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 قائمة الدخل الشامل

 2022 سبتمبر 30فى المالية المنتهية  الفترةعن 
 
 

  
 رقم

 اإليضاح

 2022سبتمبر 30
 بااللف جنيه مصرى

 2021سبتمبر  30
 بااللف جنيه مصرى

 1,050,806 1,287,832  الفترةصافى أرباح 

    بنود الدخل الشامل اآلخر

صافي التغير في القيمة العادلة من خالل الدخل 
 اآلخرالشامل 

 (765,530) (33,415) 

العادلة من فروق تقييم إستثمارات مالية بالقيمة 
 خالل الدخل الشامل اآلخر بالعمالت األجنبية

 (226) (28) 

 (18) (991,530) (33,443) 

 1,017,363 756,841  اآلخرإجمالى الدخل الشامل 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 ( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها .43( إلى )1اإليضاحات المرفقة من )  -
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 الملكية قائمة التغير فى حقوق 

 2022 سبتمبر 30فى المالية المنتهية  الفترةعن 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها .43( إلى )1اإليضاحات المرفقة من )  -

 
 
 

 احتياطى عام احتياطى قانونى رأس المال 
احتياطى 

 رأسمالى

احتياطى قيمة 

 عادلة

احتياطى المخاطر 

 بنكية

احتياطى 

 العاممخاطر ال

 األرباح 

 المحتجزة
 اإلجمالى

 
بااللف جنيه 

 مصرى

بااللف جنيه 

 مصرى

بااللف جنيه 

 مصرى

بااللف جنيه 

 مصرى

بااللف جنيه 

 مصرى

بااللف جنيه 

 مصرى

بااللف جنيه 

 مصرى

بااللف جنيه 

 مصرى

بااللف جنيه 

 مصرى

 9,063,625 5,622,606 173,285 252,262 52,789 168,049 806,773 487,861 1,500,000  2021يناير  1الرصيد فى 

استثمارات مالية بالقيمة  فرق تقييم 

 العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

 بالعمالت االجنبيه 

- - - - (28) - - - (28) 

 (146,887) (146,887) - - - - - - - 2020توزيعات نقدية لعام 

 - ((289,318 - - - 18,026 200,000 71,292 - المحول الى األحتياطيات

 المحول من  األرباح المحتجزة 

 مخاطر بنكيةالإلي إحتياطي 
- - - - - 20,476 - (20,476) - 

 - (3,500,000) - - - - - - 3,500,000 المحول إلي زيادة رأس المال

صندوق دعم و تطوير  المحول إلي 

 الجهاز المصرفى
- - - - - - - 12,069)) 12,069)) 

التغير فى القيمة العادلة لالستثمارات 

المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 الشامل االخر 

- - - - (33,415) - - - (33,415) 

 1,050,806 1,050,806 - - - - - - - الفترة  ارباحصافي 

 9,922,032 2,704,662 173,285 272,738 19,346 075,186 1,006,773 153,559 5,000,000 2021سبتمبر  30الرصيد فى 
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 تابع قائمة التغير فى حقوق الملكية 

 2022 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتقرأ معها .القوائم المالية ( جزء ال يتجزأ من 43( إلى )1اإليضاحات المرفقة من )  -

 احتياطى عام احتياطى قانونى رأس المال 
احتياطى 

 رأسمالى

احتياطى قيمة 

 عادلة

احتياطى المخاطر 

 بنكية

احتياطى 

 العاممخاطر ال

 األرباح 

 المحتجزة
 اإلجمالى

 
بااللف جنيه 

 مصرى

بااللف جنيه 

 مصرى

بااللف جنيه 

 مصرى

بااللف جنيه 

 مصرى

بااللف جنيه 

 مصرى

بااللف جنيه 

 مصرى

بااللف جنيه 

 مصرى

بااللف جنيه 

 مصرى

 بااللف جنيه

 مصرى

 10,298,217 3,023,850 173,285 342,993 6,088 075,186 1,006,773 153,559 5,000,000  2022يناير  1الرصيد فى 

استثمارات مالية بالقيمة  فرق تقييم 

 العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

 بالعمالت االجنبيه 

- - - - (226) - - - (226) 

 (218,850) (218,850) - - - - - - - 2021توزيعات نقدية لعام 

 - (271,950) - - - - 200,000 71,950 - المحول الى األحتياطيات

 المحول من  األرباح المحتجزة 

 مخاطر بنكيةالإلي إحتياطي 
- - - - - 618,125 - (618,125) - 

صندوق دعم و تطوير  المحول إلي 

 الجهاز المصرفى
- - - - - - - (13,483) (13,483) 

التغير فى القيمة العادلة لالستثمارات 

المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 الشامل االخر 

- - - - (765,530) - - - (765,530) 

 1,287,832 1,287,832 - - - - - - - الفترة ارباحصافي 

 10,822,725 3,681,781 173,285 468,611 (903,524) 075,186 1,206,773 631,103 5,000,000 2022 سبتمبر 30الرصيد فى 



 مصر )شركة مساهمة مصرية( -بنك الكويت الوطني 

9 

 

 
  قائمة التدفقات النقدية

 2022 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى 
 2021سبتمبر  30 2022سبتمبر  30 
 بااللف جنيه مصرى بااللف جنيه مصرى 

   التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 1,584,211 1,965,981 األرباح قبل ضرائب الدخل

   التشغيل :تعديالت لتسوية صافى األرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة 

 83,938 ,73199 إهالك و أستهالك 

 - 21,157 عبء االضمحالل عن خسائر اإلئتمان

 (1,206) (1,994) أخري مخصصات رد

 - 1,763,174 من خالل الدخل الشامل اآلخرفروق تقييم استثمارات مالية بالقيمة العادلة 

 (4,854) - من خالل األرباح و الخسائرفروق تقييم استثمارات مالية بالقيمة العادلة 

 880 6,026 عبء المخصصات األخري

 (209) 2,693 المخصصات األخرى بالعمالت األجنبيةفروق إعادة تقييم 

 942 (,4551,194) فروق تقييم اصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت االجنبية

 (1,176) (1,456) حصة البنك فى نتائج اعمال الشركات الشقيقة

 88 635 بيع أصول ثابتة خسائر

 (13,929) (11,736) بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر استثمارات مالية بيعأرباح 

 (157) (6,247) المستخدم من المخصصات األخري

 (61,196,42) (1,377,893) تكلفة مستهلكة

 (6,092) (3,757) توزيعات أرباح

 446,010 1,261,859 التشغيل أرباح التشغيل قبل التغيرات فى األصول وااللتزامات الناتجة من أنشطة

   فى األصول وااللتزامات )النقص(الزيادة صافى 

 (983,872) 1,350,281 أرصدة لدى البنوك المركزية في اطار نسبة االحتياطي االلزامي

 (2,068,670) (,731,5477) للعمالءقروض وتسهيالت 

 (227,070) 211,934 أصول أخرى

 ,0421,009 (1,261,533) أرصدة مستحقة للبنوك

 6,870,808 8,987,857 ودائع العمالء

 241,523 131,707 التزامات أخرى

 (517,591) (,757685) ضرائب الدخل المسددة

 4,770,180 2,448,617 (1أنشطة التشغيل )الناتجة من صافى التدفقات النقديه 
   

   التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 (268,779) (228,784) لشراء أصول ثابتة وإعداد وتجهيز الفروعمدفوعات 

 1,453 405 متحصالت من بيع أصول ثابتة

 650,000 - بالتكلفة المستهلكةمتحصالت من بيع استثمارات مالية 

 24,061,785 23,660,260 متحصالت من بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

 (29,491,327) (19,874,709) مشتريات استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

 (12,570) (,04591) مدفوعات لشراء أصول غير ملموسة

 6,092 3,757 توزيعات أرباح محصلة

 (5,053,346) 3,469,884 (2) أنشطة االستثمار )المستخدمة في(من الناتجة  صافى التدفقات النقدية
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 تابع قائمة التدفقات النقدية 

 2022 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى 

 

   التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 (316,533) 1,302,281 قروض طويلة االجلالفى  النقصالزيادة / 

 (146,887) (218,850) توزيعات األرباح المدفوعة

 (463,420) 1,083,431 (3) أنشطة التمويل)المستخدمة في( من الناتجة  صافى التدفقات النقدية

 (746,586) 7,001,932 (3+2+1)الفترة صافى النقدية ومافى حكمها خالل 

 3,556,703 2,253,184 ةفتررصيد النقدية ومافى حكمها فى أول ال

 2,810,117 9,255,116 ةفتررصيد النقدية ومافى حكمها فى اخر ال

   

   وتتمثل النقدية وما فى حكمها فيما يلى :

 5,232,433 3,542,266 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى 

 1,332,773 5,565,230 أرصدة لدى البنوك

 14,997,861 14,324,734 أذون خزانة و أوراق حكومية أخري

 (4,748,630) (22,876,24) أرصدة لدى البنوك المركزية في إطار نسبة االحتياطي االلزامي

 (14,004,320) (11,300,872) أذون خزانة و أوراق حكومية أخري ذات أجل أكثر من ثالثة أشهر

 2,810,117 9,255,116 النقدية وما فى حكمها

   

 

 
معها .وتقرأ القوائم المالية ( جزء ال يتجزأ من 43( إلى )1اإليضاحات المرفقة من )    -



 )شركة مساهمة مصرية( مصر  -بنك الكويت الوطني 

  االيضاحات المتممة للقوائم المالية
 2022 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى 
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 معلومات عامة  -  1
بموجب قرار وزارة االقتصاد والتجارة تأسس البنك باسم )البنك الوطنى المصرى( شركة مساهمة مصرية 

 1974( لعام  43بموجب احكام قانون االستثمار رقم )  1980لسنة  137الخارجية والتعاون االقتصادي رقم 
ويقع المركزالرئيسي للبنك فى القطاع  2017لسنة  72االستثمار رقم حاليا لقانون البنك ع بتحيث يوتعديالته 

وافقت لجنة قيد األوراق المالية بالبورصة المصرية و قد ـ مركز المدينة ـ القاهرة الجديدة ،  155االول ـ القطعه 
 .2022مصر في فبراير  -على الشطب النهائي اإلختياري لقيد أسهم بنك الكويت الوطني 

 
مارس  24وبتاريخ  تم اعتماد إطالة المدة المحددة للبنك من قبل الجمعية العامة الغير عادية 18/3/2004بتاريخ 
قررت الجمعية العامة غير العادية تعديل اسم البنك من البنك الوطني المصري ليصبح بنك الكويت  2013
 .2014 أبريل  29 التجارى بتاريخ مصر، وقد تم الموافقة على هذا التعديل والتأشير بذلك فى السجل –الوطني 

 
مصر خدمات المؤسسات والتجزئة المصرفية واالستثمار فى جمهورية مصر  -ويقدم بنك الكويت الوطني 

 51مقابل  2022 سبتمبر 30موظف فى تاريخ المركز المالي  1,840فرع ويوظف عدد  52العربية من خالل 
 .2021ديسمبر  31موظف فى  1,852فرع و 

 
 . 2022 نوفمبر 16تم اعتماد هذه القوائم المالية لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

 

 ملخص السياسات المحاسبية -2

فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية ، وقد تم إتباع هذه السياسات بثبات لكل  

 .الفترات المعروضة إال إذا تم اإلفصاح عن غير ذلك 
 

 أسس إعداد القوائم المالية -أ

ك وأسس اإلعتراف والقياس المعتمدة يتم إعداد القوائم المالية وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنو

مع إضافة متطلبات المعيار الدولي  2008ديسمبر 16من مجلس ادارة البنك المركزي المصرى بتاريخ 

