1جمالي
          :يخصم 

    )1,070,272(  )856,765(    مخصص خسائر ا7ضمحGل

    )18,033(  )12,339(    العوائد  المجنبة 

    962,674,6  105,474,7    الصافي



  )شركة مساھمة مصرية( مصر  -بنك الكويت الوطني 

  المتممة للقوائم المالية ا7يضاحات
   2014يونيه  30عن الفترة المالية المنتھية فى 

  

26 

 

   )2 يوجد عليھا متاخرات او اضمح3ل ( ء القروض والتسھي3ت للبنوك والعم3

  )لف جنيه مصريبا9(                          2014 يونيه 30

  التقييم
  مؤسسات  أفراد

إجمالي القروض 
  والتسھي3ت للعم3ء

حسابات 
  جارية مدينة

بطاقات 
  ائتمان

قروض 
  شخصية

قروض 
  عقارية

حسابات 
  جارية مدينة

قروض 
  مباشرة

قروض 
  مشتركة

قروض 
  أخرى

  378,465,5  -  851,947  586,684,2  147,481  506,9  455,879  576,20  257,442  جيدة
  907,755  -  - 260,746  -  -  359,9  288  -  المتابعة العادية
  282,861  -  - 544,858  -  -  691,2  47  -  المتابعة الخاصة

                    

  257,442  911,20  505,891  506,9  147,481  390,289,4  851,947  -  567,082,7  

  
  .للتحصيل لم يتم اعتبار القروض المضمونة محل اضمحGل بالنسبة للفئة غير المنتظمة وذلك بعد ا/خذ في ا7عتبار قابلية تلك الضمانات 

  
  ) 2 يوجد عليھا متاخرات او اضمح3ل ( القروض والتسھي3ت للبنوك والعم3ء 

  

  )با7لف جنيه مصري(                           2013ديسمبر  31

  التقييم
  مؤسسات  أفراد

إجمالي القروض 
  والتسھيGت للعمGء

حسابات 
  جارية مدينة

بطاقات 
  ائتمان

قروض 
  شخصية

قروض 
  عقارية

حسابات 
  مدينةجارية 

قروض 
  مباشرة

قروض 
  مشتركة

قروض 
  أخرى

  718,093,5  -  340,074,1  094,274,2  789,437  248,16  200,692  692,17  355,581  جيدة
  916,869  -  -  194,853  -  -  648,16  74  -  المتابعة العادية

  774,289  -  -  446,282  -  -  288,7  40  -  المتابعة الخاصة

                    

  355,581  806,17  136,716  248,16  789,437  734,409,3  340,074,1  -  408,253,6  
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  قروض وتسھي3ت توجد عليھا متأخرات وليست محل اضمح3ل  
يوماً ولكنھا ليست محل اضمحGل ، إ7 إذا  90ھي القروض والتسھيGت التي توجد عليھا متأخرات حتى   

وتتمثل القروض والتسھيGت للعمGء التي يوجد عليھا . ذلك توافرت معلومات أخرى تفيد عكس 
  :متأخرات وليست محل اضمحGل والقيمة العادلة للضمانات المتعلقة بھا فيما يلي 

 

  )جنيه مصري ا9لفب(            2014 يونيه 30
  
  
  

، يتم تقييم القيمة العادلة للضمانات بناء على أساليب التقييم  عند ا1ثبات ا/ولي للقروض والتسھيGت  
وفي الفترات الGحقة ، يتم تحديث القيمة العادلة بأسعار السوق أو . المستخدمة عادة في ا/صول المماثلة 

  .بأسعار ا/صول المماثلة 
  

 )جنيه مصري با/لف(              2013ديسمبر  31  

  

  

  رادــــــأف
حسابات 
جارية 
  مدينة

بطاقات 
  ائتمان

قروض 
  شخصية

قروض 
  عقارية

  ا1جمالي

  655,31  -  271,26  384,5  -  يوماً  30متأخرات حتى 

  675,9  -  557,7  118,2  -  يوماً  60الى  30متأخرات أكثر من 

  165,58  -  811,3  104  250,54  يوماً  90الى  60متأخرات أكثر من 

  495,99  -  639,37  606,7  250,54  ا1جمالي

  

  

  أفراد
حسابات 
جارية 
  مدينة

بطاقات 
  ائتمان

قروض 
  شخصية

قروض 
  عقارية

  ا5جمالي

  263,150  307,3  118,143  838,3  -  يوماً  30 متأخرات حتى

  168,18  210  122,16  836,1  -  يوماً  60الى  30متأخرات أكثر من 

  984,7  -  260,7  724  -  يوماً  90الى  60متأخرات أكثر من 

  415,176  517,3  500,166  398,6  -  ا5جمالي

    

  مؤسسات  
حسابات 
جارية 
  مدينة

قروض 
  مباشرة

قروض 
  مشتركة

قروض 
  أخرى

  ا5جمالي

            

      
 340,23 - - 340,23 -  يوماً  60الى  30متأخرات أكثر من 

  452,180  -  -  452,180  -  يوماً  90الى  60متأخرات أكثر من 

  792,203  -  -  792,203  -  ا5جمالي

  332,128  -  -  332,128  ـ  القيمة العادلة للضمانات
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  اتـــــمؤسس
حسابات 
جارية 
  مدينة

قروض 
  مباشرة

قروض 
  مشتركة

قروض 
  أخرى

  ا1جمالي

       

  667,2 - - 667,2 -  يوماً  60الى  30متأخرات أكثر من 

  195,302  -  -  195,302  -  يوماً  90الى  60متأخرات أكثر من 

  862,304  -  -  862,304  -  ا1جمالي

  860,216  -  -  860,216  -  القيمة العادلة للضمانات

      

  قروض وتسھي3ت محل اضمح3ل بصفة منفردة  
  قروض وتسھي3ت للعم3ء  -

بلغ رصيد القروض والتسھيGت محل اضمحGل بصفة منفردة قبل ا/خذ في ا7عتبار التدفقات   
 سنةمصري في أخر  جنيه 1,105,502 مقابل  الف جنيه مصري 880,435من الضمانات النقدية 

  .المقارنة 
  

وفيما يلي تحليل بالقيمة ا1جمالية للقروض والتسھيGت محل اضمحGل بصفة منفردة متضمناً القيمة   
  العادلة للضمانات التي حصل عليھا البنك في مقابل تلك القروض

  

  )جنيه مصري با9لف(

  التقييم

  ا5جمالي  مؤسسات  أفراد
حسابات 
جارية 
  مدينة

بطاقات 
  ائتمان

قروض 
  شخصية

قروض 
  عقارية

حسابات 
  جارية مدينة

قروض 
  مباشرة

قروض 
  مشتركة

قروض 
  أخرى

  

                   2014 يونيه 30
قروض محل اضمح3ل 

  880,435  -  14,237  -  848,024  1,852  15,356  966  -  بصفة منفردة

  -      -  5,402  -  67,680  -  -  -  -  القيمة العادلة للضمانات

  

  التقييم

  مؤسسات  أفراد

  ا1جمالي
حسابات 
جارية 
  مدينة

بطاقات 
  ائتمان

قروض 
  شخصية

قروض 
  عقارية

حسابات 
  جارية مدينة

قروض 
  مباشرة

قروض 
  مشتركة

قروض 
  أخرى

                   2013 ديسمبر 31
اضمحGل قروض محل 
  1,105,502  -  13,790  -  1,068,814  -  21,650  1,248  -  بصفة منفردة

  -  -  5,402  -  43,530  -  -  -  -  القيمة العادلة للضمانات
  

   أدوات دين وأذون الخزانة   7/أ
طبقا المالية ،  الفترهوفقاً لوكا7ت التقييم في أخر  الخزانةيمثل الجدول التالي تحليل أدوات الدين وأذون   

  .2014 مايو فى) ستاندرد أند بورز(لتقييم 
  

  )با/لف جنيه مصري(

  ا1جمالي  استثمارات في أوراق مالية  أذون خزانة       
B  6,780,444 750,879  7,531,323 

-B  -  5,017,517  5,017,517  

  10,548,840  3,768,396  6,780,444  ا5جمالي
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  خطر السوق  - ب 
يتعرض البنك لخطر السوق المتمثل في تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن التغير في   

وينتج خطر السوق عن المراكز المفتوحة لمعدل العائد والعملة ومنتجات حقوق الملكية ، حيث . أسعار السوق 
الحساسية لمعد7ت السوق أو التغيرات في مستوى أن كل منھا معرض للتحركات العامة والخاصة في السوق و

ويفصل البنك مدى تعرضه . لNسعار مثل معد7ت العائد ومعد7ت أسعار الصرف وأسعار أدوات حقوق الملكية 
  .لخطر السوق الى محافظ للمتاجرة أو لغير غرض المتاجرة 

بالبنك ويتم المخاطر وتتركز إدارة مخاطر السوق الناتجة عن أنشطة المتاجرة أو لغير المتاجرة في إدارة   
ا1دارة ورؤساء وحدات  سويتم رفع تقارير عن مخاطر السوق الى مجل. متابعتھا عن طريق فريقين منفصلين 

  .النشاط بصفة دورية 
  

عن تعامل البنك مباشرة مع العمGء أو مع السوق ، أما المحافظ وتتضمن محافظ المتاجرة تلك المراكز الناتجة   
المتاجرة فتنشأ بصفة أساسية من إدارة سعر العائد لNصول وا7لتزامات المتعلقة بمعامGت التجزئة غرض لغير 

ھا عن ا7ستثمارات المحتفظ بوتتضمن ھذه المحافظ مخاطر العمGت ا/جنبية وأدوات حقوق الملكية الناتجة . 
  .حتى تاريخ ا7ستحقاق وا7ستثمارات المتاحة للبيع 

  

  أساليب قياس خطر السوق  1/ب
وكذلك الدخول في عقود . كجزء من إدارة خطر السوق ، يقوم البنك بالعديد من استراتيجيات التغطية   

ائد مبادلة سعر العائد وذلك لموازنة الخطر المصاحب /دوات الدين والقروض طويلة ا/جل ذات الع
وفيما يلي أھم وسائل القياس المستخدمة للسيطرة على خطر . الثابت إذا تم تطبيق خيار القيمة العادلة 

  :السوق 
  

  )Value at Risk(القيمة المعرضة للخطر   
للمحافظ بغرض المتاجرة ولغير غرض المتاجرة ، " القيمة المعرضة للخطر " يقوم البنك بتطبيق أسلوب   

وذلك لتقدير خطر السوق للمراكز القائمة وأقصى حد للخسارة المتوقعة وذلك بناء على عدد من 
المعرضة ويقوم مجلس ا1دارة بوضع حدود للقيمة . ا7فتراضات للتغيرات المتنوعة لظروف السوق 

للخطر التي يمكن تقبلھا من قبل البنك للمتاجرة وغير المتاجرة بصورة منفصلة ويتم مراقبتھا يومياً 
  .بالبنك  المخاطربمعرفة إدارة 

  

القيمة المعرضة للخطر ھي توقع إحصائي للخسارة المحتملة للمحفظة الحالية الناتجة عن التحركات   
قيمة يمكن أن يخسرھا البنك ، ولكن باستخدام معامل ثقة محدد وھي تعبر عن أقصى . العكسية للسوق 

أن تكون الخسارة الفعلية أكبر من القيمة %) 2(وبالتالي ھناك احتمال إحصائي بنسبة %) . 98(
) عشرة أيام(ويفترض نموذج القيمة المعرضة للخطر فترة احتفاظ محددة . المعرضة للخطر المتوقعة 

يفترض أن حركة السوق خGل فترة ا7حتفاظ ستتبع ذات كذلك و. ز المفتوحة قبل أن يمكن إقفال المراك
ويقوم البنك بتقدير الحركة السابقة بناء على بيانات . نمط الحركة التي حدثت خGل العشرة أيام السابقة 

ويقوم البنك بتطبيق تلك التغيرات التاريخية في المعد7ت وا/سعار . عن الخمس سنوات السابقة 
ويتم . وھذه الطريقة تعرف بالمحاكاة التاريخية  –لمؤشرات ، بطريقة مباشرة على المراكز الحالية وا

مراقبة المخرجات الفعلية بصورة منتظمة لقياس سGمة ا7فتراضات والعوامل المستخدمة لحساب القيمة 
  .المعرضة للخطر

  

  .في حالة وجود تحركات أكبر بالسوقذلك و7 يمنع استخدام تلك الطريقة تجاوز الخسارة لتلك الحدود و  
جزء أساسي من نظام البنك في رقابة خطر السوق ، يقوم مجلس وحيث أن القيمة المعرضة للخطر تعتبر   

ا1دارة سنوياً بوضع الحدود الخاصة بالقيمة المعرضة للخطر لكل من عمليات المتاجرة وغير المتاجرة 
ويتم مقارنة القيم الفعلية المعرضة للخطر بالحدود الموضوعة من قبل . ويتم تقسيمھا على وحدات النشاط 

  . بالبنك  المخاطرتھا يومياً من قبل إدارة البنك ومراجع
  

ويتم مراقبة جودة نموذج القيمة المعرضة للخطر بصورة مستمرة من خGل اختبارات تعزيزيه لنتائج   
  .القيمة المعرضة للخطر لمحفظة المتاجرة ويتم رفع نتائج ا7ختبارات الى ا1دارة العليا ومجلس ا1دارة 
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  Stress Testingاختبارات الضغوط   
تعطي اختبارات الضغوط مؤشراً عن حجم الخسارة المتوقعة التي قد تنشأ عن ظروف معاكسة بشكل حاد   

. ويتم تصميم اختبارات الضغوط بما يGءم النشاط باستخدام تحليGت نمطية لسيناريوھات محددة . 
غط عوامل الخطر ، حيث بالبنك ، اختبار ض المخاطروتتضمن اختبارات الضغوط التي تقوم بھا إدارة 

فئة خطر واختبار ضغوط ا/سواق النامية ، حيث يتم تطبيق مجموعة من التحركات الحادة على كل 
تخضع ا/سواق النامية لتحركات حادة واختبار ضغوط خاصة ، تتضمن أحداث محتملة مؤثرة على 

وتقوم . د على إحدى العمGت مراكز أو مناطق معينة ، مثل ما قد ينتج في منطقة ما بسبب تحرير القيو
،ويعرض ملخص اجتماعات لجنة بمراجعة نتائج اختبارات الضغوط  ولجنة المخاطرا1دارة العليا 

  .المخاطر على مجلس ا7دارة 
 

  خطر تقلبات سعر صرف العم3ت ا9جنبية  2/ب
. يتعرض البنك لخطر التقلبات في أسعار صرف العمGت ا/جنبية على المركز المالي والتدفقات النقدية   

لمراكز في نھاية اوقد قام مجلس ا1دارة بوضع حدود للعمGت ا/جنبية وذلك بالقيمة ا1جمالية لكل من 
لي مدى تعرض البنك لخطر ويلخص الجدول التا. اليوم وكذلك خGل اليوم التي يتم مراقبتھا لحظياً 

ويتضمن الجدول التالي القيمة الدفترية . المالية  الفترةتقلبات سعر صرف العمGت ا/جنبية في نھاية 
  :لNدوات المالية موزعة بالعمGت المكونة لھا 

  2014 يونيه 30في نھاية 

  )مصريا9لف جنيه بالمعادل (                 
  

  يورو  دو2ر أمريكي  جنيه مصري
جنيه 

  إسترليني
عم3ت 
  أخرى

  ا5جمالي

              ا9صول المالية

نقدية وأرصدة لدى البنوك 
  المركزية

1,139,948 371,524 20,534 7,383 11,899 1,551,288 

 3,250,245 38,495 20,945 41,683 915,696 2,233,426  أرصدة لدى البنوك

 6,780,444 - - - - 6,780,444  أذون الخزانة 

 8,343,209 2 13 269,878 2,143,155 5,930,161  قروض وتسھيGت للعمGء 

              :استثمارات مالية 

 3,819,571 - - - 315,566 3,504,005  متاحة للبيع  -

 محتفظ بھا -

  حتى تاريخ ا7ستحقاق 
21,750 - - - - 21,750 

 23,766,507 50,396 28,341 332,095 3,745,941 19,609,734  إجمالي ا9صول المالية

              

              ا2لتزامات المالية

 515,898 1,227 - - 316,838 197,833  أرصدة مستحقة للبنوك

 20,380,490 49,353 27,364 327,956 2,817,019 17,158,798  ودائع للعمGء

 11,756 - - - - 11,756  مشتقات مالية

 392,706 - - - 392,706 ـ  قروض أخرى

 21,300,850 50,580 27,364 327,956 3,526,563 17,368,387  ا2لتزامات الماليةإجمالي 

        

للميزانية صافي المركز المالي 
 2,465,657 (184) 977 4,139 219,378 2,241,347  2014 يونيه 30فى 

  
 2013ديسمبر  31في نھاية 

 20,773,670 47,124 29,443 277,318 2,895,640 17,524,145  إجمالي ا/صول المالية
 18,184,600 48,591 28,540 242,737 2,891,161 14,973,571  إجمالي ا7لتزامات المالية

  
2,550,574 4,479 34,581 903 (1,467) 2,589,070 
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  خطر سعر العائد  3/ب
يتعرض البنك Uثار التقلبات في مستويات أسعار العائد السائدة في السوق وھو خطر التدفقات النقدية   

لسعر العائد المتمثل في تذبذب التدفقات النقدية المستقبلية /داة مالية بسبب التغيرات في سعر عائد ا/داة ، 
المالية نتيجة للتغير في أسعار العائد في وخطر القيمة العادلة لسعر العائد وھو خطر تقلبات قيمة ا/داة 

ولكن قد تنخفض ا/رباح في حالة حدوث تحركات السوق ، وقد يزيد ھامش العائد نتيجة لتلك التغيرات 
ويقوم مجلس إدارة البنك بوضع حدود لمستوى ا7ختGف في إعادة تسعير العائد الذي يمكن . غير متوقعة 

  .بالبنك  المخاطرذلك يومياً بواسطة إدارة  أن يحتفظ به البنك ، ويتم مراقبة
  

ويلخص الجدول التالي مدى تعرض البنك لخطر تقلبات سعر العائد الذي يتضمن القيمة الدفترية لNدوات   
  :موزعة على أساس سعر تواريخ إعادة التسعير أو تواريخ ا7ستحقاق أيھما أقرب المالية 

  )جنيه مصريالف (                    
  2014 يونيه 30في نھاية 

  
  حتى شھر واحد

أكثر من شھر حتى 
  ث3ثة أشھر

أكثر من ث3ثة أشھر 
  حتى سنة

أكثر من سنة حتى 
  خمس سنوات

أكثر من خمس 
  سنوات

  ا5جمالي  بدون عائد

                ا9صول المالية
 1,551,288 1,287,361 - - - 263,927 -  نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

 3,250,245 61,867 - - - 107,101 3,081,277  أرصدة لدى البنوك
 6,780,444 - - 1,044,407 5,622,120 - 113,917  أذون الخزانة 

 8,343,209 - 921,324 3,207,285 2,974,998 985,795 253,807  )با7جمالى (قروض وتسھيGت للعمGء 
         :استثمارات مالية 

 3,819,571 - 439,291 3,377,756 2,524 - -  متاحة للبيع  -

 21,750 - 21,750 - - - -  محتفظ بھا حتى تاريخ ا7ستحقاق  -
         

 23,766,507 1,349,228 1,382,365 7,629,448 8,599,642 1,356,823 3,449,001  إجمالي ا9صول المالية

                
                ا2لتزامات المالية

 515,898 - - - 276,800 - 239,098  أرصدة مستحقة للبنوك
 20,380,490 78,570 4,045 2,463,164 3,586,331 5,679,180 8,569,200  ودائع للعمGء
 11,756 - - - - - 11,756  مشتقات مالية

 392,706 - 392,706 - - - -  قروض أخرى
         

 21,300,850 78,570 396,751 2,463,164 3,863,131 5,679,180 8,820,054  إجمالي ا2لتزامات المالية

  فجوة إعادة تسعير العائد فى
  2014 يونيه 30 

(5,371,053) (4,322,357) 4,736,511 5,166,284 985,614 1,270,658 2,465,657 

  
  2013ديسمبر  31في نھاية 

       

 20,773,670 1,171,617 1,629,357 7,667,801 6,692,334 907,355 2,705,206  إجمالي ا/صول المالية
 18,184,600 72,638 382,711 3,507,695 1,802,609 4,452,127 7,966,820  إجمالي ا7لتزامات المالية

فى  فجوة إعادة تسعير العائد
  2013ديسمبر 31

(5,261,614) (3,544,772) 4,889,725 4,160,106 1,246,646 1,098,979 2,589,070 

  

  السيولة رطخ  -ج  
خطر السيولة ھو خطر تعرض البنك لصعوبات في الوفاء بتعھداته المرتبطة بالتزاماته المالية عند ا7ستحقاق   

في الوفاء با7لتزامات الخاصة بالسداد ويمكن أن ينتج عن ذلك ا1خفاق . واستبدال المبالغ التي يتم سحبھا 
  .للمودعين والوفاء بارتباطات ا1قراض 

  

  السيولةإدارة مخاطر   
  :بالبنك ما يلي لجنة مراقبة ا7صول وا7لتزامات تتضمن عمليات الرقابة لخطر السيولة المطبقة بمعرفة إدارة   

  

يتم إدارة التمويل اليومي عن طريق مراقبة التدفقات النقدية المستقبلية للتأكد من إمكانية الوفاء بكافة   *
ويتواجد البنك في . تحقاقھا أو عند إقراضھا للعمGء ويتضمن ذلك إحGل ا/موال عند اس. المتطلبات 

  .أسواق المال العالمية لتأكيد تحقيق ذلك الھدف 
ا7حتفاظ بمحفظة من ا/صول عالية التسويق التي من الممكن تسييلھا بسھولة لمقابلة أية اضطرابات غير   *

  .متوقعة في التدفقات النقدية 
  .متطلبات الداخلية للبنك ومتطلبات البنك المركزي المصري بالمقارنة بال ةمراقبة نسب السيول  *
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  .إدارة التركز وبيان استحقاقات القروض   *
  

و/غراض الرقابة وإعداد التقارير يتم قياس وتوقع التدفقات النقدية لليوم وا/سبوع والشھر التالي ، وھي الفترات   
لتوقعات في تحليل ا7ستحقاقات التعاقدية لGلتزامات المالية وتتمثل نقطة البداية لتلك ا. الرئيسية 1دارة السيولة 

  .وتواريخ التحصيGت المتوقعة لNصول المالية 
أيضاً بمراقبة عدم التطابق بين ا/صول متوسطة ا/جل ، ومستوى لجنة مراقبة ا7صول وا7لتزامات وتقوم   

تسھيGت الحسابات الجارية المدينة وأثر  ونوع الجزء غير المستخدم من ارتباطات القروض ، ومدى استخدام
  .ا7لتزامات العرضية مثل خطابات الضمان وا7عتمادات المستندية 

  منھج التمويل  
بالبنك بھدف توفير  بلجنة مراقبة ا7صول وا7لتزاماتيتم مراجعة مصادر السيولة عن طريق فريق منفصل   

  .مصادر ، والمنتجات واUجال تنوع واسع في العمGت ، والمناطق الجغرافية ، وال
  

   التدفقات النقدية غير المشتقة  
يمثل الجدول التالي التدفقات النقدية المدفوعة من قبل البنك بطريقة ا7لتزامات المالية غير المشتقة موزعة على   

الجدول التدفقات وتمثل المبالغ المدرجة ب. أساس المدة المتبقية من ا7ستحقاقات التعاقدية في تاريخ الميزانية 
خصومة النقدية التعاقدية غير المخصومة ، بينما يدير البنك خطر السيولة على أساس التدفقات النقدية غير الم

  :وليست التعاقدية )  3/ ايضاح رقم ب ( المتوقعة 
  )الف جنيه مصري(                       

  

  2014 يونيو 30في نھاية 
  

  حتى شھر واحد
أكثر من شھر 
  حتى ث3ثة أشھر

أكثر من ث3ثة 
  أشھر حتى سنة

أكثر من سنة 
حتى خمس 

  سنوات

أكثر من خمس 
  سنوات

  ا5جمالي

              ا2لتزامات المالية
 515,898 - - 214,203 62,597 239,098  أرصدة مستحقة للبنوك

 20,380,490 4,045 2,463,164 3,586,331 5,679,180 8,647,770  ودائع للعمGء

 392,706 - 392,706 - - -  قروض أخرى
إجمالي ا2لتزامات المالية وفقاً لتاريخ 

 21,289,094 4,045 2,855,870 3,800,534 5,741,777 8,886,868  ا2ستحقاق التعاقدي

إجمالي ا9صول المالية وفقاً لتاريخ 
  ا2ستحقاق التعاقدي 

5,086,436 2,475,487 8,271,476 6,803,900 1,129,208 23,766,507 

  
  )الف جنيه مصري( 

  حتى شھر واحد  2013ديسمبر  31في نھاية 
أكثر من شھر 
  حتى ثGثة أشھر

أكثر من ثGثة 
  أشھر حتى سنة

أكثر من سنة 
حتى خمس 

  سنوات

أكثر من خمس 
  سنوات

  ا1جمالي

              ا7لتزامات المالية

 339,348 - - - 69,521 269,827  أرصدة مستحقة للبنوك

 17,454,336 1,088 3,507,695 1,802,609 4,382,606 7,760,338  ودائع للعمGء

 381,623 381,623 - - - -  قروض أخرى
إجمالي ا7لتزامات المالية وفقاً لتاريخ 

 18,175,307 382,711 3,507,695 1,802,609 4,452,127 8,030,165  ا7ستحقاق التعاقدي

إجمالي ا/صول المالية وفقاً لتاريخ 
  ا7ستحقاق التعاقدي 

4,402,117 1,558,487 7,919,657 5,554,517 1,338,892 20,773,670 
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   مشتقات التدفقات النقدية
   مشتقات يتم تسويتھا با2جمالى