( "االدوات المالية" طبقا للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري بتاريخ 9للتقارير المالية رقم )

و  المصرية السارية . اللوائحو في ضوء القوانين و  2019 فبراير 26و تعديالتها في  2018يناير  28

 .يتم الرجوع فيما لم يرد فيه نص ضمن تعليمات البنك المركزي المصري إلي معايير المحاسبة المصرية 

 

 الشركات الشقيقة -ب
 

ولكن نفوذًا مؤثًراعليها ة أوغيرمباشرة مباشر ةالشركات الشقيقة هي المنشآت التي يمتلك البنك بطريق

 من حقوق التصويت. % 50إلي % 20اليصل إلى حد السيطرة ،وعادة يكون للبنك حصة ملكية من

 

يتم استخدام طريقة الشراء في المحاسبة عن عمليات اقتناء البنك للشركات ،ويتم قياس تكلفة الإلقتناء 

أو /ملكية مصدرة وأو أدوات حقوق /بالقيمة العادلة أو المقابل الذى قدمه البنك من أصول للشراء و

أو التزامات يقبلها نيابة عن الشركة المقتناة ،وذلك فى تاريخ التبادل مضافًا إليها /التزامات تكبدها البنك و

اية تكاليف تعزى مباشرة لعملية االقتناء ،ويتم قياس صافى األصول بما فى ذلك االلتزامات المحتملة 

دلة في تاريخ االقتناء ،بغض النظرعن وجود أية حقوق لألقلية المقتناه القابلة للتحديد وذلك بقيمتها العا

وتعتبر الزيادة في تكلفة االقتناء عن القيمة العادلة لحصة البنك في ذلك الصافي شهرة وإذا قلت تكلفة 

االقتناء عن القيمة العادلة للصافي المشار إليه ،يتم تسجيل الفرق مباشرة في قائمة االرباح والخسائر 

 . تشغيل أخرى) مصروفات(ايرادات  ضمن بند

 
 لهتذه حقتوق الملكيتة وفق تا بطريقتة القتوائم الماليتة للبنتك فتي الشتقيقة الشتركات عتن المحاستبة ويتتم

 خستتائر أيتتة منهتتا ويخصتتم شتتهرة أيتتة متضتتمنة االقتنتتاء بتكلفتتة االستتتثمارات تثبتتت الطريقتتة،

 األربتاح هتذه توزيتع اعتمتاد عنتد التدخل قائمتة فتي األربتاح توزيعتات وتثبتت ، القيمتة فتي اضتمحالل
 .تحصيلها في البنك حق وثبوت
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  يةالقطاع قاريرالت -ج
 

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

أو خدمات تختلف عن تلك المرتبطة بقطاعات أنشطة أخرى ، والقطاع الجغرافي يرتبط بتقديم منتجات 

داخل بيئة اقتصادية واحدة تتسم بمخاطر ومنافع تخصها عن تلك المرتبطة بقطاعات جغرافية تعمل في 

 بيئة اقتصادية مختلفة.
 

 ترجمة العمالت األجنبية -د
 

 عملة التعامل والعرض 1د/

 يتم عرض القوائم المالية للبنك بالجنيه المصري وهو عملة التعامل والعرض للبنك.

 

 المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية 2د/

على  ةالماليالسنة تمسك حسابات البنك بالجنيه المصري وتثبت المعامالت بالعمالت األخرى خالل 

أساس أسعار الصرف السارية في تاريخ تنفيذ المعاملة، ويتم إعادة تقييم أرصدة األصول واإللتزامات 

على أساس أسعار الصرف السارية في ذلك  ةالماليالسنة ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األخرى في نهاية 

عن تسوية تلك المعامالت وبالفروق باألرباح والخسائر الناتجة  الدخلالتاريخ، ويتم اإلعتراف في قائمة 

 الناتجة عن التقييم ضمن البنود التالية:

 

  صافى الدخل من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر لألصول / االلتزامات

 المبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر بحسب النوع.
 

 غيل أخرى بالنسبة لباقي البنود.إيرادات )مصروفات( تش 
 

  ضمن بنود الدخل الشامل االخر بحقوق الملكية وذلك بالنسبة للمشتقات المالية بصفة تغطية

 ُمؤهلة)مستوفاه للشروط( للتدفقات النقدية أو بصفة تغطية ُمؤهلة لصافي االستثمار.

  المالية من ادوات حقوق الملكية ضمن بنود الدخل الشامل االخر بحقوق الملكية بالنسبة لالستثمارات

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر.
 

  يتم تحليل التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية المصنفة

في استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر ما بين فروق نتجت عن التغيرات 

التكلفة الُمستهلكة لألداة وفروق نتجت عن تغير أسعار الصرف السارية وفروق نتجت عن تغير 

القيمة العادلة لألداة، ويتم االعتراف في قائمة األرباح والخسائر بالفروق المتعلقة بالتغيرات في 

بتغير أسعار  التكلفة الُمستهلكة ضمن بند عائد القروض واإليرادات المشابهه وبالفروق المتعلقة

الصرف فى بند إيرادات )مصروفات( تشغيل أخرى، ويتم االعتراف ضمن بنود الدخل الشامل 

بحقوق الملكية بالفروق المتعلقة بالتغير في القيمة العادلة )إحتياطى القيمة العادلة / استثمارات مالية 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر(.
 

 فروق التقييم عن البنود ذات الطبيعة غير النقدية الناتجة عن تغير القيمة العادلة مثل ب يتم اإلعتراف

، ويتم االعتراف بفروق التقييم الناتجة عن ضمن قائمة الدخل أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة 

امل األخر حقوق الملكية المصنفة استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الش أدوات

 ضمن قائمة الدخل الشامل األخر.
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 األصول المالية وااللتزامات المالية -هـ 
 

 االعتراف والقياس االولي - 1هـ/
 

يقوم البنك باالعتراف االولي باالصول وااللتزامات المالية في التاريخ الذي يصبح فيه البنك طرف في 

 الشروط التعاقدية لألداة المالية. 

ً بالقيمة يتم قياس  ً بالقيمة العادلة. وبالنسبة لتلك التي ال يتم قياسها الحقا األصل أو األلتزام المالى أوليا

العادلة من خالل األرباح والخسائر فإنها تقاس بالقيمة العادلة مضافاً إليها تكلفة المعاملة التي ترتبط بشكل 

 مباشر بعملية اإلقتناء أو اإلصدار.

 

 تقييم نموذج االعمال

 :يتم تصنيف وقياس كل من أدوات الدين وأدوات حقوق الملكية على النحو التالى (1

 

 األداة المالية

 طرق القياس وفقاً لنماذج األعمال

 التكلفة المستهلكة

 القيمة العادلة

 من خالل الدخل الشامل
من خالل األرباح أو 

 الخسائر

أدوات 

حقوق 

 الملكية

خيار لمرة واحدة عند  -

 األولى االعتراف

 وال يتم الرجوع فيه

المعاملة العادية ألدوات 

 حقوق الملكية

نموذج األعمال لألصول  أدوات الدين

المحتفظ بها لتحصيل 

 التدفقات النقدية التعاقدية

نموذج األعمال 

لألصول المحتفظ بها  

لتحصيل التدفقات 

 النقدية التعاقدية والبيع

نموذج األعمال 

لألصول المحتفظ بها 

 المتاجرة بغرض

بما يتوافق  (Business Models)يقوم البنك بإعداد وتوثيق واعتماد نموذج / نماذج االعمال  (2

( وبما يعكس استراتيجية البنك الموضوعة 9مع متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية )

 : إلدارة االصول المالية وتدفقاتها النقدية وفقاً لما يلى

 

 الخصائص األساسية األعمالنموذج  االصل المالي

االصول المالية 

بالتكلفة 

 المستهلكة

 نموذج األعمال 

 لألصول المالية 

المحتفظ بها لتحصيل 

 التدفقات النقدية التعاقدية

  الهدف من نموذج األعمال هو االحتفاظ باألصول المالية

لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية المتمثلة في اصل مبلغ 

 والعوائد.االستثمار 

  البيع هو حدث عرضي استثنائي بالنسبة لهدف هذا النموذج

وبالشروط الواردة في المعيار المتمثلة في وجود تدهور في 

 القدرة االئتمانية لمصدر االداة المالية.

 .أقل مبيعات من حيث الدورية والقيمة 

 ملية توثيق واضحة ومعتمدة لمبررات كل عملية عيقوم البنك ب

 وافقها مع متطلبات المعيار.بيع ومدي ت

 

االصول المالية 

بالقيمة العادلة 

من خالل 

 الدخل الشامل

 نموذج األعمال 

لألصول المالية المحتفظ 

بها لتحصيل التدفقات 

 عاقدية والبيعتالنقدية ال

  كال من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع يتكامالن

 لتحقيق هدف النموذج.

  من حيث الدورية والقيمة( بالمقارنة مع مبيعات مرتفعة(

 عاقديةتنموذج أعمال المحتفظ به لتحصيل التدفقات النقدية ال
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االصول المالية 

بالقيمة العادلة 

من خالل 

االرباح 

 والخسائر

نماذج أعمال أخرى 

 –تتضمن )المتاجرة 

إدارة األصول المالية 

على أساس القيمة العادلة 

 تعظيم التدفقات النقدية  –

 عن طريق البيع(

  هدف نموذج األعمال ليس االحتفاظ باالصل المالي لتحصيل

التدفقات النقدية التعاقدية أو المحتفظ به لتحصيل التدفقات 

 النقدية التعاقدية والبيع.

  تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حدث عرضي بالنسبة

 لهدف النموذج.

  ادارة االصول المالية بمعرفة علي اساس القيمة العادلة من

خالل االرباح والخسائر تالفيا للتضارب في القياس 

 المحاسبي.

 

  باألصل المالى يقوم البنك بتقييم الهدف من نموذج االعمال على مستوى المحفظة التي يتم االحتفاظ

فيها باعتبار أن ذلك يعكس طريقة إدارة العمل وطريقة امداد اإلدارة بالمعلومات، وتتضمن 

 المعلومات التي يتم اخذها في االعتبار عند تقييم هدف نموذج االعمال ما يلي:

السييييياسييييات المعتمدة الموثقة وأهداف المحفظة وتطبيق هذه السييييياسييييات في الواقع العملي.  -

وجه الخصييييو  ما إذا كانت اسييييتراتيجية اإلدارة تركز فقط على تحصيييييل التدفقات وعلى 

النقدية التعاقدية لألصيييييل واالحتفاظ بمعدل عائد معين، لمقابلة تواريخ اسيييييتحقاق األصيييييول 

المالية مع تواريخ اسيييييتحقاق االلتزامات التي تمول هذه األصيييييول أو توليد تدفقات نقدية من 

 خالل بيع هذه األصول.

 يفية تقييم والتقرير عن أداء المحفظة الي اإلدارة العليا.ك -

المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال بما في ذلك طبيعة األصول المالية المحتفظ بها  -

 ضمن ذلك النموذج وطريقة إدارة هذه المخاطر.

 أو كالهما(.  كيفية تحديد تقييم أداء مديري االعمال )القيمة العادلة، العائد على المحفظة، -

دورية وقيمة وتوقيت عمليات البيع في الفترات السيييابقة، وأسيييباب هذه العمليات، والتوقعات  -

بشأن أنشطة البيع المستقبلية. ومع ذلك فان المعلومات عن انشطة البيع ال تؤخذ في االعتبار 

ل بشيييييكل منعزل، ولكن كجزء من تقييم شيييييامل لكيفية تحقيق هدف البنك من إدارة األصيييييو

 المالية وكيفية توليد التدفقات النقدية. 

إن األصييييييول المالية التي يحتفظ بها بغرض المتاجرة أو التى يتم ادارتها وتقييم أدائها على  -

ست  سها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر حيث انها لي ساس القيمة العادلة، يتم قيا أ

تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع اصول مالية محتفظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية أو ل

 معاً.

  تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية لألصل تمثل دفعات تقتصر فقط على أصل مبلغ

 االداة والعائد  

القيمة العادلة لألصييييييل بلغرض هذا التقييم يقوم البنك بتعريف المبلغ األصييييييلي لالداة المالية 

للنقود والمخياطر  الزمنيية االولي. ويعرف  العيائيد بيأنيه مقيابيل القيمية الميالي عنيد االعتراف

االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي خالل فترة محددة من الزمن ومخاطر اإلقراض االساسية 

 األخرى والتكاليف )مثل خطر السيولة والتكاليف اإلدارية( وكذلك هامش الربح.

ة التعاقدية لألصييل تتمثل فى دفعات تقتصيير فقط على أصييل ولتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدي

االداة المالية والعائد، فإن البنك يأخذ في اعتباره الشروط التعاقدية لألداة. ويشمل ذلك تقييم ما 

إذا كان األصل المالي يتضمن شروط تعاقدية قد تغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية 

 ك الشرط. وإلجراء ذلك التقييم يأخذ البنك في اعتباره ما يلي:مما يجعلها ال تقابل ذل

 االحداث المحتملة التي قد تغير من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية.  -

 خصائص الرافعة المالية )سعر العائد، اآلجال، نوع العملة ...(. -
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 شروط السداد المعجل ومد األجل. -

 المطالبة بتدفقات نقدية من أصول معينة.الشروط التي قد تحد من قدرة البنك على  -

 .الخصائص التي قد تعدل مقابل القيمة الزمنية للنقود )إعادة  تحديد سعر العائد دوريا( -

 إعادة التبويب

  يقوم البنك  –وفقط عندما  –ال يتم إعادة تبويب االصول المالية بعد االعتراف االولي إال عندما

 ة هذه األصول.بتغيير نموذج االعمال الخا  بإدار

 

  في كافة االحوال ال يتم اعادة التبويب بين بنود االلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح

 والخسائر وبين االلتزامات المالية بالتكلفة المستهلكة.

 

 اإلستبعاد - 2هـ /

 األصول المالية -1

  سريان الحق ستبعاد األصل المالى عندما تنتهي فترة  التعاقدي في الحصول على تدفقات يتم ا

نقدية من األصل المالي أو عندما يقوم البنك بتحويل الحق في استالم التدفقات النقدية التعاقدية 

في معاملة يتم بموجبها تحويل المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية بشكل جوهرى الى طرف 

 .آخر
 

 باح والخسييائر بالفرق بين القيمة الدفترية عند اسييتبعاد أصييل مالي يتم االعتراف في قائمة األر

لألصل )أو القيمة الدفترية المخصصة للجزء من األصل الذي تم استبعاده( ومجموع كال من 

المقابل المسييتلم )متضييمنا أي أصييل جديد تم الحصييول علية مخصييوما منة أي التزام جديد تم 

تياطى القيمة العادلة تحمله( وأي أرباح أو خسييييييائر مجمعة سييييييبق االعتراف بها ضييييييمن إح

 من خالل قائمة الدخل الشامل االخر.  ألدوات الدينلإلستثمارات المالية 
 

  قة مل االخر متعل لدخل الشيييييييا مة ا قائ ها في  أي أرباح او خسيييييييائر متراكمة تم االعتراف ب

يتم اإلعتراف باالسييتثمار في أدوات حقوق ملكية تم تخصيييصييها كاسييتثمارات بالقيمة العادلة 

، ال يتم االعتراف بها في األرباح والخسائر عند استبعاد ذلك األصل. رباح المحتجزة بها باأل

وان أية حصييية نشيييأت أو تم االحتفاظ بها من األصيييل المؤهل لالسيييتبعاد )مسيييتوفى شيييروط 

 اإلستبعاد( فيتم االعتراف بها كأصل أو التزام منفصل.
 

 صيييييول سيييييبق اإلعتراف بها في قائمة عندما يدخل البنك في معامالت يقوم بموجبها بتحويل أ

طة  نافع المرتب كل جوهرى بمعظم المخاطر والم كل أو بشيييييي نة يحتفظ ب مالي، ولك المركز ال

 باألصل المحول أو جزء منه. ففي هذه األحوال، ال يتم استبعاد األصل المحول. 
 

 ل المخاطر بالنسييبة للمعامالت التي ال يقوم فيها البنك باالحتفاظ وال بتحويل بشييكل جوهرى ك

والمنافع المرتبطة بملكية األصل ويحتفظ بالسيطرة على األصل، يستمر البنك في االعتراف 

باألصل في حدود ارتباطه المستمر باألصل المالي، ويتحدد االرتباط المستمر للبنك باألصل 

 المالي بمدى تعرض البنك للتغيرات في قيمة األصل المحول.
 

 نك بالتزام خدمة األصيييييييل المحول مقابل عمولة، عندها يتم في بعض المعامالت يحتفظ الب

اسييتبعاد األصييل المحول إذا كان يفي بشييروط االسييتبعاد. ويتم االعتراف بأصييل او التزام لعقد 

الخدمة إذا كانت عمولة الخدمة أكبر من القدر المناسييييب )أصييييل( او اقل من القدر المناسييييب 

 )إلتزام( لتأدية الخدمة.
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 الماليةااللتزامات  -2

  يقوم البنك باسيييييتبعاد االلتزامات المالية عندما يتم التخلص من او الغاء او انتهاء مدته الواردة

 بالعقد.

 التعديالت على األصول المالية وااللتزامات المالية - 3هـ /

 األصول المالية  -1

   إذا تم تعديل شروط أصل مالي، يقوم البنك بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل المعدل

فان الحقوق التعاقدية  مختلفة بشييييييكل جوهري. وإذا كانت التدفقات النقدية مختلفة جوهرياً 

للتدفقات النقدية من األصييل المالي األصييلي تعتبر انتهت ومن ثم  يتم اسييتبعاد األصييل المالي 

األصلي ويتم االعتراف بأصل مالي جديد بالقيمة العادلة واالعتراف بالقيمة الناتجة من تعديل 

القيمة الدفترية االجمالية كأرباح او خسييائر ضييمن األرباح والخسييائر. اما إذا كان هذا التعديل 

قد حدث بسبب صعوبات مالية للمقترض، فان األرباح يتم تاجيلها وتعرض مع مجمع خسائر 

 ضمحالل في حين يتم االعتراف بالخسائر في قائمة االرباح والخسائر.اال
 

  إذا كانت التدفقات النقدية لألصييييييل المعدل المعترف به بالتكلفة المسييييييتهلكة ليسييييييت مختلفة

 جوهرياً، فان التعديل ال ينتج عنه استبعاد األصل المالي.
 

 االلتزامات المالية -2

  مالي عندما تدفقات النقدية لاللتزام يقوم البنك بتعديل التزام  يتم تعديل شييييييروطه وتكون ال

المعدل مختلفة جوهرياً. في هذه الحالة يتم االعتراف بالتزام مالي جديد بناءاً على الشييييييروط 

المعييدليية بييالقيميية العييادليية. ويتم االعتراف بييالفرق بين القيميية الييدفترييية لاللتزام المييالي القييديم 

 لمعدلة ضمن األرباح والخسائر.وااللتزام المالي الجديد بالشروط ا

 

 المقاصة بين االصول المالية وااللتزامات المالية

يتم إجراء المقاصة بين األصول وااللتزامات المالية إذا كان هناك حق قانوني حال قابل للنفاذ إلجراء 

المبالغ، أو الستالم المقاصة بين المبالغ المعترف بها وكانت هناك النية إلجراء التسوية على أساس صافي 

 األصل وتسوية االلتزام في آن واحد.

تجرى المقاصة بين اإليرادات والمصروفات فقط إذا كان مسموحاً بذلك وفقا لمعايير المحاسبة المصرية 

المعدلة أو ناتج األرباح أو الخسائر عن مجموعات متماثلة كنتيجة من نشاط المتاجرة او ناتج فروق ترجمة 

وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت االجنبية اوناتج ارباح )خسائر( التعامل في  ارصدة االصول

 العمالت االجنبية.
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 قياس القيمة العادلة -و

  يحدد البنك القيمة العادلة علي اساس انها السعر الذى سيتم الحصول عليه لبيع أصل أو الذى سيتم

المشاركين فى السوق فى تاريخ القياس مع االخذ في سداده لنقل إلتزام فى معاملة منظمة بين 

االعتبار عند قياس القيمة العادلة خصائص األصل أو اإللتزام فى حال أخذ المشاركون فى السوق 

تلك الخصائص بعين االعتبار عند تسعير األصل و/أو اإللتزام فى تاريخ القياس حيث تشتمل هذه 

د على بيع األصل أو استخدامه لكيفية نظر المشاركين الخصائص علي حالة األصل وموقعه والقيو

 فى السوق.
 

 

  يستخدم البنك منهج السوق لتحديد القيمة العادلة لالصول وااللتزامات المالية باعتبار ان هذا المنهج

يستخدم االسعار والمعلومات األخرى ذات الصلة الناجمة عن معامالت بالسوق تتضمن أصول أو 

ة من األصول وااللتزامات، وتكون مطابقة أو قابلة للمقارنة. وبالتالي قد التزامات أو مجموع

يستخدم البنك أساليب التقييم المتفقة مع منهج السوق مثل مضاعفات السوق المشتقة من مجموعات 

قابلة للمقارنة. وعندها يقتضي اختيار المضاعف المالئم من ضمن النطاق استخدام الحكم الشخصي 

 العتبار العوامل الكمية والنوعية الخاصة بالقياس.مع األخذ في ا
  

  ،عندما ال يمكن االعتماد علي مدخل السوق في تحديد القيمة العادلة الصل مالي او التزام مالي

يستخدم البنك منهج الدخل في تحديد القيمة العادلة والذي بموجبه يتم تحويل المبالغ المستقبلية مثل 

ل والمصروفات إلى مبلغ حالي )مخصوم( بحيث يعكس قياس القيمة العادلة التدفقات النقدية أو الدخ

 توقعات السوق الحالية حول المبالغ المستقبلية.
 

  عندما ال يمكن االعتماد علي مدخل السوق او منهج الدخل في تحديد القيمة العادلة الصل مالي او

لعادلة بحيث يعكس المبلغ الذي يتم طلبه التزام مالي، يستخدم البنك منهج التكلفة في تحديد القيمة ا

حالياً الستبدال االصل بحالته الراهنة )تكلفة االستبدال الحالية(، بحيث تعكس القيمة العادلة التكلفة 

التي يتحملها المشارك في السوق كمشترى من اقتناء أصل بديل له منفعة مماثلة حيث ان المشارك 

 كثر من المبلغ الذي يستبدل به المنفعة لألصل.في السوق كمشترى لن يدفع في األصل أ

 

 األدوات المالية بالمستوي األول (1)و/

تحدد القيم العادلة لألدوات المالية المتداولة في سوق نشط , بناء علي األسعار المعلنة في تاريخ 

السوق و أن القوائم المالية . و يعتبر السوق نشطا عندما تتماثل البنود التي يتم التعامل فيها في 

يتواجد عادة مشترين و بائعين لديهم الرغبة في التعامل في أي وقت بشكل طبيعي . و قد قام 

البنك باستخدام سعر العرض المعلن في تحديد القيمة العادلة لهذا المستوي . و تتضمن األدوات 

 . المدرجة في المستوي األول االستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة في البورصات
 

 األدوات المالية بالمستوي الثاني (2)و/

تحدد القيم العادلة لألدوات المالية الغير متداولة في سوق نشط , باستخدام أساليب للتقييم . و 

تعتمد أساليب التقييم بشكل أساسي علي المدخالت الملحوظة لألصل أو االلتزام سواء كانت 

تحديد القيمة العادلة في المستوي الثاني إذا كانت مباشرة أو غير مباشرة . و يتم إدراج أسلوب 

كافة المدخالت الهامة ملحوظة طوال مدة األصل أو االلتزام المالي , أما إذا كان أحد المدخالت 

 الهامة غير ملحوظة , يتم إدراج األداة المالية في المستوي الثالث.
 