  

  تتضمن مشتقات البنك التى يتم تسويتھا با7جمالى ما يلى 
  

  عقود مبادلة العائدمشتقات معدل العائد على 
من على اساس المدة المتبقية يوضح الجدول التالى مشتقات ا7لتزامات المالية التى سوف يتم تسويتھا با7جمالى موزعة 

  ا7ستحتقاقات التعاقدية فى تاريخ الميزانية وتمثل المبالغ المدرجة بالجدول التدفقات النقدية غير المخصومة 
 

  )الف جنيه مصري( 

  2014 يونيه 30ة في نھاي
  

  حتى شھر واحد
أكثر من شھر حتى 

  ث3ثة أشھر
أكثر من ث3ثة 
  أشھر حتى سنة

أكثر من سنة 
حتى خمس 

  سنوات

أكثر من خمس 
  سنوات

  ا5جمالي

              مشتقات معدل العائد

 232,810 167,792 65,018 - - -  تدفقات خارجة - 
 232,810 167,792 65,018 - - -  تدفقات داخلة - 

 232,810 167,792 65,018 - - -  إجمالي تدفقات خارجة 

 232,810 167,792 65,018 - - -  إجمالي تدفقات داخلة
  

  2013ديسمبر  31في نھاية 

  
  حتى شھر واحد

أكثر من شھر حتى 
  ثGثة أشھر

أكثر من ثGثة 
  أشھر حتى سنة

أكثر من سنة 
حتى خمس 

  سنوات

أكثر من خمس 
  سنوات

  ا1جمالي

              معدل العائدمشتقات 

 257,464 194,281 63,183 - - -  تدفقات خارجة - 
 257,464 194,281 63,183 - - -  تدفقات داخلة - 

 257,464 194,281 63,183 - - -  إجمالي تدفقات خارجة 

 257,464 194,281 63,183 - - -  إجمالي تدفقات داخلة
  

  بنود خارج الميزانية
  ) :32(فيما بعد وفقاً لPيضاح رقم وفقاً للجدول الوارد   

  

  

  2014 يونيه 30في نھاية 

  )جنيه مصريبا7لف (                

  
تزيد عن سنة  2

  واحدة
أكثر من سنة وأقل 
  من خمس سنوات

أكثر من خمس 
  سنوات

  ا5جمالي

          
ضمانات مالية ، وكمبيا2ت مقبولة وتسھي3ت 

  مالية أخرى
3,116,994  

 ـ ـ
3,116,994  

 19,578 ـ 11,037 8,541  ارتباطات عن ا5يجار التشغيلي
ارتباطات رأسمالية ناتجة عن اقتناء أصول 

  ثابتة
32,225  

 ـ ـ
32,225 

 3,159,797 ـ 11,037  3,148,760  ا5جمالي

  

  )جنيه مصريبا7لف (                  

  2013ديسمبر  31في نھاية 
7 تزيد عن سنة 

  واحدة
أكثر من سنة وأقل 

  سنواتمن خمس 
أكثر من خمس 

  سنوات
  ا1جمالي

          
ضمانات مالية ، وكمبيا7ت مقبولة وتسھيGت 

  مالية أخرى
 2,481,881 ـ ـ  2,481,881

 23,543 ـ  15,124 419,8  ارتباطات عن ا1يجار التشغيلي
 132,446 ـ ـ  132,446  ارتباطات رأسمالية ناتجة عن اقتناء أصول ثابتة

  2,637,870 ـ 15,124  2,622,746  ا1جمالي
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  القيمة العادلة لEصول وا2لتزامات المالية  -د 
  أدوات مالية تم قياسھا بالقيمة العادلة باستخدام وسائل تقييم  1/د

  .اخرى 7 يوجد ادوات مالية تم قياسھا بالقيمة العادلة باستخدام وسائل تقييم  
  

  أدوات مالية لم يتم قياسھا بالقيمة العادلة  2/د
يلخص الجدول التالي القيمة الحالية والقيمة العادلة لNصول وا7لتزامات المالية التي لم يتم عرضھا في   

  :ميزانية البنك بالقيمة العادلة 
  

  )جنيه مصري با7لف( 
  القيمة العادلة  القيمة الدفترية  

  2013ديسمبر  31  2014 يونيه 30  2013ديسمبر  31  2014 يونيه 30  

          اصول مالية

  2,168,584 3,250,452 2,168,584 3,250,452  أرصدة لدى البنوك   
  7,767,951  7,204,359 7,763,267  7,474,105  قروض وتسھيGت للعمGء 

  :استثمارات مالية   
  متاحة للبيع  

        

 36,449 34,578 36,449 34,578  غير مدرجه بالسوق-    
      محتفظ بھا حتى تاريخ ا7ستحقاق      
  أدوات دين غير مدرجه بالسوق  -   
  

21,750  21,750 34,616  31,255  

        التزامات مالية
  339,348  515,898  348,339  515,898  أرصدة مستحقة للبنوك   
  16,221,045 20,370,299  17,454,336 20,380,490  ودائع العمGء   
 381,623  392,706 381,623  392,706  قروض أخرى  
      

    
  

  أرصدة لدى البنوك  
ويتم تقدير القيمة العادلة . تمثل القيمة لPيداعات والودائع لليلة واحدة ذات العائد المتغير القيمة الحالية لھا   

المتوقعة للودائع التي تحمل عائد متغير بناء على التدفقات النقدية المخصومة باستخدام سعر العائد السائد 
  .المالية للديون ذات خطر ائتماني وتاريخ استحقاق مشابه في ا/سواق 

  

  قروض وتسھي3ت للعم3ء  
وتمثل القيمة العادلة .  بالصافي بعد خصم مخصص خسائر ا7ضمحGلالقروض والتسھيGت يتم إثبات   

ويتم خصم . المتوقعة للقروض والتسھيGت القيمة المخصومة للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع تحصيلھا 
  .التدفقات النقدية باستخدام معدل العائد الحالي في السوق لتحديد القيمة العادلة 

  

  استثمارات في أوراق مالية  
ي الجدول السابق تتضمن فقط ا/صول التي تحمل عائد المحتفظ بھا حتى ا7ستثمارات في أوراق مالية ف  

تاريخ ا7ستحقاق ، حيث يتم تقييم ا/صول المتاحة للبيع بالقيمة العادلة فيما عدا أدوات حقوق الملكية التي 
  .لم يتمكن البنك من تقدير قيمتھا العادلة بدرجة موثوق بھا 

سعار السوق أو المالية المحتفظ بھا حتى تاريخ ا7ستحقاق بناء على أ ويتم تحديد القيمة العادلة لNصول 
  . الحصول عليھا من السماسرة  ا/سعار التي تم

  

  المستحق لبنوك أخرى وللعم3ء  
المقدرة للودائع ذات تاريخ استحقاق غير محدد ، التي تتضمن ودائع 7 تحمل عائد ، تمثل القيمة العادلة   

  .دفعه عند الطلب المبلغ الذي سيتم 
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ويتم تحديد القيمة العادلة للودائع التي تحمل عائد ثابت والقروض ا/خرى غير المتداولة في سوق نشطة   
بناء على التدفقات النقدية المخصومة باستخدام سعر العائد على الديون الجديدة ذات تاريخ استحقاق 

  .مشابھه 
  

  أدوات دين مصدرة  
وبالنسبة لNوراق التي 7 يوجد . يمة العادلة بناء على أسعار ا/سواق المالية السارية يتم حساب إجمالي الق  

لھا أسواق نشطة ، يتم أول مرة استخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة بناء على المعدل الحالي الذي 
  .يناسب المدة المتبقية حتى تاريخ ا7ستحقاق 

  

  إدارة رأس المال  -ھـ 
  

تتمثل أھداف البنك عند إدارة رأس المال ، الذي يشمل عناصر أخرى با1ضافة الى حقوق الملكية : او7 
  :الظاھرة بالميزانية فيما يلي 

  

  .ا7لتزام بالمتطلبات القانونية لرأس المال في جمھورية مصر العربية   -
للمساھمين وا/طراف ا/خرى حماية قدرة البنك على ا7ستمرارية وتمكينه من ا7ستمرار في توليد عائد   -

  .التي تتعامل مع البنك 
 .الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو في النشاط   -

  

البنك المركزي المصري (يتم مراجعة كفاية رأس المال واستخدامات رأس المال وفقاً لمتطلبات الجھة الرقابية   
، من خGل نماذج تعتمد على إرشادات لجنة بازل للرقابة  يومياً بواسطة إدارة البنك) في جمھورية مصر العربية

  .لدى البنك المركزي المصري على أساس ربع سنوي  ھاالمصرفية ويتم تقديم البيانات المطلوبة وإيداع
  

  :ويطلب البنك المركزي المصري أن يقوم البنك بما يلي   
  

  .المصدر والمدفوع  مليون جنيه مصري حداً أدنى لرأس المال 500ا7حتفاظ بمبلغ   -
ا7حتفاظ بنسبة بين عناصر رأس المال وبين عناصر ا/صول وا7لتزامات العرضية المرجحة بأوزان   -

  % .10المخاطر تعادل أو تزيد عن 
  

   2012ديسمبر  18طبقا للضوابط الجديدة الصادرة بتاريخ : ثانيا   
  

  ـ:التاليتين يتكون بسط معيار كفاية رأس المال من الشريحتين   
  

  :الشريحة ا9ولى   
  . ا7ضافىرأس المال ا/ساسي  ، والمستمررأس المال ا/ساسي  من جزئين ھما الشريحة ا7ولى تتكون    
  

  :الشريحة الثانية   
  ـ:يلى وھي رأس المال المساند ، ويتكون مما    

  

 .Gت ا7جنبية الموجبة ممن قيمة احتياطى فروق ترجمة الع%  45 -

 . الخاصحتياطى ا7من قيمة %  45 -

 . )اذا كان موجبا ( العادلة عن القيمة الدفترية لGستثمارات المالية قيمة ال الزيادة فى من%  45 -

 .القيمة العادلة لGستثمارات المالية المتاحة للبيعاحتياطى رصيد من قيمة %  45 -

مارات المالية المحتفظ بھا حتى تاريخ من الزيادة فى القيمه العادلة عن القيمة الفترية لGستث%  45 -
 ا7ستحقاق 

 .من الزيادة فى القيمه العادلة عن القيمة الفترية لGستثمارات المالية فى الشركات التابعة والشقيقة %  45 -

 .دوات المالية المختلطة ا7 -

ا7خيرة من من قيمتھا لكل سنة من السنوات الخمسة %  20استھGك  المساندة مع) الودائع ( القروض  -
 .اجلھا 
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 يجب ا7 يزيد عن (  خسائر ا7ضمحGل للقروض والتسھيGت وا7لتزامات العرضية المنتظمةمخصص  -
 المنتظمةNصول وا7لتزامات العرضيةل المخاطر ا7ئتمانية من إجمالي%  1,25عن بما 7 يزيد 

للقروض والتسھيGت ، كما يتعين ان يكون مخصص خسائر ا7ضمحGل المرجحة بأوزان المخاطر
 .ا7ئتمانية وا7لتزامات العرضيه غير المنتظمة كاف لمواجھة ا7لتزامات المكون من اجلھا المخصص

  .من الشريحة الثانيه % 50من الشريحة ا7ولى و % 50 اتاستبعاد -
 .ما يخص قيمة ا7صول التى الت ملكيتھا للبنك وفاء لديون باحتياطى المخاطر البنكيه العام  -

% 50المساندة عن ) الودائع ( عند احتساب بسط معيار كفاية راس المال ، يراعى ا7 تزيد القروض و -
 .من الشريحة ا7ولى بعد ا7ستبعادات 

 .يتم ترجيح ا7صول وا7لتزامات العرضية باوزان مخاطر ا7ئتمان ، مخاطر السوق ، مخاطر التشغيلو -
  

 ـ:تى ويتكون مقام معيار كفاية راس المال من ا2
 .مخاطر ا7ئتمان  -

 .مخاطر السوق  -

  .مخاطر التشغيل  -
مبوبة بحسب طبيعة الطرف المدين بكل % 100ويتم ترجيح ا/صول بأوزان مخاطر تتراوح من صفر الى   

  . س مخاطر ا7ئتمان المرتبطة به ، ومع أخذ الضمانات النقدية في ا7عتبار كأصل بما يع
للمبالغ خارج الميزانية بعد إجراء التعديGت لتعكس الطبيعة العرضية والخسائر ويتم استخدام ذات المعالجة 

  .المحتملة لتلك المبالغ 
  :الفترة والسنه الماضيةفي نھاية  2ل زطبقا لمقررات بامعيار كفاية رأس المال حساب ويلخص الجدول التالي   
  