 ة المالية تتضمن:أساليب التقييم المستخدمة في تحديد القيمة العادلة لألدا

 .األسعار المعلنة لألصول أو االلتزامات المماثلة في أسواق نشطة 

  عقود مبادلة أسعار الفائدة باحتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بناءاً على

 منحنيات العوائد الملحوظة.
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  باستخدام القيمة الحالية لقيمة التدفق النقدي المتوقع القيمة  العادلة للعقود المستقبلية ألسعار العمالت

 باستخدام سعر الصرف المستقبلي للعملة محل التعاقد.

 .تحليل التدفقات النقدية المخصومة في تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى 

 

 أدوات المشتقات المالية ومحاسبة التغطية -ز
 

العادلة في تاريخ الدخول في عقد المشتقة، ويتم إعادة قياسها الحقاً بقيمتها يتم االعتراف بالمشتقات بالقيمة 

العادلة. ويتم الحصـول على القيمة العادلـة من األسعـار السوقية المعلنة في األسواق النشطة، أو المعامالت 

ير الخيارات، بحسب السوقية الحديثة، أو أساليب التقييم مثل نماذج التدفقات النقدية المخصومة ونماذج تسع

األحوال. وتظهر جميع المشتقات ضمن األصول إذا كانت قيمتها العادلة موجبة، أو ضمن االلتزامات إذا 

 كانت قيمتها العادلة سالبة.

ال يتم  فصل عقود المشتقات الضمنية عندما تكون المشتقة مرتبطة بأصل مالي وبالتالى يتم تصنيف عقد 

 مع األصل المالى المرتبط به.المشتقات الضمنية بالكامل 

تعتمد طريقة االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة على ما إذا كانت المشتقة 

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

 يلى :  
ألصول وااللتزامات المعترف بها أو االرتباطات المؤكدة )تغطية القيمة تغطيات مخاطر القيمة العادلة ل .1

 العادلة(.
 

تغطيات مخاطر تدفقات نقدية مستقبلية متوقعة بدرجة كبيرة تُنسب إلى أصل أو التزام معترف به، أو تُنسب  .2

 إلى معاملة متنبأ بها )تغطية التدفقات النقدية(.

 
 

 أجنبية )تغطية صافي االستثمار(.تغطيات صافي االستثمار في عمليات  .3

يتم استخدام محاسبة التغطية للمشتقات المخصصة لهذا الغرض إذا توافرت فيها الشروط المؤهلة للمحاسبة 

 عنها كادوات تغطية.
 

يقوم البنك عند نشأة المعاملة بالتوثيق المستندى للعالقة بين البنود المغطاة وأدوات التغطية، وكذلك أهداف 

خطر واإلستراتيجية من الدخول في معامالت التغطية المختلفة.  ويقوم البنك أيضاً عند نشأة التغطية إدارة ال

وبصفة مستمرة بالتوثيق المستندى لتقدير ما إذا كانت المشتقات المستخدمة في معامالت التغطية فعالة في 

 .مقابلة التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المغطى
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 تغطية القيمة العادلة - 1ز/

يتم االعتراف في قائمة األرباح والخسائر  بالتغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المخصصة المؤهلة 

لتغطيات مخاطر تغير القيمة العادلة، وذلك مع أية تغيرات في القيمة العادلة المنسوبة لخطر األصل 

 أو االلتزام المغطى.

التغيرات الفعالة في القيمة العادلة لعقود مبادالت سعر العائد والبنود المغطاة المتعلقة يتم االعتراف بأثر 

بها ضمن بند "صافي الدخل من العائد ". في حين يتم االعتراف بأثر التغيرات الفعالة في القيمة العادلة 

دلة من خالل األرباح لعقود العملة المستقبلية ضمن بند "صافي دخل األستثمارات المالية بالقيمة العا

 والخسائر .

يتم االعتراف بأثر عدم الفعالية فى كافة العقود والبنود الُمغطاة المتعلقة بها الواردة فى الفقرة السابقة 

 ضمن بند " صافي دخل األستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر "

التغطية، يتم استهالك التعديل الذي تم على القيمة الدفترية للبند إذا لم تُعد التغطية تفي بشروط محاسبة 

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

مدار الفترة حتى االستحقاق. ويستمر االعتراف بحقوق الملكية بالتعديالت التي أجريت على القيمة 

 ألداة حقوق الملكية المغطاة حتى يتم استبعادها.الدفترية 

 

 تغطية التدفقات النقدية - 2ز/

يتم االعتراف في قائمة الدخل الشامل االخر بالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات 

متعلقة المخصصة المؤهلة لتغطيات التدفقات النقدية. ويتم االعتراف على الفور باألرباح والخسائر ال

بالجزء غير الفعال في قائمة األرباح والخسائر ضمن بند " صافي دخل األستثمارات المالية بالقيمة 

 العادلة من خالل األرباح والخسائر ".

يتم ترحيل المبالغ التي تراكمت في قائمة الدخل الشامل االخر إلى قائمة األرباح والخسائر  في نفس 

ى تأثير على األرباح أو الخسائر. وتؤخذ األرباح أو الخسائر المتعلقة الفترات التي يكون للبند المغط

بالجزء الفعال من مبادالت العملة والخيارات إلى " صافي دخل األستثمارات المالية بالقيمة العادلة من 

 خالل األرباح والخسائر ".

ة التغطية، يستمر االعتراف عندما تستحق أو تُباع أداة تغطية أو إذا لم تعد التغطية تفي بشروط محاسب

باألرباح أو الخسائر التي تراكمت في الدخل الشامل االخر في ذلك الوقت ضمن بنود الدخل الشامل 

االخر، ويتم االعتراف بها في قائمة األرباح والخسائر عندما يتم االعتراف في النهاية  بالمعاملة المتنبأ 

معاملة المتنبأ بها، عندئذ يتم ترحيل األرباح أو الخسائر التي بها. أما إذا لم يعد من المتوقع أن تحدث ال

 تراكمت في الدخل الشامل االخر على الفور إلى قائمة األرباح والخسائر.

 

 تغطية صافي االستثمار - 3ز/

يتم االعتراف ضمن قائمة الدخل الشامل االخر بالربح أو الخسارة من أداة التغطية المتعلقة بالجزء 

تغطية، بينما يتم االعتراف في قائمة األرباح والخسائر على الفور بالربح أو الخسارة المتعلقة الفعال لل

بالجزء غير الفعال.  ويتم ترحيل األرباح أو الخسائر التي تراكمت في قائمة الدخل الشامل االخر الي 

 قائمة األرباح والخسائر عند استبعاد العمليات األجنبية.
 

 المؤهلة لمحاسبة التغطية المشتقات غير - 4ز/

يتم االعتراف في قائمة األرباح والخسائر ضمن "صافي دخل األستثمارات المالية بالقيمة العادلة من 

خالل األرباح والخسائر" بالتغيرات في القيمة العادلة للمشتقات غير المؤهلة لمحاسبة التغطية، ويتم 

ل من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل االعتراف في قائمة األرباح والخسائر "صافي الدخ

األرباح والخسائر" وذلك باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات التي يتم 

 إدارتها باالرتباط مع األصول وااللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.
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 المشتقات الضمنية -ح

المشتقات المالية الضمنية عندما تكون المشتقات مشمولة مع ترتيب تعاقدى آخر )عقد أصلى( تعرف 

 ويقوم البنك بالمحاسبة عن المشتقة الضمنية بإعتبارها مشتقة مستقلة عندما يكون:

o ( االدوات المالية9العقد األصلى ال يمثل أصالً يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية ) 

o  قياس العقد األصلى بذاته بطريقة أخرى بخالف القيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.عند 

o .عندما تستوفي شروط المشتقة الضمنية تعريف المشتقات إذا تم تقييمها كأداة منفصلة 

o  إختالف الخصائص اإلقتصادية والمخاطر للمشتقات الضمنية عن تلك الخصائص والمخاطر المتعلقة

 صلى.بالعقد األ

يتم قياس المشتقات الضمنية التي يتم فصلها بالقيمة العادلة، مع اإلعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة 

ضمن األرباح والخسائر إال إذا كانت جزء في ترتيب مؤهل للمحاسبة عنه كتغطية تدفق نقدى أو 

المركز المالى سوياً صافى إستثمار. هذا ويتم عرض المشتقات الضمنية التي تم فصلها ضمن قائمة 

 مع العقد األصلى.

 إيرادات ومصروفات العائد -ط

يتم االعتراف في قائمة  األرباح و الخسائر ضمن بند " عائد القروض واإليرادات المشابهة " أو " تكلفة 

الودائع والتكاليف المشابهة " بإيرادات ومصروفات العائد باستخدام طريقة العائد الفعلي لجميع األدوات 

مالية التي تحمل بعائد فيما عدا تلك المبوبة بغرض المتاجرة أو التي تم تبويبها عند نشأتها بالقيمة العادلة ال

 من خالل األرباح والخسائر .

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

ألداة المتعلقة بها ، ومعدل العائد الفعلي هو المعدل الذي يستخدم لخصم مصاريف العائد على مدار عمر ا

التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع سدادها أو تحصيلها خالل العمر المتوقع لألداة المالية ، أو فترة زمنية 

عند حساب معدل أقل إذا كان ذلك مناسباً وذلك للوصول بدقة الى القيمة الدفترية ألصل أو التزام مالي . و

العائد الفعلي ، يقوم البنك بتقدير التدفقات النقدية باألخذ في االعتبار جميع شروط عقد األداة المالية )مثل 

خيارات السداد المبكر( ولكن ال يؤخذ في االعتبار خسائر االئتمان المستقبلية ، وتتضمن طريقة الحساب 

العقد التي تعتبر جزءاً من معدل العائد الفعلي ، كما تتضمن  كافة األتعاب المدفوعة أو المقبوضة بين أطراف

 تكلفة المعاملة أية عالوات أو خصومات .

وعند تصييييينيف القروض أو المديونيات بأنها غير منتظمة أو مضيييييمحلة بحسيييييب الحالة ال يتم االعتراف 

، ويتم االعتراف بها  بإيرادات العائد الخا  بها ويتم قيدها في سييييييجالت هامشييييييية خارج القوائم المالية

 ضمن اإليرادات وفقاً لألساس النقدي وذلك وفقاً لما يلي :

o  عندما يتم تحصيلها وذلك بعد استرداد كامل المتأخرات بالنسبة للقروض االستهالكية والعقارية لإلسكان

 الشخصي والقروض الصغيرة لألنشطة االقتصادية .

 

o  وفقاً بالنسبة للقروض الممنوحة للمؤسسات يتبع ً األساس النقدي أيضاً حيث يعلى العائد المحسوب الحقا

من أقساط الجدولة وبحد أدنى انتظام لمدة سنة وفي حالة  %25لشروط عقد الجدولة على القرض لحين سداد 

استمرار العميل في االنتظام يتم إدراج العائد المحسوب على رصيد القرض القائم باإليرادات )العائد على 

دولة المنتظمة( دون العائد المهمش قبل الجدولة الذي ال يدرج باإليرادات إال بعد سداد كامل رصيد رصيد الج

 القرض في الميزانية قبل الجدولة .