   2013ديسمبر  31  2014 يونيه 30  

  مصريالف جنيه   الف جنيه مصري  
      )رأس المال ا9ساسي(الشريحة ا9ولى 

  1,000,000  1,000,000  أسھم رأس المال

  156,773  206,773  ا7حتياطي العام

  103,908  120,961  ا7حتياطي القانوني

 28,822 31,867  ا7حتياطي راسمالى

 207,003 193,822  ا/رباح المحتجزة

  ـ )6,644(  ا7ستبعادات

  1,496,506  1,546,779  ا9ساسيإجمالي رأس المال 

      )رأس المال المساند(الشريحة الثانية 
  98,477  109,825  ما يعادل مخصص المخاطر العامة

  381,623  392,706  ودائع مساندة/ قروض 
من الزيادة فى القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لGستثمارات المالية المتاحة %  45

  تاريخ ا7ستحقاق وفى شركات تابعة وشقيقةللبيع والمحتفظ بھا حتى 
7,917  

 
13,330 

 4,142 4,142  من قيمة ا7حتياطى الخاص%  45

  ـ  ـ  ا7ستبعادات

  497,572  514,590  إجمالي رأس المال المساند

  1,994,078  2,061,369  بعد ا2ستبعادات الرأسماليةإجمالي القاعدة 

  بأوزان المخاطرا9صول وا2لتزامات العرضية المرجحة 

 اجمالى مخاطر ا7ئتمان

  س المال لمخاطر السوق رأمتطلبات 
  المال لمخاطر التشغيلس رأمتطلبات 

  

9,117,496  
  ـ

1,218,521  

  
8,164,657  

  ـ
1,218,521  

  9,383,178  10,336,017  إجمالي ا9صول وا2لتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر

  

  (%)ا2صول وا2لتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر اجمالى : الرأسماليةالقاعدة 
  

19,94 %  
  

21,25 %  
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  التقديرات وا2فتراضات المحاسبية الھامة   -  4
  

 خGل الفترةيقوم البنك بإستخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ ا/صول وا1لتزامات التى يتم ا1فصاح عنھا 
المالية التالية ، ويتم تقييم التقديرات وا7فتراضات باستمرار على أساس الخبرة التاريخية وغيرھا من العوامل ، بما فى 

  .ذلك التوقعات لNحداث المستقبلية التى يعتقد أنھا معقولة فى ظل الظروف والمعلومات المتاحة 
  

  خسائر ا2ضمح3ل في القروض والتسھي3ت  -أ  
ويقوم باستخدام . نك محفظة القروض والتسھيGت لتقييم ا7ضمحGل على أساس ربع سنوي على ا/قل يراجع الب  

الحكم الشخصي عند تحديد ما إذا كان ينبغي تسجيل عبء ا7ضمحGل في قائمة الدخل ، وذلك لمعرفة ما إذا 
تدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة في ال هكان ھناك أية بيانات موثوق بھا تشير الى أنه يوجد انخفاض يمكن قياس

وقد تشمل . مستوى القرض الواحد في تلك المحفظة  فىمن محفظة القروض وذلك قبل التعرف على ا7نخفاض 
ھذه ا/دلة وجود بيانات تشير الى حدوث تغيير سلبي في قدرة محفظة من المقترضين على السداد للبنك ، أو 

عند جدولة التدفقات النقدية المستقبلية ، تقوم ا1دارة . لتعثر في أصول البنك ظروف محلية أو اقتصادية ترتبط با
باستخدام تقديرات بناء على الخبرة السابقة لخسائر أصول ذات خصائص مخاطر ائتمانية في وجود أدلة 

 ويتم مراجعة الطريقة وا7فتراضات.ماثلة لتلك الواردة في المحفظة موضوعية تشير الى ا7ضمحGل م
المستخدمة في تقدير كل من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية بصورة منتظمة للحد من أية اختGفات بين 

  . الخسارة المقدرة والخسارة الفعلية بناء على الخبرة 
  

  اضمح3ل ا2ستثمارات في أدوات حقوق ملكية متاحة للبيع  - ب 
وق الملكية المتاحة للبيع عندما يكون ھناك إنخفاض ھام أو ممتد يحدد البنك إضمحGل ا1ستثمارات فى أدوات حق  

فى قيمتھا العادلة عن التكلفة ويحتاج تحديداً ما إذا كان ا1نخفاض ھاماً أو ممتداً إلى حكم شخصى ، و7تخاذ ھذا 
افة إلى ذلك المعتادة لسعر السھم با1ض) Volatility(التذبذبات  –الحكم يقوم البنك بتقييم ضمن عوامل أخرى 

قد يكون ھناك إضمحGل عندما يكون ھناك دليل على وجود تدھور فى الحالة المالية للشركة المستثمر فيھا أو 
  . تدفقاتھا النقدية التشغيلية والتمويلية أو أداء الصناعة أو القطاع أو التغيرات فى التكنولوجيا 

  

  استثمارات مالية محتفظ بھا حتى تاريخ ا2ستحقاق  -ج 
يتم تبويب ا/صول المالية غير المشتقة ذات دفعات وتواريخ إستحقاق ثابتة أو قابلة للتحديد على أنھا إستثمارات   

محتفظ بھا حتى تاريخ ا7ستحقاق ويتطلب ذلك التبويب استخدام الحكم الشخصى بدرجة عالية و7تخاذ ھذا القرار 
ا1ستثمارات حتى تاريخ ا7ستحقاق ، وإذا أخفق البنك فى  يقوم البنك بتقييم النية والقدرة على ا1حتفاظ بتلك

ا1حتفاظ بتلك ا1ستثمارات حتى تاريخ ا7ستحقاق فيما عدا فى بعض الظروف الخاصة مثل بيع كمية غير ھامة 
قرب ميعاد ا7ستحقاق عندھا يتم إعادة تبويب كل ا1ستثمارات المحتفظ بھا حتى تاريخ ا7ستحقاق إلى 

المتاحة للبيع ، وبالتالى سوف يتم قياس تلك ا1ستثمارات بالقيمة العادلة وليس بالتكلفة المستھلكة  ا1ستثمارات
  . إضافة إلى تعليق تبويب أية إستثمارات بذلك البند 

  

  ضرائب الدخل  - د
والضريبة المؤجلة ، ويتم ا7عتراف بھا  الفترةكل من ضريبة  الفترةتتضمن ضريبة الدخل على ربح أو خسارة   

بقائمة الدخل باستثناء ضريبة الدخل المتعلقة ببنود حقوق الملكية التى يتم ا7عتراف بھا مباشرة ضمن حقوق 
  .الملكية 

ويتم ا7عتراف بضريبة الدخل على أساس صافى الربح الخاضع للضريبة باستخدام أسعار الضريبة السارية فى 
الميزانية با7ضافة إلى التسويات الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة ، وا7لتزامات طبقاً لNسس تاريخ اعداد 

المحاسبية وقيمتھا طبقاً لNسس الضريبية ، ھذا ويتم تحديد قيمة الضريبة المؤجلة بناًء على الطريقة المتوقعة 
  . لسارية فى تاريخ إعداد الميزانيةالتحقق أو تسوية قيم ا/صول وا7لتزامات باستخدام أسعار الضريبة 

ويتم ا7عتراف با/صول الضريبية المؤجلة للبنك عندما يكون ھناك احتمال مرجح بإمكانية تحقيق أرباح تخضع 
للضريبة فى المستقبل يمكن من خGلھا ا7نتفاع بھذا ا/صل ، ويتم تخفيض قيمة ا/صول الضريبية المؤجلة 

السنوات التالية ، على أنه فى حالة إرتفاع  بقيمة الجزء الذى لن يتحقق منه المنفعة الضريبية المتوقعة خGل
 . المنفعة الضريبية المتوقعة يتم زيادة ا/صول الضريبية المؤجلة وذلك فى حدود ماسبق تخفيضه 
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 صافي الدخل من العائد  -  5

  2013 يونيه 30  2014 يونيه 30  

  جنيه مصريبا7لف   جنيه مصريبا2لف   

      عائد القروض وا5يرادات المشابھة من 
      :قروض وتسھي3ت 

 365,786 328,396 للعمGء

 335,363 354,714  الخزانةأذون 
 5,711 58,038  ودائع وحسابات جارية

 127,607 222,767  استثمارات في أدوات دين محتفظ بھا حتى تاريخ ا7ستحقاق والمتاحة للبيع

 834,467 963,915  ا1جمالي

    :تكلفة الودائع والتكاليف المشابھة من 
    ودائع وحسابات جارية 

 40,016 10,934  للبنوك

 475,938 608,039  للعمGء

  618,973 515,954 
 8,768 4,684  قروض أخرى

 524,722 623,657  ا5جمالي

 309,745 340,258  الصافي

    

  صافي الدخل من ا9تعاب والعمو2ت  -  6

  

  توزيعات أرباح  -  7
  2013يونيه  30    2014 يونيه 30  
  
  

  با7لف جنيه مصري    با2لف جنيه مصري

 799 916  أوراق مالية متاحة للبيع
  916 799 

  
   

  2013يونيه  30    2014 يونيه 30  

  با7لف جنيه مصري    با2لف جنيه مصري  

        :إيرادات ا9تعاب والعمو2ت 
 75,935   86,549  ا/تعاب والعمو7ت المرتبطة با7ئتمان

 1,602   1,941  أتعاب أعمال ا/مانة والحفظ
 19,761  25,074  أتعاب أخرى

  113,564  97,298 

        
        : والعمو2تمصروفات ا9تعاب 

 (1,781)  ( 1,931)  أتعاب أخرى مدفوعة

 95,517  111,633  الصافي
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  صافي دخل المتاجرة  - 8
  

  2013يونيه  30    2014 يونيه 30  

  با7لف جنيه مصري    با2لف جنيه مصري  
        عمليات النقد ا9جنبي

 13,067 6,940  التعامل في العمGت ا/جنبية  ارباح
 9,051 (2,463)  تقييم عقود مبادلة العائد ارباح )خسائر ( 
  4,477  22,118  

 ية أرباح ا2ستثمارات المال  -  9
  

  2013 يونيه 30    2014 يونيه 30  
  با7لف جنيه مصري    با2لف جنيه مصري  

 15,830  30,172  أرباح  بيع أصول مالية متاحة للبيع
 9,905  11,265  اذون خزانةأرباح  بيع 

 ـ  (769)  خسائر اضمحGل ادوات حقوق ملكية متاحة للبيع
  40,668  25,735 

     

  عمال شركات شقيقةأحصة البنك فى نتائج   -  10
  

  2013يونيه  30    2014 يونيه 30  
  با7لف جنيه مصري    با2لف جنيه مصري  

 284  974  الشركة الدولية للخدمات البريدية
  لتكوين إدارة محافظ ا/وراق المالية الوطنى كابيتالشركة 

   و إدارة صناديق ا1ستثمار 
230 

 
404 

  1,204  688 

 
  مصروفات إدارية  -  11

  2013 يونيه 30    2014 يونيه 30  
  با7لف جنيه مصري    با2لف جنيه مصري  

    تكلفة العاملين

 74,406  74,990 أجور ومرتبات
 3,971  4,165 تأمينات اجتماعية

    تكلفة المعاشات ومزايا اخرى
 9,941  9,438 نظم ا7شتراكات المحددة

 88,318  88,593 ا2جمالى

 47,336  65,445 مصروفات إدارية أخرى

  154,038  135,654 
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  إيرادات تشغيل أخرى )مصروفات(  -  12
  2013يونيه  30    2014 يونيه 30  

  با7لف جنيه مصري    با2لف جنيه مصري  
تقييم أرص�دة ا/ص�ول وا7لتزام�ات ب�العمGت ا/جنبي�ة ذات الطبيع�ة  أرباح

  النقدية بخGف تلك التي بغرض المتاجرة
174 (319) 

  4,865 6,702  ايرادات أصول آلت ملكيتھا للبنك وفاء لديون 

 ـ 4,683  رد مخصصات انتفى الغرض منھا

  (36) (383)  مصروفات أصول آلت ملكيتھا للبنك وفاء لديون 

 3,054 ـ  بيع أصول ثابتة ) خسائر(ارباح 

 (18,072) (14,416)  مصروفات تأجير تشغيلى وتمويلى

 (1,356) (433)  مخصصات أخري

  (3,673) (11,864) 

  مصروفات ضرائب الدخل   -  13
  2013يونيه  30    2014 يونيه 30  

  با2لف جنيه مصري  
  

  با7لف جنيه مصري  

 88,582 129,716  الجاريةالدخل  ضرائب
 4,648 2,327  الضرائب المؤجلة 

  132,043 93,230 
 

وتختلف الضرائب على أرباح البنك عن القيمة  ،) 28(بإيضاح تم عرض معلومات إضافية عن ضرائب الدخل المؤجلة   
  :التي ستنتج عن تطبيق معد7ت الضرائب السارية كالتالي 

 

 :تسويات 2حتساب السعر الفعلي لضريبة الدخل   
  با2لف جنيه مصري

  2013 يونيه 30  2014 يونيه 30  

   الضريبة  الوعاء الضريبى  الضريبة  الضريبىالوعاء   
    266,414    309,754  الربح المحاسبي قبل الضريبة

          :ضريبة الدخل المحسوبة على الربح المحاسبي
  66,603    77,439     صافى الربح المحاسبىمن %  25نسبه 
  ـ   15,437    المليون جنيه  لما يزيد عن من صافى الربح المحاسبى%  5نسبه 

  66,603    92,876    إجمالي ضريبة الدخل وفقا للربح المحاسبي

          )يخصم/ (يضاف 
        مصروفات غير قابله للخصم

    75    ــ    تبرعات
    8,768    4,684  عوائد مدينة 7يتوافر فيھا شروط إعتبارھا من التكاليف واجبة الخصم 

        اعفاءات ضريبية
    (16,837)    (22,619)  المقيدة بالبورصةالتعامل فى ا/وراق المالية  أرباح

    (9,533)    (10,121)  إعفاءات مقررة بقانون الضريبة على الدخل 
      23,830  تكلفة ا7ستثمار

   7,570    (1,344)  تأثير المخصصات
    147    (5,694)  عوائد مجنبة

    (688)    (1,204)  شركات شقيقةأعمال حصة البنك فى نتائج 
   730    (3,572)  اھGكات

    ـ    (394)  )فروق تقييم استثمارات مالية لم يسبق اعتمادھا (خصومات اخرى 
    256,646    293,320  صافى الوعاء الخاضع للضريبة

 64,161  87,946   ا7قرار ضريبة
  24,421    41,770   خزانة الضريبة اذون وسندات 

  88,582    129,716    ضريبة الدخل

 33,25%  41,88%   سعر الضريبة الفعلي
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ى تزيد عن تعلى الوعاء الضريبى للمبالغ ال%  5بنسبه  لمده ثGثه سنوات فرض ضريبه اضافيه مؤقتهتم  2014لسنة  44وبموجب القانون  رقم  2014اعتبارا من عام    *
  .مليون جنيه

 

  نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى   -  14
  2013 ديسمبر 31    2014 يونيه 30   

    مصريبا2لف جنيه   
  

  با7لف جنيه مصري

 248,957  312,299  نقدية

 1,132,563  1,238,989  أرصدة لدى البنك المركزى في إطار نسبة ا7حتياطي

  1,551,288  1,381,520 

 1,131,057  1,287,361  أرصدة بدون عائد
 250,463  263,927   ذات عائدأرصدة 

  1,551,288  1,381,520 

  

  البنوكأرصدة لدى    -  15
  2013 ديسمبر 31    2014 يونيه 30  

  با2لف جنيه مصري  
  

  با7لف جنيه مصري  

  657,126    376,187  حسابات جارية
  464,927    1,127,869  ودائع

  1,315,245    591,584  
  1,577,000    1,935,000  بنوك مركزية بخGف نسبة ا7حتياطى ا7لزامى

  3,250,245    2,168,584  

  40,560    61,866  عائدأرصدة بدون 
  2,128,024    3,188,379  أرصدة ذات عائد متغير

  3,250,245    2,168,584  

  2,168,584    3,250,245  أرصدة متداولة
        

  3,250,245    2,168,584  

  أذون خزانة    -  16
  2013 ديسمبر 31    2014 يونيه 30  

با7لف جنيه     با2لف جنيه مصري  
  مصري

 5,610,701  6,780,444  أذون خزانة  
     

  :وتتمثل أذون الخزانة في   
  2,250 530,050  يوم 91أذون خزانة استحقاق 
  525,125 817,250  يوم 182أذون خزانة استحقاق 
 2,150,700 2,263,550  يوم 273أذون خزانة استحقاق 
 3,246,475 3,514,400  يوم 364أذون خزانة استحقاق 

  7,125,250 5,924,550 

  عوائد لم تستحق بعد
(344,806) (313,849) 

 5,610,701 6,780,444  ا7جمالي 
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  قروض وتسھي3ت للعم3ء   -  17
  2013ديسمبر  31  2014 يونيه 30  

 الف جنيه مصرى  الف جنيه مصرى  

  
 7,108,055 7,664,116  للعمGءقروض 

  655,212  679,093  مرابحات
  7,763,267  8,343,209  إجمالي القروض والتسھي3ت للعم3ء 

      يخصم
  )1,070,272(  )856,765(  مخصص خسائر ا7ضمحGل

  )18,033(  )12,339(  العوائد المجنبة 

      

  6,674,962  7,474,105  الصافي
  

  2013ديسمبر  31  2014مارس  31     
  الف جنيه مصرى  الف جنيه مصرى  

      أفراد
 605,635 442,257  جارية مدينةحسابات 

 660,26  28,275  بطاقات ائتمان

  425,775  1,073,361  قروض شخصية

  248,16  14,875  قروض عقارية
 1,453,938  1,558,768  )1(إجمالي 

      مؤسسات شام3ً القروض الصغيرة لEنشطة ا2قتصادية
 603,506,1 1,329,171  حسابات جارية مدينة

  596,714,3  4,493,182  قروض مباشرة
  130,088,1  962,088  قروض مشتركة

  329,309,6  6,784,441  )2(إجمالي 

  267,763,7  8,343,209  )2+1(إجمالي القروض والتسھي3ت للعم3ء 

      يخصم
  )1,070,272(  )856,765(  مخصص خسائر ا7ضمحGل

  )18,033(  )12,339(  العوائد المجنبة 
      

  6,674,962  7,474,105  الصافي

  مخصص خسائر ا2ضمح3ل  
  تحليل حركة مخصص خسائر ا7ضمحGل للقروض والتسھيGت للعمGء  

  

  2014 يونيه 30فى 
  ا2جمالى  المؤسسات  ا2فراد  
 جنيه مصرىلف با9  

  
  جنيه مصرىبا9لف   جنيه مصرىبا9لف 

  1,070,272  1,028,314  41,958  الفترةاول  الرصيد فى
  31,691  31,665  26  الفترةالمكون خGل 

  1,034  1,034    ـ  متحصGت من قروض سبق اعدامھا
  1,646  1,646    ـ  فروق تقييم عمGت أجنبية

  2,000  2,000    ـ  ا7لتزامات محول من مخصص
  ـ  3,651  )3,651(   من مخصص ا7فراد الى المؤسساتمحول 

  38,333  1,068,310  1,106,643  
  )249,878(  )249,878(  -  الفترةالمستخدم خGل 

  856,765  818,432  38,333  الفترةالرصيد في اخر 
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 2013ديسمبر  31في نھاية 
 

 ا7فراد  

  جنيه مصريبا7لف 
  المؤسسات

  جنيه مصريبا7لف 
  ا7جمالى

  جنيه مصريبا7لف 

  1,028,013  985,021   42,992  السنةاول  الرصيد فى

  89,331  84,074  5,257  السنةالمكون خGل 
  497  497  -  قروض سبق اعدامھامتحصGت من 

  3,924  3,924  -  فروق تقييم عمGت أجنبية

 -  6,291  )6,291(  محول من مخصص ا7فراد إلى المؤسسات

        
  41,958  1,079,807  1,121,765  

  )51,493(  )51,493(  -  المستخدم خGل السنة

  1,070,272  1,028,314  41,958  الرصيد في اخر السنة

 

المشتقات الماليةأدوات  -  18   
 

  المشتقات  
    

  :ولغير أغراض التغطية غراض التغطية /يقوم البنك باستخدام أدوات المشتقات التالية 
 

ارتباطات لشراء عمGت أجنبية ومحلية ، بما في ذلك الجزء غير  Forwardتمثل عقود العملة اUجلة   -
أو معد7ت العائد /للعمGت ا/جنبية و Futureالمنفذ من المعامGت الفورية ، وتمثل العقود المستقبلية 

بالصافي على أساس التغيرات في أسعار الصرف ومعد7ت العائد مبلغ دفع  أوالتزامات تعاقدية 7ستGم 
 .مالية في تاريخ مستقبلي بسعر تعاقدي محدد في سوق مالية نشطة أداة راء أو بيع عملة أجنبية أو أو لش/و

ويعتبر خطر ا7ئتمان للبنك ضئيGً ، وتمثل اتفاقيات العائد اUجلة عقود أسعار عائد مستقبلية يتم التفاوض   
في تاريخ مستقبلي للفرق بين سعر عليھا لكل حالة على حدة ، وتتطلب تلك ا7تفاقيات التسوية النقدية 

 Nominalافتراضي / على أساس مبلغ تعاقدي والعائد المتعاقد عليه وسعر العائد الجاري في السوق 

Value  متفق عليه.  
 

أو العائد ارتباطات التبادل مجموعة من التدفقات النقدية ا/خرى ، وينتج عن /تمثل عقود مبادلة العملة و  -
أي عقود (أو كل ذلك معاً ) معدل ثابت بمعدل متغير مثGً (العمGت أو معد7ت العائد تلك العقود تبادل 

 .، و7 يتم التبادل الفعلي للمبالغ التعاقدية إ7 في بعض عقود مبادلة العمGت ) Gتعوائد وعم مبادلة
 

ت ا/طراف ا/خرى في ويتمثل خطر ا7ئتمان للبنك في التكلفة المحتملة 7ستبدال عقود المباد7ت إذا أخفق  
ويتم مراقبة ذلك الخطر بصفة مستمرة بالمقارنة بالقيمة العادلة وبنسبة من المبالغ . أداء التزاماتھا 

ويقوم البنك بتقييم ا/طراف ا/خرى بذات ا/ساليب . وللرقابة على خطر ا7ئتمان القائم . التعاقدية 
 .المستخدمة في أنشطة ا1قراض 

 

أو معد7ت العائد ترتيبات تعاقدية يمنح بموجبھا البائع /العملة ا/جنبية و) Option(رات تمثل عقود خيا  -
، في ) خيار بيع(أو لبيع ) خيار شراء(الحق وليس ا7لتزام ، إما لشراء ) المحتفظ(للمشتري ) المصدر(

ً حدد يوم محدد أو خGل فترة محددة لمبلغ معين من العملة ا/جنبية أو أداة مالية بسعر م ويتسلم .  مسبقا
وتكون عقود الخيارات إما . البائع عمولة من المشتري لقاء قبوله لخطر العملة ا/جنبية أو معدل العائد 

ويتعرض البنك لخطر ) . خارج المقصورة(متداولة في السوق أو تفاوضية بين البنك وأحد العمGء 
 .الدفترية التي تمثل قيمتھا العادلة ا7ئتمان من عقود الخيار المشتراة فقط في حدود القيمة 

  

تعد المبالغ التعاقدية لبعض ا/نواع من ا/دوات المالية أساساً للمقارنة مع ا/دوات المالية المعترف بھا في   -
المستقبلية أو القيمة العادلة الحالية النقدية الميزانية ، ولكن 7 توفر الضرورة مؤشراً عن مبالغ التدفقات 

 .ولذلك 7 تعكس ھذه المبالغ خطر ا7ئتمان أو خطر السعر لNدوات ، 
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نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف ) التزامات(أو غير صالحة ) أصو7ً (وتصبح المشتقات لصالح البنك   
/ أو معد7ت العائد المرتبطة بتلك المشتقات ، ويمكن أن يتذبذب من وقت /خر إجمالي المبالغ التعاقدية 

البنك أو لغير صالح مة وكذلك المدى الذي تكون فيه المشتقات لصالح ئشتقات المالية القاا7فتراضية للم
  . وإجمالي القيم العادلة لNصول وا7لتزامات من المشتقات المالية 

 

  :ا7لتزام المبين فى الجدول التالى  وتتمثل المشتقات فى
  )لف جنيه مصريبا9( 

  

  2013ديسمبر  31  2014 يونيه 30  

المشتقات المحتفظ بھا 
  بغرض المتاجرة

  

  المبلغ التعاقدى
  ا2فتراضى 

  المبلغ التعاقدى  ا2لتزامات  ا9صول
  ا7فتراضى 

  ا7لتزامات  ا/صول

 9,293 - 257,464 11,756  ـ 232,810  عقود مبادلة عائد

 9,293 - 257,464 11,756 ـ 232,810  إجمالي المشتقات
  

  استثمارات مالية   - 19
  2013ديسمبر  31  2014 يونيه 30  

  جنيه مصرىبا7لف   جنيه مصرىبا2لف   
      استثمارات مالية متاحة للبيع

      :بالقيمة العادلة  –أدوات دين 
  مدرجة في السوق  -

  

3,768,396  3,773,627  

      مدرجة في السوقغير  دينأدوات  -

  1,170  ـ  ”البنك الوطني المصري سابقاً  ”مصر  -بنك الكويت الوطني صندوق   

  14,406  14,301  صندوق اشراق 

  2,196  2,295  نماءصندوق   

      :أدوات حقوق ملكية 
  40,856  39,755  غير مدرجة في السوق  -

  (4,407)  (5,176)  يخصم مخصص خسائر ا7ضمحGل  -

  3,827,848  3,819,571  )1(إجمالي استثمارات مالية متاحة للبيع 

      استثمارات مالية محتفظ بھا حتى تاريخ ا2ستحقاق

      :بالتكلفة المستھلكة  –أدوات دين 

      غير مدرجة في السوق  -
  6,750  6,750  ”البنك الوطني المصري سابقاً  ”مصر  -بنك الكويت الوطني صندوق   