 

 إيرادات األتعاب والعموالت -ى

يتم االعتراف باألتعاب المستحقة عن خدمة قرض أو تسهيل ضمن اإليرادات عند تأدية الخدمة ويتم إيقاف 

ف بإيرادات األتعاب والعموالت المتعلقة بالقروض أو المديونيات غير المنتظمة أو المضمحلة ، االعترا

حيث يتم قيدها في سجالت هامشية خارج القوائم المالية ، ويتم االعتراف بها ضمن اإليرادات وفقاً لألساس 

تمثل جزءاً مكمالً  ة لألتعاب التيوفقاً لما ورد ببند )ط( بالنسبالنقدي عندما يتم االعتراف بإيرادات العائد 

 للعائد الفعلي لألصل المالي بصفة عامة يتم معالجتها باعتبارها تعديالً لمعدل العائد الفعلي .
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ويتم تأجيل أتعاب االرتباط على القروض إذا كان هناك احتمال مرجح بأنه سوف يتم سحب هذه القروض 

عليها البنك تعتبر تعويضاً عن التدخل المستمر القتناء  وذلك على اعتبار أن أتعاب االرتباط التي يحصل

األداة المالية ، ثم يتم االعتراف بها بتعديل معدل العائد الفعلي على القرض ، وفي حالة انتهاء فترة االرتباط 

 دون إصدار البنك للقرض يتم االعتراف باألتعاب ضمن اإليرادات عند انتهاء فترة سريان االرتباط .

عتراف باألتعاب المتعلقة بأدوات الدين التي يتم قياسها بقيمتها العادلة ضمن اإليراد عند االعتراف ويتم اال

األولي ويتم االعتراف بأتعاب ترويج القروض المشتركة ضمن اإليرادات عند استكمال عملية الترويج 

العائد الفعلي المتاح  وعدم احتفاظ البنك بأية جزء من القرض أو كان البنك يحتفظ بجزء له ذات معدل

 للمشاركين اآلخرين .

ويتم االعتراف في قائمة األرباح والخسائر باألتعاب والعموالت الناتجة عن التفاوض أو المشاركة في 

مثل ترتيب شراء أسهم أو أدوات مالية أخرى أو اقتناء أو بيع  –التفاوض على معاملة لصالح طرف أخر 

معاملة المعنية . ويتم االعتراف بأتعاب االستشارات اإلدارية والخدمات وذلك عند استكمال ال –المنشآت 

األخرى عادة على أساس التوزيع الزمني النسبي على مدار أداء الخدمة . ويتم االعتراف بأتعاب إدارة 

التخطيط المالي وخدمات الحفظ التي يتم تقديمها على فترات طويلة من الزمن على مدار الفترة التي يتم 

 داء الخدمة فيها .أ

 إيرادات توزيعات األرباح -ك 

 يتم االعتراف في قائمة األرباح والخسائر بتوزيعات األرباح عند صدور الحق في تحصيلها .

 

 اتفاقيات الشراء و إعادة البيع و اتفاقيات البيع و إعادة الشراء –ذ 

ضيييمن األصيييول ببند أذون الخزانة و  يتم عرض األدوات المالية المباعة بموجب اتفاقيات إلعادة شيييرائها

أوراق حكومية أخري بالمركز المالي . و يتم االعتراف بالفرق بين سييعر البيع و سييعر إعادة الشييراء علي 

 أنه عائد يستحق علي مدار مدة االتفاقيات باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي .

 

 اضمحالل األصول المالية -ل 

  عن الخسيييييائر االئتمانية المتوقعة لألدوات المالية التالية والتي ال يتم يتم اثبات خسيييييائر االضيييييمحالل

 قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وهي:

 األصول المالية التي تمثل أدوات دين.  (1

 المديونيات المستحقة. (2

 عقود الضمانات المالية. (3

 ارتباطات القروض وارتباطات ادوات الدين المشابهة.  (4

  يتم اثبات خسائر اضمحالل في قيمة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية.ال 

 

 للتقارير الدولي المعيار تطبيق من الناتجة لمصرفنا المحاسبية السياسات في االساسية التغييرات ملخص يلي فيما

 9.المالية 
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 خسائر االئتمان المتوقعة .1

  خصائصهامراحل تقييم خسائر اإلئتمان المتوقعة و 

 يتم تصنيف األصول المالية الى ثالث مراحل للتصنيف إئتماني كما يلي:

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى مراحل التقييم

Staging Stage 1 Stage 2 Stage 3 

 يتطلب تصنيف األدوات المالية خصائص المرحلة

ضمن المرحلة األولى في حالة  

اإللتزام بشروط المنح و اإللتزام 

بالسداد بإنتظام و في حالة عدم وجود 

 مخاطر جوهرية لألدوات المالية

يتم تصنيف األدوات المالية ضمن 

المرحلة الثانية في حالة وجود إرتفاعا 

جوهريا في مخاطر اإلئتمان منذ 

اإلعتراف األولي أو تاريخ قيد 

 اتالتوظيف

يتم تصنيف األدوات المالية ضمن 

المرحلة الثالثة في حالة إعتبار األصل 

 المالي مضمحال

التأثير على 

حساب خسائر 

 اإلئتمان المتوقعة

يتم إحتساب خسائر اإلئتمان المتوقعة 

 شهر  12لمدة 

يتم إحتساب خسائر اإلئتمان المتوقعة 

 (Life Timeعلى مدى حياة األصل )

اإلئتمان المتوقعة  يتم إحتساب خسائر

على مدى حياة األصل على أساس 

الفرق بين القيمة الدفترية لألداة المالية 

و بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية 

 المستقبلية المتوقعة

 

 ( الزيادة الجوهرية في مخاطر اإلئتمانSignificant Increase in Credit Risk) 

المرحلة الثانية و حساب خسائر اإلئتمان المتوقعة وفقا للمنهجية الالحق  و التي تتطلب إدراج األصل المالي ضمن

 ذكرها

 

 (: Quantitative Factorsأوال: المحددات الكمية )

 

o ( التوقف عن السدادBackstop – Days of Past Dues ) 

و التجزئة  تدرج قروض و تسهيالت المؤسسات ، و المشروعات المتوسطة ، و الصغيرة ، و متناهية الصغر ،

يوم.  90يوم على األكثر و تقل عن  60عن كانت  فترة عدم السداد تزيد  المصرفية ضمن المرحلة الثانية اذا

سنوات من تاريخ  3يوما خالل  30( ايام سنويا لتصبح  10يوم ستنخفض بمعدل )  60علما بأن هذه المدة 

 التطبيق.

 

o ( إحتمالية التعثرProbability of Default:) 

عند زيادة احتماالت اإلخفاق خالل العمر المتبقي لألصل المالي من تاريخ المركز المالي مقارنة باحتماالت 

 اإلخفاق خالل العمر المتبقي المتوقع عند االعتراف األولي وذلك وفقا لهيكل المخاطر المقبولة لدى البنك. 

 

 (:Qualitative Factorsثانيا: المحددات الوصفية )

o  كبيرة في سعر العائد كنتيجة لزيادة المخاطر اإلئتمانيةزيادة 

o تغييرات سلبية جوهرية في النشاط و الظروف المالية أو اإلقتصادية التي يعمل بها المقترض 

o طلب الجدولة نتيجة صعوبات تواجه المقترض 

o .تغييرات سلبية جوهرية في نتائج التشغيل الفعلية أو المتوقعة أو التدفقات النقدية 

o تغييرات إقتصادية مستقبلية سلبية تؤثر على التدفقات النقدية المستقبلية للمقترض 

o .العالمات المبكرة لمشاكل التدفق النقدي / السيولة مثل التأخير في خدمة الدائنين / القروض التجارية 

o إحدى التسهيالت المباشرة من جانب البنك بسبب إرتفاع المخاطر اإلئتمانية للمقترض. ءإلغا 

o  باإلضافة الى اي محددات أخرى يراها البنك عند دراسة الحالة و يترتب عليها زيادة جوهرية في المخاطر

 اإلئتمانية.
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 تعريف اإلخفاق و اإلضمحالل 

 أوال: المعايير الكمية:

o  يوم يصبح في حالة إخفاق. 90عندما يتأخر المقترض عن سداد أقساطه التعاقدية أكثر من 

o  إحتمالية التعثر الناتجة تقييم درجة الجدارة اإلئتمانية تدل على اإلخفاق و إضمحالل األصل عندما تكون معدل

 المالي.

 ثانيا: المعاييرالوصفية:

o .تعثر المقترض ماليا 

o  إختفاء السوق النشط لألصل المالي أو أحد األدوات المالية للمقترض بسبب  –عدم اإللتزام بالتعهدات المالية

 صعوبات مالية.

o المقترضين إمتيازات تتعلق بصعوبة مالية للمقترض ما كانت تمنح في الظروف العادية. منح 

o .إحتمال أن يدخل المقترض في مرحلة اإلفالس أو إعادة الهيكلة نتيجة صعوبات مالية 

o ألصل المالي و بما يتفق مع السياسية نتج عنها إخفاق أو إضمحالل في اأي عوامل أخرى يري البنك أنها قد ي

 داخلية للبنك.ال

 :الترقي بين مراحل التصنيف اإلئتماني 

 :أوال: الترقي من المرحلة الثانية الى المرحلة االولى

ال يتم نقل االصل المالي من المرحلة الثانية الى المرحلة االولى إال بعد استيفاء كافة العناصر الكمية والنوعية 

 .المالي والعوائد الخاصة بالمرحلة األولى وسداد المتأخرات من األصل

 

 :ثانيا: الترقي من المرحلة الثالثة الى المرحلة الثانية

 ال يتم نقل األصل المالي من المرحلة الثالثة الى المرحلة الثانية اال بعد إستيفاء الشروط التالية:

o استيفاء كافة العناصر الكمية والنوعية الخاصة المرحلة الثانية. 

o  مالى المستحقة بعد سداد العوائد المستحقة )المهمشة/ المجنبة( أرصدة االصل ال ن% م 25سداد 

o  شهر على األقل . 12اإلنتظام في السداد لمدة 

 

 :آلية إحتساب خسائر اإلئتمان المتوقعة 

 أوال: بالنسبة لكافة األصول المالية ماعدا التجزئة:

 

o ( إحتمالية التعثرPD:) 

  الجدارة اإلئتمانية لهم بإستخدام نموذج تقييم الجدارة الداخلي الخا  بالنسبة للعمالء الذين يتم تقييم درجة

بالبنك فيتم حساب إحتمالية التعثر وفقا للنموذج المستخدم أخذا في اإلعتبار التأثير الفعلي التاريخي 

إلحتمالية التعثر بمصرفنا حسب تصنيف العميل سواء كان ضمن محفظة الشركات الكبيرة أو محفظة 

 (PD Calibrationالصغيرة و المتوسطة )الشركات 

  بالنسبة لألصول المالية التي يتم تقييمها خارجيا من قبل مؤسسات التصنيف الخارجية فيتم اإلعتماد على

 إحتمالية التعثر الخاصة بتقييمات مؤسسات التقييم الدولية.

o ( معدل الخسارة عند التعثرLGD:) 

 بة للشركات و المؤسسات الكبيرة وفقا لمعدل الخسارة عند يتم حساب معدل الخسارة عن التعثر بالنس

 التعثر المطور من قبل موديز.

  بالنسبة للشركات الصغيرة و المتوسطة فإنه يتم حساب معدل الخسارة عند التعثر إعتمادا على البيانات

 بمصرفنا. التاريخية لتعثر الشركات الصغيرة و المتوسطة و كذلك التحصيالت و اإلعدامات التاريخية

  بالنسبة للمؤسسات المالية و أدوات الدين الحكومية يتم حساب معدل الخسارة عند التعثر وفقا لتعليمات

 البنك المركزي المصري.
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o ( الرصيد عند التعثرEAD:) 

  القيمة عند اإلخفاق تساوي قيمة الرصيد الحالي باإلضافة الى القيمة الغير مستخدمة من الحد المصرح

وفقا لتعليمات بازل مضافة اليها قيمة  CCF) قابلة لإللغاء أو غير قابلة لإللغاء( مرجحة بمعامل تحويل 

 المطبقة.وفقا لجدول السداد و سعر الفائدة  Accrued Interestالفوائد المستحقة 
 

o :تأثير النظرة المستقبلية للعوامل اإلقتصادية على إحتمالية التعثر و معدل الخسارة عند التعثر 

 تم اإلعتماد على المؤشرات اإلقتصادية التي تصدر عن طريق مؤسسة التقييم الدولي مووديز 

  معدالت اإلخفاق الخاصة يتم اإلعتماد على عدة مؤشرات إقتصادية و التي يوجد بها توافق تاريخي مع

 بالنطاق الجغرافي وفقا لمؤشرات مؤسسة التقييم الدولية مووديز

  بالنسبة لألصول المالية التي يتم منحها في النطاق الجغرافي لجمهورية مصر العربية فقد تم اإلعتماد

النمو في على المؤشرات اإلقتصادية الخاصة بحجم التداول في البورصة المصرية باإلضافة الى معدل 

 ( الخا  بجمهورية مصر العربية.GDPالناتج القومي المحلي )

  بالنسبة الى باقي األصول المالية التي تقع في نطاق خارج جمهورية مصر العربية فيتم اإلعتماد على

المؤشرات اإلقتصادية الخاصة بتلك المناطق مثل الخليج العربي و الواليات المتحدة األمريكية و المملكة 

 تحدة و أوروبا.الم

 ( يتم حساب تأثير تلك المؤشرات على إحتمالية التعثرPD(و معدل الخسارة عند التعثر ) (LGD  وفقا

 لثالث سيناريوهات مختلفة و هي السيناريو العادي و السيناريو المتفائل و السيناريو المتحفظ.

  30للسيناريو العادي و  %40يتم أخذ المتوسط الترجيحي لتلك السيناريوهات على أساس% 

 للسيناريو المتحفظ. %30للسيناريو المتفائل و 
 

 ثانيا: بالنسبة لألصول المالية الخاصة بمحفظة التجزئة:

o ( إحتمالية التعثرPD:) 

 , و التي تشمل اآلتي: Markov Chainتم إستخدام آلية 

 منتظم أو بالعكس وذلك في  نسب التحول التاريخية الخاصة بمجموعة من العمالء من منتظم إلى غير

 بداية الفترة و مقارنتها بذات مجموعة العمالء في نهاية الفترة.

  نسب التحول في مجموعات أيام تأخير المستحقاتDPD Buckets .للعمالء بشكل سنوي 

  سيتم إستخدام نتائج نسب التحول السابق ذكرها لعمل مصفوفة لمتوسط التغير لكل سنة و إستخدامها

إلنشاء منهجية للمتغيرات المتوقعة وفقا للفرق بين متوسط التغيرات السنوية والمصفوفة الحقيقية 

 Regressionو من ثم بحث تأثير التغير عن طريق عمل  Credit Indexللمحفظة و هو ما يسمى 

Model .أخذا في اإلعتبار مؤشرات اإلقتصاد القومي المتوقعة على إحتمالية التعثر المستقبلية لكل منتج 
 

o ( معدل الخسارة عند التعثرLGD:) 

  تم إحتسابLGD  وفقا لمنهجيةDiscounted Cash Flow  بناء على بيانات التعثر التاريخية و

 و من ثم عمل مواءمة لنسب التعثر حسب  DCFفي حساب  Effective Interest Rateإستخدام 

 .كل منتج 

o ( الرصيد عند التعثرEAD:) 

  القيمة عند اإلخفاق تساوي قيمة الرصيد الحالي باإلضافة الى القيمة الغير مستخدمة من الحد المصرح

ها قيمة وفقا لتعليمات بازل مضافة الي CCF) قابلة لإللغاء أو غير قابلة لإللغاء( مرجحة بمعامل تحويل 

 وفقا لجدول السداد و سعر الفائدة المطبقة. Accrued Interestالفوائد المستحقة 

  يقوم البنك بحساب المخصصات المطلوبة الضمحالل األصول هذا و باإلضافة الى ما سبق

المعرضة لخطر االئتمان ، بما في ذلك االرتباطات المتعلقة باالئتمان ، على أساس نسب محددة 

نك المركزي المصري . وفي حالة زيادة مخصص خسائر االضمحالل المطلوب وفقاً من قبل الب

 لقواعد البنك المركزي المصري عن ذلك المطلوب ألغراض إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير 
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  ًالمحاسبة المصرية ، يتم تجنيب احتياطي المخاطر البنكية العام ضمن حقوق الملكية خصما

المحتجزة بمقدار تلك الزيادة . ويتم تعديل ذلك االحتياطي بصفة دورية بالزيادة على األرباح 

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

 للتوزيع.

 
 

 األصول الثابتة -ن 

  والمكاتب . وتظهر جميع تتمثل األراضيييي والمباني بصيييفة أسييياسيييية في مقار المركز الرئيسيييي والفروع

األصول الثابتة بالتكلفة التاريخية ناقصاً اإلهالك وخسائر االضمحالل . وتتضمن التكلفة التاريخية النفقات 

 المرتبطة مباشرة باقتناء بنود األصول الثابتة .
 

 قالً ، حسييبما ويتم االعتراف بالنفقات الالحقة ضييمن القيمة الدفترية لألصييل القائم أو باعتبارها أصييالً مسييت

يكون مالئماً ، وذلك عندما يكون محتمالً تدفق منافع اقتصييادية مسييتقبلية مرتبطة باألصييل الى البنك وكان 

من الممكن تحديد هذه التكلفة بدرجة موثوق بها . ويتم تحميل مصيييروفات الصييييانة واإلصيييالح في الفترة 

 التي يتم تحملها ضمن مصروفات التشغيل األخرى .
 

  إهالك األراضيييي ، ويتم حسييياب اإلهالك لألصيييول الثابتة األخري باسيييتخدام طريقة القسيييط الثابت ال يتم

 لتوزيع التكلفة بحيث تصل الى القيمة التخريدية على مدار األعمار اإلنتاجية ، كالتالي :

 سنة 50 المباني واإلنشاءات

 سنة 40سنوات  و   10مابين  أثاث مكتبي وخزائن

 سنوات 8 وحاسبة وأجهزة تكييفآالت كاتبة 

 سنوات 5 وسائل نقل

 سنوات 10و  سنوات 5ما بين  أجهزة الحاسب اآللي / نظم آلية متكاملة

 سنوات 5 تجهيزات وتركيبات

  ويتم مراجعة القيمة التخريدية واألعمار اإلنتاجية لألصيييييول الثابتة في تاريخ كل قوائم مالية ، وتعدل كلما

ويتم مراجعة األصول التي يتم إهالكها بغرض تحديد االضمحالل عند وقوع أحداث  كان ذلك ضرورياً .

أو تغيرات في الظروف تشييييييير الى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسييييييترداد ، ويتم تخفيض القيمة 

 ردادية .الدفترية لألصل على الفور الى القيمة االستردادية إذا زادت القيمة الدفترية عن القيمة االست

  وتمثل القيمة االسييتردادية صييافي القيمة البيعية لألصييل أو القيمة االسييتخدامية لألصييل ، أيهما أعلى ، ويتم

تحديد أرباح وخسائر االستبعادات من األصول الثابتة بمقارنة صافي المتحصالت بالقيمة الدفترية ، ويتم 

 أخرى في قائمة األرباح والخسائر .إدراج األرباح )الخسائر( ضمن إيرادات )مصروفات( تشغيل 
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 األصول غير الملموسة -س
 

 برامج الحاسب األلي  1س/

يتم األعتراف بالمصروفات المرتبطة بتطوير أو صيانة الحاسب األلي كمصروف في قائمة الدخل عند 

تكبدها. و يتم األعتراف كأصل غير ملموس بالمصروفات المرتبطة مباشرة ببرامج محددة و تحت 

ة البنك و من المتوقع ان يتولد عنها منافع أقتصادية تتجاوز تكلفتها ألكثر من سنة. و تتضمن سيطر

المصروفات المباشرة تكلفة العاملين في فريق تطوير البرامج باألضافة إلي نصيب مناسب من 

 المصروفات العامة ذات العالقة.

دة او التوسع في أداء برامج الحاسب الزيا الىيتم األعتراف كتكلفة تطوير بالمصروفات التي تؤدي 

 اآللي عن المواصفات األصلية لها ، و تضاف إلي تكلفة البرامج األصلية.

يتم أستهالك تكلفة  برامج الحاسب األلي المعترف بها كاصل علي مدار الفترة المتوقع األستفادة منها 

 فيما ال يزيد عن خمسة سنوات.

 

 األصول غير الملموسة األخرى  2س/

تتمثل في األصييييول غير الملموسيييية بخالف الشييييهرة و برامج الحاسييييب اآللي )علي سييييبيل المثال ال 

 الحصر العالمات التجارية ، التراخيص ، منافع عقود إيجارية(.

و تثبت األصول غير الملموسة األخرى بتكلفة اقتنائها و يتم استهالكها بطريقة القسط الثابت أو علي 

ة المتوقع تحققها منها ، و ذلك علي مدار األعمار األنتاجية المقدرة لها، و أساس المنافع األقتصادي

بالنسبة لألصول التي ليس لها عمر انتاجي محدد ، فال يتم أستهالكها ، إال أنه يتم اختبار األضمحالل 

 في قيمتها سنويا و تحمل قيمة األضمحالل )أن وجد( علي قائمة األرباح والخسائر.

 عن تمويالت و عقود الضمانات المالية  االرتباطات –ع 

تمثل الضمانات المالية العقود التي يكون فيها البنك كفيال أو ضامنا لتمويالت أو حسابات جارية أمام  -

جهات أخري , و هي بذلك تتطلب من البنك أن يقوم بمدفوعات معينة لتعويض المستفيد منها عن خسارة 

يستحق السداد وفقا لشروط أداة الدين . و يتم تقديم تلك الضمانات المالية تحملها بسبب عدم وفاء مدين عندما 

 للبنوك و المؤسسات المالية و جهات أخري نيابة عن عمالء البنك.

االرتباطات عن تمويالت هي االرتباطات التي بموجبها يلتزم البنك بمنح ائتمان وفقا لشروط محددة مسبقا -

لمستخدمة من الحدود االئتمانية الممنوحة في حدود المبالغ التي يتوقع و هي تتضمن بذلك األجزاء غير ا

البنك استخدامها في المستقبل . و يتم االعتراف األولي بعقود الضمانات المالية و االرتباطات بمنح تمويالت 

رتباط . و يتم بأسعار فائدة أقل من سعر السوق في القوائم المالية بالقيمة العادلة في تاريخ منح الضمان / اال

 استهالك القيمة العادلة المعترف بها أوليا علي مدار عمر الضمان / االرتباط.

القيمة المستهلكة أو قيمة خسائر بعند القياس الالحق يتم قياس التزام البنك بموجب الضمان / االرتباط -

 االضمحالل أيهما أكبر.

تمويالت يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح بإصدار أية ارتباطات عن  الفترةلم يقم البنك خالل -

 و الخسائر.

 :لالرتباطات األخري عن التمويالت بالنسبة -

 : يعترف البنك بخسائر اضمحالل . 2019يناير  1عتبارا من إ.