  5,000  5,000  صندوق اشراق  

  5,000  5,000  صندوق الحياة  

  5,000  5,000  صندوق نماء  

  21,750  21,750  )2(إجمالي استثمارات مالية محتفظ بھا حتى تاريخ ا2ستحقاق 

  3,849,598  3,841,321  )2+1(إجمالي استثمارات مالية 

  3,695,287  3,784,993  أرصدة متداولة

  154,311  56,328  أرصدة غير متداولة

  3,841,321  3,849,598  

  3,677,515  3,679,181  أدوات دين ذات عائد ثابت

  172,083  162,140  أدوات دين ذات عائد متغير

  3,841,321  3,849,598  
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  استثمارات مالية  
  متاحة للبيع

  استثمارات مالية محتفظ بھا
  حتى تاريخ ا2ستحقاق

  ا5جمالى
  

 جنيه مصريبا2لف  جنيه مصريبا2لف   جنيه مصريبا2لف   

 3,849,598 21,750 3,827,848  2014 يناير 1فى الرصيد 

 1,494,706 ـ 1,494,706    إضافات

 (1,497,009) ـ (1,497,009)  )استرداد/ بيع (استبعادات 

 9,305 ـ 9,305  فروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية بالعمGت ا/جنبية

 18,372 ـ 18,372  )29إيضاح (خسائر التغير فى القيمة العادلة 

 (30,081) ـ (30,081)  لGستثمارات المالية المتاحة للبيعالقيمة العادلة رد احتياطى 

 (2,801) ـ (2,801)  الفترةتكلفة مستھلكة خGل 

 (769) ـ (769)  يخصم مخصص خسائر ا7ضمحGل

 3,841,321 21,750 3,819,571  2014يونيه  30الرصيد فى 

 2,571,409 21,750 2,549,659  2013 يناير 1فى الرصيد 

 2,232,125 - 2,232,125  إضافات

 (981,865) - (981,865)  )استرداد/ بيع (استبعادات 

 29,274 - 29,274  فروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية بالعمGت ا/جنبية

 37,721 - 37,721  )29إيضاح (ارباح التغير فى القيمة العادلة  
 (28,095) - (28,095)  )29إيضاح (رد احتياطى القيمة العادلة  

 (8,732)  - (8,732)  تكلفة مستھلكة خGل السنة

 (2,239) - (2,239)  يخصم مخصص خسائر ا7ضمحGل

 3,849,598 21,750 3,827,848  2013ديسمبر  31الرصيد فى 

     

  استثمارات في شركات شقيقة  -  20
 

  :بلغت نسبة مساھمة البنك في الشركات الشقيقة كما يلي   
    2014 يونيه 30    2013ديسمبر  31

    جنيه مصرىبا2لف     جنيه مصرىبا7لف 
  نسبة

المساھمة
%  

  
  القيمة

  نسبة  
المساھمة

%  

  
  القيمة

  

                
  شركات شقيقة                

  الشركة الدولية للخدمات البريدية  3,860    20.00    3,586    20.00
  لتكوين إدارة محافظ  الوطنى كابيتالشركة        25,383    49.99    25,153    49.99

  ا/وراق المالية و إدارة صناديق ا1ستثمار     

    28,739        29,243    

                

  لقوائم المالية ل طبقاالشقيقة ساھمة البنك في الشركات البيانات المالية ونسبة مأھم و

  مصري جنيهالف ب    

  البيان
  

طبيعة 
  الع3قة

البلد مقر 
  الشركة

أصول 
  الشركة

 الشركة التزامات

  )بدون حقوق الملكيــة(

ايرادات 
  الشركة

) خسائر/(أرباح 

  الشركة

قيمة 
  المساھمة

نسبة 
  المساھمة

% 

  للخدمات البريديةالدولية الشركة 

,20  860,3 271,5 773,33 587,8  698,20  مصر  شركة شقيقة  2014يونيو  30فى  00  

لتكوين إدارة  شركة الوطني كابيتال
محافظ ا/وراق المالية و إدارة صناديق 

 49,99  383,25 145 098,1 767 826,50  مصر  شركة شقيقة  2014مارس  31فى ا1ستثمار

              

  جميع ا7ستثمارات المالية فى شركات شقيقة غير مدرجة فى البورصة
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  أصول أخرى  -  21
   2013ديسمبر  31  2014 يونيه 30  

  جنيه مصرىبا7لف   جنيه مصرىبا2لف   
  160,881  115,724  ا1يرادات المستحقة

  159,234  17,266   دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة
  78,057  74,645  )بعد خصم مخصص ا7ضمحGل(ا/صول التي آلت ملكيتھا للبنك وفاء لديون  

  43,086  45,928  وثيقة تأمين جماعي
  9,284  22,244  المصروفات المقدمة

  5,544  9,632  التأمينات والعھد
  9,848  9,750  عائد مدفوع مقدما

  23,082  27,588  أخرى

  322,777  489,016  
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  أصول ثابتة  - 22
 أراضى 

  با2لف
 جنيه مصري 

  مباني
  با2لف

 جنيه مصري

  نظم الية متكاملة
  با2لف 

 جنيه مصري

  وسائل نقل
  با2لف 

  جنيه مصري

  تجھيزات وتركيبات
  با2لف 

  جنيه مصري 

   اجھزة ومعدات
  با2لف

  جنيه مصري

   اثاث
  با2لف

 جنيه مصري

  أخرى
  با2لف 

 جنيه مصري

  ا5جمالى
  با2لف

 جنيه مصري

            2013يناير  1الرصيد فى 
 548,299 102,11 089,23 628,8 336,47 261,5 475,46 729,134 928,22  التكلفة 

  )420,94(  )495,7(  )003,8(  )756,4(  )895,14(  )787,3(  )607,31(  )877,23(  - مجمع ا2ھ3ك
 128,205 607,3 086,15 872,3 441,32  474,1 868,14 852,110 928,22  2013يناير  1صافي القيمة الدفترية فى 

  398,13 688 664 567 360,9 - 101,2 18  - اضافات
 )499,4(  - )12(  )18(  -  -  )62(  )407,4(  - استبعادات ا2صول

 427  - 1  13  -  -  62  351  -  استبعادات ا2ھ3كات

 )930,21( )966( )637,1( )889( )797,9( )496( )532,5( )613,2(  - تكلفة اھ3ك
 524,192 329,3 102,14 545,3  004,32  978 437,11 201,104 928,22 2013ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية فى 

           
           

        2014يناير  1الرصيد فى 

 447,308 790,11 741,23 177,9 696,56 261,5 514,48 340,130 928,22 التكلفة

  )923,115(  )461,8(  )639,9(  )632,5(  )692,24(  )283,4(  )077,37(  )139,26(  - مجمع ا2ھ3ك
 928,22 201,104 437,11 978  004,32 545,3 102,14 329,3 524,192 

                    
 524,192 329,3 102,14 545,3 004,32  978 437,11 201,104 928,22  2014يناير  1صافي القيمة الدفترية 

  333,158 448 244,3 620,15 463,48 - 664,8 894,81  - اضافات
 96  -  -  -  -  96  -  -  -  اصول محولة

 )146( )15( )7( )29(  - )72(  )23(  -  - استبعادات ا2صول
 )96(  -  -  -  -  )96(  -  -  - اھ3كات محولة

 146  15 7  29  -  72  23  -  -  استبعادات ا2ھ3كات
 )519,18( )404( )989( )393,1( )299,10( )172( )164,3( )098,2(  - تكلفة اھ3ك

 2014يونيه  30صافي القيمة الدفترية فى 
 

928,22 997,183 937,16 806  168,70 772,17 357,16 373,3 338,332 

           
        2014يونيه  30الرصيد فى 

 730,466 223,12 978,26 768,24 159,105 285,5 155,57 234,212 928,22  التكلفة 
  )392,134(  )850,8(  )621,10(  )996,6(  )991,34(  )479,4(  )218,40(  )237,28(  - مجمع ا2ھ3ك

 338,332 373,3 357,16 772,17 168,70  806 937,16 997,183 928,22  2014 يونيه 30صافي القيمة الدفترية فى 
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  أرصدة مستحقة للبنوك  -  23
  2013ديسمبر  31  2014 يونيه 30  

  
 جنيه مصريبا2لف   

  
 جنيه مصريبا7لف 

  
      بنوك محلية

  69,386  ـ  ودائع     
  69,386  ـ  

      بنوك خارجية
  28,666  89,098  حسابات جارية  
  241,296  426,800  ودائع  

  515,898  269,962  

  515,898  339,348  

  28,413  88,879  أرصدة بدون عائد
 310,935 427,019  أرصدة ذات عائد متغير

  515,898  339,348  

  339,348  515,898  أرصدة متداولة
      
  515,898  339,348  

  ودائع العم3ء  -  24
  2013ديسمبر  31  2014 يونيه 30  
  جنيه مصريبا7لف   جنيه مصريبا2لف   

  3,110,770  5,049,766  ودائع تحت الطلب
  8,082,939  8,465,388  ودائع /جل وبإخطار
  4,246,986  4,392,729  شھادات ادخار وإيداع

  1,678,819  2,080,938  ودائع توفير
  334,822  391,669  ودائع أخرى

 17,454,336 20,380,490  ا7جمالى 

      
  9,466,578  11,996,943  وشركات مالية ودائع مؤسسات

  7,987,758  8,383,547   ودائع أفراد
  20,380,490 17,454,336 

  77,021  80,782  أرصدة بدون عائد
  17,377,315  20,299,708  أرصدة ذات عائد متغير

  20,380,490 17,454,336 

      
  13,945,554 17,913,281  أرصدة متداولة

  3,508,782  2,467,209  متداولةأرصدة غير 
  20,380,490 17,454,336 

  أخرى قروض  -25

    البيــــان 
  

  2013ديسمبر  31  2014 يونيه 30
  جنيه مصرىبا7لف   جنيه مصرى با2لف    
        

  381,623  392,706      القروض المساندة
    392,706  381,623  

 .البند يتمثل فى قروض مساندة من بنك الكويت الوطنى ) ذوى عGقة ب المعامGت مع اطراف  -31(وفقا 1يضاح رقم  •
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  التزامات أخرى  -  26
  
  

  2013ديسمبر  31  2014 يونيه 30

  جنيه مصرىبا7لف   جنيه مصرى با2لف  

  
 113,196  134,212  عوائد مستحقة

 47,779 204,513   دائنون
  20,045  24,813  مصروفات مستحقة

  9,132  9,523  إيرادات مقدمة

 11,121 14,750  أرصدة دائنة متنوعة
  811,387 201,273 

 

  مخصصات أخرى  -  27
 

  2014 يونيه 30فى 
        
  با2لف جنيه مصرى        

  البيان
  
  

 مخصص 
 مطالبات 
  محتملة

 مخصص 
 ا2لتزامات 
  العرضية

 مخصص 
 دعاوى 
  قضائية

 مخصص 
 معاش 
  مبكر

 مخصص 
 مخاطر عمليات 

  بنوك
  ا2جمالى

  112,239  4,350  14,226  1,910  69,772  21,981  الفترةالرصيد في أول 

  432  22  -  410  -  -  كون خ3ل الفترةالم
  )4,683(  -  -  -  -  )4,683(  مخصصات انتفى الغرض منھا
 )2,000(     )2,000(    المحول الى مخصص الديون
  209  62  -  28  119  -  فروق تقييم عم3ت أجنبية

  )2,577(  -  )2,427(  )150(  -  -  فترةالالمستخدم خ3ل 
 103,620 4,434 11,799 2,198 67,891 17,298  الفترةالرصيد في أخر 

 

  2013ديسمبر  31نھاية فى 
        
  با7لف جنيه مصرى        

  البيان
  
  

 مخصص

 مطالبات

  محتملة

 مخصص

 ا7لتزامات

  العرضية

 مخصص

 دعاوى

  قضائية

 مخصص

 معاش

  مبكر

 مخصص

 مخاطر عمليات

  بنوك
  ا7جمالى

  99,504  3,846  20,307  2,417  69,336  3,598  السنةالرصيد في أول 

  18,696  313  -  -  -  18,383  السنةالمكون خGل 
  773  191  -  110  472  -  فروق تقييم عمGت أجنبية

  )6,734(  -  )6,081(  )617(  )36(  -  السنةالمستخدم خGل 
 112,239 4,350 14,226 1,910 69,772 21,981  السنةالرصيد في أخر 

              
 

  ضرائب الدخل المؤجلة  -  28
 

تم حساب ضرائب الدخل المؤجلة بالكامل على الفروق الضريبية المؤقتة وفقاً لطريقة ا7لتزامات باستخدام معدل   
  .الضريبة الفعلي عن السنة المالية الحالية 

 

إذا كان ھناك مبرر قانوني لعمل مقاصة بين يتم إجراء مقاصة بين ا/صول وا7لتزامات الضريبية المؤجلة   
الضريبة الحالية على ا/صول مقابل الضريبة الحالية على ا7لتزامات وأيضاً عندما تكون ضرائب الدخل 