 : يعترف البنك بمخصص إذا كانت تلك العقود تم اعتبارها محملة بخسائر. 2018ديسمبر  31حتي  .

االعتراف بااللتزامات الناتجة عن عقود الضمانات المالية ضمن المخصصات و يتم االعتراف في يتم -

قائمة األرباح و الخسائر بأية زيادة في االلتزامات الناتجة عن الضمانة المالية ضمن ايرادات )مصروفات( 

 تشغيل أخري بقائمة األرباح و الخسائر.
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اطات عن تمويالت ضمن مخصص اضمحالل التمويالت لكل يتم االعتراف بالمخصص المحسوب لالرتب-

دين علي حده إلي المدي الذي يساوي قيمة المستخدم من القرض . و يتم االعتراف بأية زيادة في مخصص 

 االرتباط عن تمويالت عن قيمة المستخدم ضمن بند المخصصات بقائمة المركز المالي. 

 

 االستثمارات العقارية  -غ 

االستثمارات العقارية في األراضي والمباني التي يحتفظ بها البنك من أجل الحصول على عوائد تتمثل 

إيجارية أو تحقيق زيادة رأسمالية في قيمتها وبالتالي ال تشمل األصول العقارية التي يمارس البنك أعماله 

ت العقارية بذات السياسة من خاللها أو تلك التى آلت إليه وفاًء لديون، ويتم المحاسبة عن االستثمارا

 المحاسبية المطبقة بالنسبة لألصول الثابتة.

 اإليجارات -ف 

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

عقد تمثل ما ال يقل العقد يمنح الحق للمستأجر في شراء األصل في تاريخ محدد وبقيمة محددة وكانت فترة ال

% من العمر االنتاجى المتوقع لالصل على االقل ، أو كانت القيمة الحالية إلجمالي مدفوعات  75عن 

 من قيمة األصل , وتعد عقود اإليجار األخرى عقود إيجار تشغيلي . %90اإليجار تمثل ما ال يقل عن 

 االستئجار 1ف/

بالنسبة لعقود اإليجار التمويلي يعترف بتكلفة اإليجار ، بما في ذلك تكلفة الصيانة لألصول المستأجرة 

التي حدثت فيها ، وإذا قرر البنك ممارسة  الفترة، ضمن المصروفات في قائمة األرباح والخسائر عن 

ضمن األصول الثابتة حق الشراء لألصول المستأجرة يتم رسملة تكلفة حق الشراء باعتبارها أصالً 

ويهلك على مدار العمر اإلنتاجي المتبقي من عمر األصل المتوقع بذات الطريقة المتبعة لألصول 

 المماثلة.

ويتم االعتراف بالمدفوعات تحت حساب اإليجار التشغيلي ناقصاً أية خصومات تم الحصول عليها من 

 ة القسط الثابت على مدار فترة العقد.المؤجر ضمن المصروفات في قائمة االرباح والخسائر بطريق

 التأجير 2ف/

بالنسبة لألصول المؤجرة تأجيراً تمويليا ، يتم تسجيل األصول ضمن األصول الثابتة في الميزانية 

وتهلك على مدار العمر اإلنتاجي المتوقع لهذا األصل بذات الطريقة المتبعة لألصول المماثلة , ويتم 

على أساس معدل العائد على عقد اإليجار باإلضافة الى مبلغ يماثل تكلفة  االعتراف بإيرادات اإليجار

، ويرحل في المركز المالي الفرق بين إيراد اإليجار المعترف به في قائمة األرباح  الفترةاإلهالك عن 

والخسائر وبين إجمالي حسابات عمالء اإليجار التمويلي وذلك لحين انتهاء عقد اإليجار حيث يتم 

امه إلجراء مقاصة مع صافي القيمة الدفترية لألصل المؤجر. ويتم تحميل مصروفات الصيانة استخد

 والتأمين على قائمة الدخل عند تحملها الى المدى الذي ال يتم تحميله على المستأجر .

وعندما توجد أدلة موضوعية على أن البنك لن يستطيع تحصيل كل أرصدة مديني اإليجار التمويلي ، 

 فيضها الى القيمة المتوقع استردادها .يتم تخ

وبالنسبة لألصول المؤجرة إيجاراً تشغيلياً تظهر ضمن األصول الثابتة في المركز المالي وتهلك على 

مدار العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل بذات الطريقة المطبقة على األصول المماثلة ، ويثبت إيراد 

 ر بطريقة القسط الثابت على مدار فترة العقد.اإليجار ناقصاً أية خصومات تمنح للمستأج

 النقدية وما فى حكمها - ل

ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية تتضمن النقدية وما فى حكمها األرصدة التي ال تتجاوز استحقاقاتها 

ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء ، وتتضمن النقدية ، واألرصدة لدى البنك المركزي خارج إطار نسب 

 االحتياطي اإللزامي واألرصدة لدى البنوك واألوراق الحكومية األخرى .
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 المخصصات األخرى -ق

يتم االعتراف بالمخصصات األخري عندما يكون هناك التزام قانوني أو استداللي حالي نتيجة ألحداث 

مكانية إجراء سابقة ويكون من المرجح أن يتطلب ذلك استخدام موارد البنك لتسوية هذه االلتزامات ، مع إ

 تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا االلتزام .

وعندما يكون هناك التزامات متشابهة فإنه يتم تحديد التدفق النقدي الخارج الذي يمكن استخدامه للتسوية 

باألخذ في االعتبار هذه المجموعة من االلتزامات , ويتم االعتراف بالمخصص حتى إذا كان هناك احتمال 

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

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

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

دون تأثره بمعدل الضرائب الساري  –المركز المالي باستخدام معدل مناسب لذات أجل سداد االلتزام  تاريخ

الذي يعكس القيمة الزمنية للنقود ، وإذا كان األجل أقل من سنة تحسب القيمة المقدرة لاللتزام ما لم يكن  –

  أثرها جوهرياً فتحسب بالقيمة الحالية.

 مزايا العاملين -ر 

 ات اإلجتماعية :التأمين

يلتزم البنك بسييييييداد إشييييييتراكات إلى الهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية واليتحمل البنك أى إلتزامات 

إضيييييافية بمجرد سيييييداد تلك اإلشيييييتراكات ويتم تحميل تلك اإلشيييييتراكات الدورية على قائمة األرباح 

 والخسائر عن الفترة التى تستحق فيها وتدرج ضمن مزايا العاملين . 
 

 حصة العاملين فى األرباح :

يدفع البنك نسبة من األرباح النقدية المتوقع توزيعها كحصة للعاملين فى األرباح ويعترف بحصة 

العاملين فى األرباح كجزء من توزيعات األرباح فى حقوق الملكية وكإلتزامات عندما تعتمد من الجمعية 

 العاملين فى األرباح غير الموزعة . العامة لمساهمى البنك والتسجل أى إلتزامات بحصة 

 وثائق التأمين الجماعي :

يساهم البنك والعاملين فى وثائق التأمين الجماعي بنسبة مئوية من أجور العاملين ويتم إستقطاع 

اإلشتراكات الشهرية ، واليوجد على البنك أية إلتزامات إضافية تلى سداد اإلشتراكات وتم اإلعتراف 

مصروفات مزايا العاملين عند إستحقاقه ويتم االعتراف باالشتراكات المدفوعة باإلشتراكات ضمن 

مقدماً ضمن األصول الى الحد الذي تؤدي به الدفعة المقدمة الى تخفيض الدفعات المستقبلية أو الى 

 استرداد نقدي .

 التزامات مزايا ما بعد أنتهاء الخدمة األخرى :

يقوم البنك بتقديم مزايا رعاية صحية للمتقاعدين فيما بعد أنتهاء الخدمة و عادة ما يكون أستحقاق هذه 

المزايا مشروطا ببقاء العامل فى الخدمة حتي سن التقاعد و استكمال حد أدني من فترة الخدمة. و يتم 

ام طريقة محاسبية مماثلة لتلك استحقاق التكاليف المتوقعة لهذه المزايا علي مدار فترة التوظيف باستخد

 المستخدمة في نظم المزايا المحددة . 
 

 ضرائب الدخل -ش

تتضمن ضريبة الدخل على ربح أو خسارة الفترة كل من ضريبة الفترة والضريبة المؤجلة ، ويتم االعتراف 

التي يتم االعتراف بها بقائمة األرباح والخسائر باستثناء ضريبة الدخل المتعلقة ببنود الدخل الشامل االخر 

 بها مباشرة ضمن الدخل الشامل االخر.

ويتم االعتراف بضريبة الدخل على أساس صافي الربح الخاضع للضريبة باستخدام أسعار الضريبة السارية 

 في تاريخ إعداد القوائم المالية باإلضافة الى التسويات الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة .
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المؤجلة الناشئة عن فروق زمنية مؤقتة بين القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات  ويتم االعتراف بالضرائب

طبقاً لألسس المحاسبية وقيمتها طبقاً لألسس الضريبية ، هذا ويتم تحديد قيمة الضريبة المؤجلة بناء على 

رية في تاريخ الطريقة المتوقعة لتحقق أو تسوية قيم األصول وااللتزامات باستخدام أسعار الضريبة السا

 المركز المالي .

ويتم االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة للبنك عندما يكون هناك احتمال مرجح بإمكانية تحقيق أرباح 

تخضع للضريبة في المستقبل يمكن من خاللها االنتفاع بهذا األصل ، ويتم تخفيض قيمة األصول الضريبية 

لمنفعة الضريبية المتوقعة خالل السنوات التالية ، على أنه في المؤجلة بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه ا

حالة ارتفاع المنفعة الضريبية المتوقعة يتم زيادة األصول الضريبية المؤجلة وذلك في حدود ما سبق 

 تخفيضه .

 االقتراض - ص

ل على القرض ، يتم االعتراف بالقروض التي يحصل عليها البنك أوالً بالقيمة العادلة ناقصاً تكلفه الحصو

ً بالتكلفة المستهلكة ، ويتم تحميل قائمة االرباح والخسائر بالفرق بين صافي  ويقاس القرض الحقا

 المتحصالت وبين القيمة التي سيتم الوفاء بها على مدار فترة االقتراض باستخدام طريقة العائد الفعلي.

 رأس المال - ض

 تكلفة رأس المال 1/ض

التي ترتبط بصورة مباشرة بإصدار أسهم جديدة أو أسهم مقابل اقتناء  يتم عرض مصاريف اإلصدار

 كيان أو إصدار خيارات خصماً من حقوق الملكية وبصافي المتحصالت بعد الضرائب .

 توزيعات األرباح 2/ض

تثبت توزيعات األرباح خصييماً على حقوق الملكية في الفترة التي تقر فيها الجمعية العامة للمسيياهمين 

لتوزيعات , وتشييييمل تلك التوزيعات حصيييية العاملين في األرباح ومكافأة مجلس اإلدارة المقررة هذه ا

 بالنظام األساسي والقانون .

 توزع أرباح البنك الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى 

 كما يلى:

% من األرباح لتكوين األحتياطى القانونى ويقف هذا اإلقتطاع متى بلغ  5يقتطع مبلغ يوازى   - 1

من رأس المال المدفوع ومتى نقص األحتياطى تعين  %100مجموع األحتياطى قدراً يوازى 

 العودة إلى اإلقتطاع .

مين عن المدفوع من للمساه %5ثم يقتطع المبلغ الالزم لتوزيع حصة اولى من األرباح قدرها   - 2

قيمة أسهمهم على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فال يجوز المطالبة 

 بها من أرباح السنين التالية.

من األرباح للموظفين والعمال فى البنك وتوزع طبقا للقواعد  %10ثم تخصص بعد ذلك نسبة  - 3

جمعية العامة وبما ال يزيد عن مجموع األجور السنوية التى يقترحها مجلس األدارة وتعتمدها ال

 للعاملين فى البنك.