  .المؤجلة تابعة لذات الدائرة الضريبية 
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  ا9صول وا2لتزامات الضريبية المؤجلة  
  :بية المؤجلة فيما يلي أرصدة حركة ا/صول وا7لتزامات الضري  

 

 أرصدة ا9صول وا2لتزامات الضريبية المؤجلة  
  

  
 ا9صول الضريبية المؤجلة

  
 ا2لتزامات الضريبية المؤجلة

  

  2013ديسمبر  31  2014 يونيه 30  2013ديسمبر  31  2014 يونيه 30  

  با7لف جنيه مصري  با2لف جنيه مصري  با7لف جنيه مصري  با2لف جنيه مصري  

  )12,367(  )15,862(  -  -  ا/صول الثابتةاھGكات 
 بخGف مخصص خسائر(المخصصات 

  )اضمحGل القروض 
10,991 9,823 -  -  

  -  -  -  -  فرق القيمة العادلة لGستثمارات المتاحة للبيع

  )12,367(  )15,862(  9,823  10,991  )التزام(إجمالي الضريبة التي تنشأ عن أصل 

  -  -  )(2,544  )(4,871  )التزام(أصل صافي الضريبة التي ينشأ عنھا 

 

  :حركة ا9صول وا2لتزامات الضريبية المؤجلة  
  

  ا2لتزامات الضريبية المؤجلة  ا9صول الضريبية المؤجلة  

  
  2014 يونيه 30

  
  2013ديسمبر  31

  

  2014 يونيه 30
  

  2013ديسمبر  31

  جنيه مصريبا7لف   با2لف جنيه مصري  با7لف جنيه مصري  با2لف جنيه مصري  
 )11,187( )12,367(   14,725  9,823  الرصيد في أول السنة

 (1,180) (3,495)  -  -  ا5ضافات

  -  -  )4,902(  )1,168(  ا2ستبعادات
 )12,367( )15,862(  9,823  10,991  الفتره الرصيد في نھاية

 
حقوق المساھمين  -29  

  :رأس المال المرخص به   -أ 
 

  .جنيه مصرى  ملياريبلغ رأس المال المرخص به   
 

  :رأس المال المصدر والمدفوع   - ب 
 

جني�ه  10لس�ھم لا7سمية قيمة السھم مليون  100موزعا على  مصرى جنيه مليار و المدفوعيبلغ رأس المال المصدر 
  . مصرى

 

  :ا2حتياطيات   -ج  
 

وي�تم  الق�انونى لتغذي�ة ا7حتي�اطى الس�نةمن صافى أرب�اح %  5 وفقا للنظام ا/ساسى للبنك يتم احتجاز  
   والمدفوع المال المصدر من رأس%  100ايقاف ا7حتياطى القانونى عندما يبلغ رصيده ما يعادل 

 

يج��وز التص��رف ف��ى رص��يد ا7حتي��اطى الخ��اص ا7 بع��د  7 المص��رى وفق��ا لتعليم��ات البن��ك المرك��زى  -
  . للبنك المركزىالرجوع 

 

والمعالج��ات الخاص��ة  2008ديس��مبر  16وفق��اً لتعليم��ات البن��ك المرك��زى المص��رى الص��ادرة بت��اريخ   -
با7س��تثمارات المالي��ة فيم��ا يخ��ص س��نوات المقارن��ة فق��د ن��تج عنھ��ا تع��ديل رص��يد ا/رب��اح المحتج��زة  

 .ستثمارات مالية متاحة للبيع 1واحتياطي القيمة العادلة 
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  2013ديسمبر  31  2014 يونيه 30    

 جنيه مصريبا2لف   
  

  با7لف جنيه مصري

  103,908  120,961  احتياطي قانوني
  156,773  206,773  احتياطي عام

  9,205  9,205  احتياطي خاص
  28,822  31,867   رأسمالىاحتياطي 

  12,558  12,558  احتياطى المخاطر البنكية العام

  29,624  17,595  استثمارات مالية متاحة للبيع –احتياطي القيمة العادلة 

  340,890  959,398  إجمالي ا2حتياطيات

    

      استثمارات مالية متاحة للبيعـ احتياطي القيمة العادلة   
  20,416  29,624  السنة/  الفترةالرصيد في أول 

  37,721  18,372 أرباح التغيير في القيمة العادلةصافي 
  (418)  (319)  العمGت ا/جنبية  استثمارات مالية متاحة للبيعتقييم فروق 

  رد احتياطي القيمة العادلة لGستثمارات المالية المتاحة للبيع 
  المحولة الى قائمة الدخل نتيجة ا7ستبعاد السنة/ الفترة خGل 

)30,082(  (28,095)  

      

  17,595  29,624  

  أرباح محتجزة  -د 

  2013ديسمبر  31    2014 يونيه 30   

  جنيه مصري با7لف    جنيه مصريبا2لف   

        :الحركة على ا9رباح المحتجزة 

  518,169    551,116  السنة/  الفترةالرصيد أول 

 344,113   177,711  السنة/  الفترةمحول من أرباح 

 )284,019(    )287,196(  توزيعات ا7رباح 

 )27,147(    )70,098(  المحول إلى ا7حتياطيات 
        

  551,116    371,533  السنة/    الفترةالرصيد فى آخر 

  النقدية وما في حكمھا  -  30
 

/غراض عرض قائمة التدفقات النقدية ، تتضمن النقدية وما في حكمھا ا/رصدة التالية التي 7 تتجاوز تواريخ   
  :استحقاقھا ثGثة أشھر من تاريخ ا7قتناء 

  2013 ديسمبر 31  2014 يونيه 30  

  نيه مصريجبا7لف   جنيه مصريبا2لف   

  520,381,1  288,551,1  نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى 

  2,168.584 245,250,3  أرصدة لدى البنوك

  701,610,5  444,780,6  أذون الخزانة

  )563,132,1(  )989,238,1(  أرصدة لدى البنوك المركزية في إطار نسبة ا7حتياطي ا7لزامي

  )408,085,5(  )469,101,5(  أذون الخزانة ذات أجل أكثر من ثGثة أشھر 

  834,942,2  519,241,5  النقدية وما فى حكمھا

  ع3قة ذوىطراف أالمعام3ت مع   -  31
  

أما باقي النسبة ، من ا/سھم العادية تقريباً %  93,94تمتلك  الوطنى التي الكويت يتبع البنك الشركة ا/م بنك   
  يملك  منمساھم و7 يوجد بينھم  ىلفأم ھيتجاوز عددفھي مملوكة لمساھمين أخرين تقريباً %) 5,07(
  .او اكثر%   5
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تم الدخول في العديد من المعامGت مع ا/طراف ذات العGقة من خGل النشاط العادي للبنك ، ويتضمن ذلك   
و7 يوجد تعامGت مع الشركة ا/م فيما عدا السداد لتوزيعات ، القروض والودائع ومباد7ت العمGت ا/جنبية 

بشروط معادله لتلك السائدة فى المعامGت تمت جميع المعامGت مع ا7طراف ذات العGقة وا/سھم العادية 
 .الحره 

 

  :المالية فيما يلي  الفترةوتتمثل المعامGت وأرصدة ا/طراف ذوي العGقة في نھاية   
  

  أطراف ذوي ع3قة ارصدة  - أ
    

  شركات شقيقة
  

  2013ديسمبر  31    2014 يونيه 30   
  

  جنيه مصريبا7لف     جنيه مصريبا2لف   
        المستحق للعم3ء

  1,696    3,933  حساب جارى

  3,933    1,696  

        المستحق على العم3ء

 ـ   5  مدين حساب جارى

  15    44  مدينة اخرىارصدة 

  15    49  الفترةالرصيد في أخر 

    
  بنك الكويت الوطنى

  
  2013ديسمبر  31    2014 يونيه 30   

  
  با7لف جنيه مصري    جنيه مصريبا2لف   
        

  21,363    30,833    البنوكارصدة لدى 
  243,677    264,317    ارصدة مستحقة للبنوك

 
  :القرض المساند قرض بنك الكويت الوطنى  -ب

  2012ديسمبر  31    2014 يونيه 30   
  

  جنيه مصري با7لف    با2لف جنيه مصري  

  381,623    392,706  قرض مساند
  392,706    381,623  

 

ال��ف جني��ه  392,706مبل��غ يع��ادل ملي��ون دو7ر أمريك��ى بم��ا  55عل��ى ق��رض مس��اند بمبل��غ البن��ك حص��ل   -
مص�رى  جني�ه7,1401 مصري من بنك الكويت الوطنى مقوم بسعر الدو7ر عند اعداد القوائم المالية بسعر 

تض�من عق�د الق�رض المس�اند  ، وق�د  2021م0ايو 31حتى  2011مايو 31تبدأ من  سنوات 10، وذلك لمدة 
قب��ول وتعھ��د بن��ك الكوي��ت ال��وطنى ب��أن يك��ون ترتي��ب س��داد الق��رض للبن��ك ف��ى حال��ة التص��فية تالي��اً لحق��وق 

  يتعھ����د البن����ك بس����داد كام����ل قيم����ة الق����رض ف����ى ت����اريخ ا7س����تحقاق بمع����دل  والم����ودعين وال����دائنين ، 
  سنويا  2,4 % عائد قدرة
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مالية وادارة صناديق ا2ستثمار لتكوين وادارة محافظ ا2وراق ال معام3ت مع شركة الوطنى كابيتال  -جـ
  : )م . م . ش (

  :تتمثل معامGت مع شركة الوطنى كابيتال فيما يلى 
  2013ديسمبر  31  2014 يونيه 30  

  با2لف جنيه مصري  جنيه مصريبا2لف   

  3,451  4,604  ادارة صناديق ا1ستثمار مصروف

  210 9  عوائد مدينة

      
ألف  8,597يتقاضاة العشرون أصحاب المكافآت والمرتبات ا/كبر فى البنك مجتمعين مبلغ بلغ ما   -د

وذلك عن الفترة المالية المنتھية   ألف جنية مصرى 1,433جنية مصرى سنويا والمتوسط الشھرى 
  .عند اعداد القوائم المالية 

  

 التزامات عرضية وارتباطات  -  32

  مطالبات قضائية  - أ
عند اعداد القوائم المالية الفترة المالية المنتھية  حتىيوجد عدد من القضايا القائمة المرفوعة ضد البنك   

غير المتوقع  من ولم يتم تكوين مخصصات للبعض ا7خر حيث أنه تم تكوين مخصصات لبعض منھاو
  .تحقق خسائر عنھا

 

    ارتباطات رأسمالية  - ب 
الفترة المالية المنتھية  حتى جنيه مصري الف 32,225ارتباطات رأسمالية بلغت تعاقدات البنك عن   

 مشتريات مباني متمثلة في فتره المقارنهفي مصري  الف  446 ,132 قابل م عند اعداد القوائم المالية
ونظم حاسب آلى وتوجد ثقة كافية لدى ا1دارة من تحقق إيرادات صافية وتوافر تمويل لتغطية تلك 

  .ا7رتباطات 
   

  ارتباطات عن قروض وضمانات وتسھي3ت  -ج 
 :تتمثل ارتباطات البنك الخاصة بارتباطات عن قروض وضمانات وتسھيGت فيما يلي   

  

  2013ديسمبر  31  2014 يونيه 30   

  نيه مصريجبا7لف   جنيه مصريبا2لف   

      

 237,282 524,397  ا/وراق المقبولة

 1,394,615 1,452,996  خطابات ضمان

 293,992 551,894  تصدير/ اعتمادات مستندية استيراد 

 555,992 587,707  ضمانات بناء على طلب بنوك أخرى او بكفالتھا 

  3,116,994 2,481,881 

 
  عقود التأجير التشغيليارتباطات عن   -د 

  

  :يبلغ مجموع الحد ا/دنى لمدفوعات ا1يجار عن عقود إيجار تشغيلي غير قابلة لPلغاء وفقاً لما يلي  
  

  2013ديسمبر  31  2014 يونيه 30   
  

  جنيه مصريبا7لف   جنيه مصريبا2لف   

  419,8  8,541  7 تزيد عن سنة

 124,15 11,037  أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

  19,578  543,23  
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  التزامات التأجير التمويلى    - 33
  

آل�ت ملكيتھ�ا ) أراض�ى(على قيام البنك ببي�ع عق�ارات ) أنكوليس(تعاقد البنك مع الشركة الدولية للتأجير التمويلى   
، كم�ا ق�ام البن�ك بم�نح ش�ركة انك�وليس ق�روض  وا/صول غي�ر الملموس�ة مقاب�ل ايج�ار للبنك وبعض مقار البنك

  : بنفس المبلغ وذلك وفقاً لما يلى 
  

 البيـــــان
  قسط ا2يجار التمويلى قيمة البيع

 العملة المبلغ العملة المبلغ الفترة
 شھــرياً  جنيه مصرى الف  39 جنيه مصرى الف  515,2 فرع شبرا 

 شھــرياً  جنيه مصرى الف  46 جنيه مصرى الف  970,2 فرع سموحة 

 شھــرياً  جنيه مصرى الف  51 جنيه مصرىالف  208,4 فرع النزھة 

 شھــرياً  جنيه مصرى الف  61 جنيه مصرى الف  076,5 فرع الحجاز 

 شھــرياً  جنيه مصرى الف  81 جنيه مصرى الف  262,8 فرع النصر 

 شھــرياً  جنيه مصرى الف  114 جنيه مصرى الف  573,11 فرع مصدق 

 شھــرياً  جنيه مصرى الف  244 جنيه مصرى الف  425,11  2-تطوير الحاسب اUلى

 شھور 3كل  جنيه مصرى الف  4 جنيه مصرى الف  80  ماكينة تظريف

 شھور 3كل  جنيه مصرى الف  17 جنيه مصرى الف  343  ألة طباعة

  شھــرياً   جنيه مصرى الف   355  جنيه مصرى الف   380,16   3-تطوير الحاسب اUلى
  شھــرياً   جنيه مصرىالف  152  جنيه مصرىالف   766,6  4-تطوير الحاسب اUلى

           
           

 :توزيع ا9صول وا2لتزامات ، وا2لتزامات العرضية وا2رتباطات   -  34
  
  با9لف جنيه مصرى     با9لف جنيه مصرى                 

 بالعملة ا9جنبية  بالعملة المحلية البيــــــان    
    :ا9صول   :أو2 

  1,016,809   2,233,435 أرصدة لدى البنوك  -أ 

 2,233,435   1,016,809  

    قروض للعم3ء والبنوك   -ب

  19,017   344,162 قطاع الزراعة  

  1,536,411   2,055,263 قطاع الصناعة  

  171,840   1,124,727 قطاع التجارة  

  480,623   873,900 قطاع الخدمات  

  113,626   1,531,737 القطاع العائلى  

  91,301   602 خرىأقطاعات   

 5,930,391   2,412,818  

    

  )(58,048   )(798,717 مخصص القروض          

  )(590   (11,749) عوائد مجنبة          

      

  2,354,180   5,119,925 صافي القروض 
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    :ا2لتزامات   :ثانيا

  710,771   197,833  أرصدة مستحقة للبنوك  -أ 

 197,833   710,771  

    ودائع العم3ء   -ب 

  39,653   49,672 قطاع الزراعة  

  436,994   1,980,932 قطاع الصناعة  

  292,062   845,992 قطاع التجارة  

  709,879   1,082,983 قطاع الخدمات  

  1,659,101   12,520,276 القطاع العائلى  

  65,910   697,036 قطاعات آخرى  

 17,176,891   3,203,599  

     ا2لتزامات العرضية   -ج 

  808,125   1,232,578 خطابات الضمان  

  550,613   1,281 )استيراد وتصدير(ا7عتمادات المستندية   

  521,761   2,636 ا/وراق المقبولة عن تسھيGت موردين  

 1,236,495   1,880,499  

 
 : ارصدة القروض جغرافيا توزيع  -  35

      
  با9لف جنيه مصرى         با9لف جنيه مصرى                    

 بالعملة ا9جنبية بالعملة المحلية البيــــــان    
    

  919,734   1,656,024 القاھرة

  69,985   261,696 السادس من اكتوبر

  2,199   92,547 حلوان

  102,996   468,422 ا7سكندرية

  4,048   16,133 الغربية

  ـ   15,259   دمياط

 55,103   182,286 الشرقية

 136,916   375,082 الدقھلية

  1,121,837   2,752,602   الجيزة

  ـ   7,476 اسيوط

  ـ   66,813 سوھاج

  ـ   34,983 البحر ا7حمر

  ـ   1,068 جنوب سيناء

5,930,391   2,412,818  

    يخصم

  )(58,048   )(798,717 ا7ضمحGلمخصص خسائر 

  )(590   (11,749) العوائد المجنبة

  2,354,180   5,119,925 الصافي
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 : ارصدة الودائع جغرافياتوزيع   -  36
      

  با9لف جنيه مصرى     با9لف جنيه مصرى                 

 بالعملة ا9جنبية     بالعملة المحلية البيــــــان    
 

  1,794,900   8,623,992 القاھرة

  72,840   287,979 السادس من اكتوبر

  45,974   450,732 حلوان

  177,577   2,141,482 ا7سكندرية

  8,952   101,700 الغربية

  2,039   53,146 دمياط

  30,377   196,176 الشرقية

  183,384   278,496 الدقھلية

  867,313   4,739,984 الجيزة

  2,253   79,801 اسيوط

  3,517   160,684 سوھاج

  6,650   52,647 البحر ا7حمر

  7,823   10,072 جنوب سيناء

17,176,891   3,203,599  
 

  صناديق ا2ستثمار  -  37
 

ذو العائد الدوري والنمو ( "البنك الوطني المصري سابقاً  "مصر  -بنك الكويت الوطني  استثمار صندوق    -أ 
  )الرأسمالي

  

لسنة  95الصندوق أحد ا/نشطة المصرفية المرخص بھا للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم   
و7ئحته التنفيذية ، وتقوم بإدارة الصندوق شركة ھيرميس 1دارة صناديق ا7ستثمار ، وقد بلغ  1992

جنيه مصري خصص للبنك ألف  000,135وثيقة قيمتھا  000,350,1عدد وثائق استثمار ھذا الصندوق 
  .جنيه مصري لمباشرة نشاط الصندوق ألف  6,750 قيمتھا ا7سمية) احتفاظ(وثيقة  67,500

  

جنيه مصري كما بلغت وثائق  203,47076وقد بلغت القيمة ا7ستردادية للوثيقة في تاريخ الميزانية   
الفترة نھايه  حتىحيث بلغ صافي أصول الصندوق وثيقة  781,383الصندوق القائمة في ذات التاريخ 

  .جنيه مصري ألف  989,158 مبلغ عند اعداد القوائم الماليةالمالية المنتھية 
  

البنك الوطني  " مصر -بنك الكويت الوطني وطبقاً لعقد إدارة الصندوق وكذلك نشرة ا7كتتاب يحصل   
فى ا/لف أتعاب وعمو7ت مقابل إشرافه على الصندوق وكذلك الخدمات  3,5على  "المصري سابقاً 

 الفترةجنيه مصري عن ألف  246,456 ا1دارية ا/خرى التي يؤديھا له ، وقد بلغ إجمالي العمو7ت
أتعاب أخرى / أدرجت ضمن بند إيرادات ا/تعاب والعمو7ت  عند اعداد القوائم الماليةالمالية المنتھية 

  .الدخل بقائمة 
 

  ) "إشراق "للسيولة بالجنيه المصرى ذو العائد اليومى التراكمى  ( مصر -بنك الكويت الوطني  استثمار صندوق   - ب 
  

لسنة  95الصندوق أحد ا/نشطة المصرفية المرخص بھا للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم   
و7ئحته التنفيذية ، وتقوم بإدارة الصندوق شركة الوطنى كابيتال 1دارة صناديق ا7ستثمار ، وقد  1992

خصص جنيه مصري الف  983,148وثيقة قيمتھا  379,898,14بلغ عدد وثائق استثمار ھذا الصندوق 
  .جنيه مصري لمباشرة نشاط الصندوق  000,000,5قيمتھا ا7سمية ) احتفاظ(وثيقة  000,500 للبنك

الف جنيه مصري بلغت قيمتھا  202,14بمبلغ ) متاحة للبيع(وثيقة  967,600وقد قام البنك بشراء عدد   
  .الف جنيه مصري  14,304ا7ستردادية في تاريخ الميزانية 
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جنيه مصري كما بلغت وثائق  14,78345ا7ستردادية للوثيقة في تاريخ الميزانية  بلغت القيمةوقد   
نھايه  حتىحيث بلغ صافي أصول الصندوق وثيقة  295,508,72الصندوق القائمة في ذات التاريخ 

  .جنيه مصريألف  922,071,1 مبلغ عند اعداد القوائم الماليةالفترة المالية المنتھية 
  

فى ا/لف أتعاب وعمو7ت  4,5وطبقاً لعقد إدارة الصندوق وكذلك نشرة ا7كتتاب يحصل البنك على   
 مقابل إشرافه على الصندوق وكذلك الخدمات ا1دارية ا/خرى التي يؤديھا له ، وقد بلغ إجمالي العمو7ت

أدرجت ضمن بند إيرادات  عند اعداد القوائم الماليةعن الفترة المالية المنتھية جنيه مصري ألف  413,2
  .أتعاب أخرى بقائمة الدخل / ا/تعاب والعمو7ت 

 

يعمل وفقا " الحياه" ذو العائد التراكمى والتوزيع الدورى (مصر  -بنك الكويت الوطني  استثمار صندوق   -ج 
  )9حكام الشريعة ا5س3مية

  

لسنة  95الصندوق أحد ا/نشطة المصرفية المرخص بھا للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم   
و7ئحته التنفيذية ، وتقوم بإدارة الصندوق شركة الوطنى كابيتال 1دارة صناديق ا7ستثمار ، وقد  1992

ي خصص جنيه مصرألف  000,50 وثيقة قيمتھا 000,000,5بلغ عدد وثائق استثمار ھذا الصندوق 
  .جنيه مصري لمباشرة نشاط الصندوق ألف  000,5 قيمتھا ا7سمية) احتفاظ(وثيقة  000,500للبنك 

  

جنيه مصري كما بلغت وثائق  14,5983 وقد بلغت القيمة ا7ستردادية للوثيقة في تاريخ الميزانية   
الفترة نھايه  حتى حيث بلغ صافي أصول الصندوقوثيقة  168,143,1الصندوق القائمة في ذات التاريخ 

  .جنيه مصريألف  688,16 مبلغ عند اعداد القوائم الماليةالمالية المنتھية 
  

ى ا/لف أتعاب وعمو7ت مقابل ف 6,0 ذلك نشرة ا7كتتاب يحصل البنك علوطبقاً لعقد إدارة الصندوق وك  
 6,46 إجمالي العمو7ت إشرافه على الصندوق وكذلك الخدمات ا1دارية ا/خرى التي يؤديھا له ، وقد بلغ

أدرجت ضمن بند إيرادات  عند اعداد القوائم الماليةعن الفترة المالية المنتھية جنيه مصري عن ألف 
  .أتعاب أخرى بقائمة الدخل / ا/تعاب والعمو7ت 

 

ذو العائد التراكمى والتوزيع الدورى ( 2دوات الدخل الثابت مصر  –بنك الكويت الوطني  استثمار صندوق   - د 
  ")نماء" 

  

لسنة  95الصندوق أحد ا/نشطة المصرفية المرخص بھا للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم   
و7ئحته التنفيذية ، وتقوم بإدارة الصندوق شركة الوطنى كابيتال 1دارة صناديق ا7ستثمار ، وقد  1992

جنيه مصري خصص  690,819,60وثيقة قيمتھا  969,081,6صندوق بلغ عدد وثائق استثمار ھذا ال
  .جنيه مصري لمباشرة نشاط الصندوق ألف  000,5 قيمتھا ا7سمية) احتفاظ(وثيقة  000,500للبنك 

  

ألف جنيه مصري بلغت قيمتھا  050,2بمبلغ ) متاحة للبيع(وثيقة  334,185وقد قام البنك بشراء عدد 
  .ألف جنيه مصري  295,2ا7ستردادية في تاريخ الميزانية 

  

جنيه مصري كما بلغت وثائق  12,38512 وقد بلغت القيمة ا7ستردادية للوثيقة في تاريخ الميزانية   
الفترة نھايه  حتىوثيقة حيث بلغ صافي أصول الصندوق  764,971الصندوق القائمة في ذات التاريخ 

  .جنيه مصريألف  035,12  مبلغ عند اعداد القوائم الماليةالمالية المنتھية 
      

فى ا/لف أتعاب وعمو7ت  5,3 وطبقاً لعقد إدارة الصندوق وكذلك نشرة ا7كتتاب يحصل البنك على  
 العمو7ت مقابل إشرافه على الصندوق وكذلك الخدمات ا1دارية ا/خرى التي يؤديھا له ، وقد بلغ إجمالي

أدرجت ضمن بند إيرادات  عند اعداد القوائم الماليةعن الفترة المالية المنتھية جنيه مصري ألف  9,19
  .أتعاب أخرى بقائمة الدخل / ا/تعاب والعمو7ت 
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ا7قتص�ادية حداث أثرت تأثيرا ملموس�ا عل�ى القطاع�ات / 2011عام  منذ بدايةتعرضت جمھورية مصر العربية 

ويعتم��د حج��م ت��اثير ا7ح��داث . نش��طة ا7قتص��ادية دت ف��ى معظ��م ا7ح��وال ال��ى انخف��اض ملم��وس لNأبوج��ه ع��ام و

   .ثارأنتھاء ھذة ا7حداث وما يترتب عليھا من أالمشار اليھا على المدى المتوقع والفترة الزمنيه التى ينتظر عنھا 