 من الباقى لمكافأة مجلس األدارة. %10يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تجاوز   - 4

يوزع الباقى من األرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية فى األرباح أو يرحل بناء   - 5

 . المقبل لعاماعلى أقتراح مجلس األدارة إلى 
 

 أنشطة األمانة - ط

يقوم البنك بمزاولة أنشطة األمانة مما ينتج عنه امتالك أو إدارة أصول خاصة بأفراد أو أمانات ، أو صناديق 

مزايا ما بعد انتهاء الخدمة ويتم استبعاد هذه األصول واألرباح الناتجة عنها من القوائم المالية للبنك حيث 

 للبنك .أنها ليست أصوالً 
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 إدارة المخاطر المالية -3

يتعرض البنك نتيجة األنشطة التي يزاولها الى مخاطر مالية متنوعة ، وقبول المخاطر هو أساس النشاط  

المالي ، ويتم تحليل وتقييم وإدارة بعض المخاطر أو مجموعة من المخاطر مجتمعة معاً ، ولذلك يهدف 

طر والعائد والى تقليل اآلثار السيييييلبية المحتملة على األداء المالي البنك الى تحقيق التوازن المالئم بين الخ

للبنك ، ويعد أهم أنواع المخاطر خطر االئتمان وخطر السوق وخطر السيولة واألخطار التشغيلية األخرى 

، ويتضيييمن خطر السيييوق خطر أسيييعار صيييرف العمالت األجنبية وخطر سيييعر العائد ومخاطر السيييعر 

 األخرى .

سيييياسيييات إدارة المخاطر لتحديد المخاطر وتحليلها ولوضيييع حدود للخطر والرقابة عليه ،  وقد تم وضيييع

ولمراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود من خالل أسييييييياليب يعتمد عليها ونظم معلومات محدثة أوالً بأول ، 

األسييواق  ويقوم البنك بمراجعة دورية لسييياسييات ونظم إدارة المخاطر وتعديلها بحيث تعكس التغيرات في

 والمنتجات والخدمات وأفضل التطبيقات الحديثة .

وتتم إدارة المخاطر عن طريق إدارة المخاطر في ضيييوء السيييياسيييات المعتمدة من مجلس اإلدارة ، وتقوم 

إدارة المخاطر بتحديد وتقييم وتغطية المخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات التشييييييغيلية المختلفة 

سات مكتوبة تغطي بالبنك ، ويوفر  سيا مجلس اإلدارة مبادئ مكتوبة إلدارة المخاطر ككل ، باإلضافة الى 

مناطق خطر محددة مثل خطر االئتمان وخطر أسيييعار صيييرف العمالت األجنبية ، وخطر أسيييعار العائد، 

لة عن واستخدام أدوات المشتقات وغير المشتقات المالية , باإلضافة الى ذلك فإن إدارة المخاطر تعد مسئو

 المراجعة الدورية إلدارة المخاطر وبيئة الرقابة بشكل مستقل .

 خطر االئتمان -أ

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

ر ، ويتمثل خطر االئتمان أهم األخطار بالنسبة للبنك ، لذلك تقوم اإلدارة بحر  بإدارة التعرض لذلك الخط

االئتمان بصفة أساسية في أنشطة اإلقراض التي ينشأ عنها القروض والتسهيالت وأنشطة االستثمار التي 

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

اإلدارة والرقابة على خطر االئتمان لدى فريق خارج الميزانية مثل ارتباطات القروض ، وتتركز عمليات 

إدارة خطر االئتمان في إدارة المخاطر الذي يرفع تقاريره الى لجنة المخاطر المنبثقة من مجلس اإلدارة و 

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

 والعمالء )متضمنا االرتباط و عقود الضمانات المالية(القروض والتسهيالت للبنوك 

  لقياس خطر االئتمان المتعلق بالقروض والتسهيالت للبنوك والعمالء ، ينظر البنك في ثالثة مكونات

 كما يلي:

( من قبل العميل أو الغير في الوفاء Probability of default* احتماالت اإلخفاق )التأخر( )

 التعاقدية .بالتزاماته 

* المركز الحالي والتطور المستقبلي المرجح له الذي يستنتج منه البنك الرصيد المعرض لإلخفاق 

(Exposure at default. ) 

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

( المطلوبة من The Expected Loss Modelالخسييارة المتوقعة )نموذج الخسييارة المتوقعة 

لجنة بازل للرقابة المصرفية ويمكن أن تتعارض المقاييس التشغيلية مع عبء االضمحالل وفقاً 

، الذي يعتمد على الخسيييائر التي تحققت في تاريخ القوائم  26لمعيار المحاسيييبة المصيييري رقم 

 ( .3ح أ/المالية )نموذج الخسائر المحققة( وليس الخسائر المتوقعة )إيضا
 

  يقوم البنك بتقييم احتمال التأخر على مسييييييتوى كل عميل باسييييييتخدام أسيييييياليب تقييم داخلية

لتصييييينيف الجدارة مفصيييييلة لمختلف فئات العمالء ، وقد تم تطوير تلك األسييييياليب للتقييم داخلياً 

وتراعى التحليالت اإلحصييائية مع الحكم الشييخصييي لمسييئولي االئتمان للوصييول الى تصيينيف 

الجدارة المالئم ، وقد تم تقسيييييييم عمالء البنك الى أربع فئات للجدارة ، ويعكس هيكل الجدارة 

المستخدم بالبنك كما هو مبين في الجدول التالي مدى احتمال التأخر لكل فئة من فئات الجدارة ، 

تقييم مدى  مما يعني بصييفة أسيياسييية أن المراكز االئتمانية تنتقل بين فئات الجدارة تبعاً للتغير في

احتمال التأخر ، ويتم مراجعة وتطوير أسيييييياليب التقييم كلما كان ذلك ضييييييرورياً ، ويقوم البنك 

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

 

 فئات التصنيف الداخلي للبنك 

 مدلول التصنيف   التصنيف 

 ديون جيدة    1 

 بعة العاديةالمتا    2 

 المتابعة الخاصة    3 

 ديون غير منتظمة    4 
 

o  نموذج قياس المخاطر البنكية العام 

  و يقوم البنك بحساب المخصصات المطلوبة لمقابلة اضمحالل األصول المعرضة لخطر

االئتمان , بما في ذلك االرتباطات المتعلقة باالئتمان , علي أساس نسب محددة من قبل البنك 

المركزي المصري . و في حالة زيادة مخصص خسائر االضمحالل المطلوب وفقا لقواعد 

الجدارة االئتمانية للبنك المركزي المصري عن المخصص المطلوب باستخدام الخسائر 

االئتمانية المتوقعة . يتم تجنيب الزيادة في المخصص كإحتياطي مخاطر بنكية عام ضمن حقوق 

 ح المحتجزة بمقدار تلك الزيادة.الملكية خصما علي األربا

  ألسس التقييم الداخلي مقارنة بأسس تقييم البنك ً وفيما يلي بيان فئات الجدارة للمؤسسات وفقا

المركزي المصري ونسب المخصصات المطلوبة الضمحالل األصول المعرضة لخطر 

 االئتمان:
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 تصنيف البنك 

المركزي 

 المصري

المخصص  نسبة مدلول التصنيف

مطلوب لعمالء ال

 الشركات

المخصص  نسبة

المطلوب لعمالء 

 التجزئه

التصنيف 

 الداخلي

مدلول التصنيف 

 الداخلي

 ديون جيدة 1 صفر صفر مخاطر منخفضة 1

 ديون جيدة 1 %   1 %   1 مخاطر معتدلة 2

 ديون جيدة 1 %   3 %   1 مخاطر مرضية 3

 ديون جيدة 1 %   3 %   2 مخاطر مناسبة 4

 ديون جيدة 1 %   3 %   2 مخاطر مقبولة 5

6  ً  المتابعة العادية 2 %   3 %   3 مخاطر مقبولة حديا

 المتابعة الخاصة 3 %   3 %   5 مخاطر تحتاج لعناية خاصة 7

 ديون غير منتظمة 4 % 20 % 20 دون المستوى 8

 ديون غير منتظمة 4 % 50 % 50 مشكوك في تحصيلها 9

 ديون غير منتظمة 4 %100 %100 رديئة 10
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 : 2022 سبتمبرملخص لنتائج حساب خسائر اإلئتمان المتوقعة على مركز 
 وفقا للبنود المعرضة للخطر IFRS 9: خسائر اإلئتمان المتوقعة وفقا لمراحل التصنيف اإلئتماني لمعيار أوال

(القيمة بااللف جنيه مصرى)       

 البنود المعرضة لخطر االئتمان
 IFRS 9مراحل التصنيف اإلئتماني وفقا لمعيار 

 اإلجمالي المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى

        

 عمالء التجزئة

  10,590,925   144,672   539,583   9,906,670  القيمة المعرضة للخطر

 (179,302)  (79,590)  (34,712)  (65,000)  خسائر اإلئتمان المتوقعة

  10,411,623   65,082   504,871   9,841,670  صافي القيمة الدفترية

   

   
  

عمالء الشركات و 

 المؤسسات

  38,291,427   343,299   1,600,830   36,347,298  القيمة المعرضة للخطر

 (430,542)  (240,402)  (136,424)  (53,716)  خسائر اإلئتمان المتوقعة

  37,860,885   102,897   1,464,406   36,293,582  صافي القيمة الدفترية

   

   
  

 بنوك

  3,665,230   -   1,060,276   2,604,954  القيمة المعرضة للخطر

  -   -   -   -  خسائر اإلئتمان المتوقعة

  3,665,230   -   1,060,276   2,604,954  صافي القيمة الدفترية

   

   
  

 أدوات مالية مع

 البنك المركزي

  31,716,065   -   -   31,716,065  القيمة المعرضة للخطر

 (89,350)   -   -  (89,350)  خسائر اإلئتمان المتوقعة

  31,626,715   -   -   31,626,715  صافي القيمة الدفترية

   

   
  

 اإلجمالي

  84,263,647   487,971   3,200,689   80,574,987  القيمة المعرضة للخطر

 (699,194)  (319,992)  (171,136)  (208,066)  خسائر اإلئتمان المتوقعة

  83,564,453   167,979   3,029,553   80,366,921  صافي القيمة الدفترية
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  نتيجة لهذه العوامل : المالية الفترةبين بداية و نهاية األرصدة القائمة يوضح الجداول التالية التغيرات في 

 (القيمة بااللف جنيه مصرى)
 

 اإلجمالي   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية   المرحلة األولى   قروض وتسهيالت لألفراد
     

  8,827,838   125,298   389,169   8,313,371  31/12/2021في األرصدة القائمة 

 (1,115,235)   11,009  (45,616)  (1,080,628)  المعرضة للخطر القائمةالزيادة /)انخفاض( في القيمة 

  -  (4,366)  (54,258)   58,624  التحول إلى المرحلة األولى

  -  (1,681)   308,108  (306,427)  التحول إلى المرحلة الثانية

  -   88,910  (25,975)  (62,935)  التحول إلى المرحلة الثالثة

  2,898,916  (55,101)  (31,365)   2,985,382  منح/)سداد( قروض وتسهيالت

 (20,594)  (19,396)  (481)  (717)  إعدام ديون

  10,590,925   144,673   539,582   9,906,670  30/9/2022الرصيد في 

 
    

 اإلجمالي   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية   المرحلة األولى   قروض وتسهيالت للشركات والمؤسسات
     

  32,568,007   319,049   1,680,057   30,568,901  31/12/2021األرصدة القائمة في 

  1,932,897   124,175   237,652   1,571,070  الزيادة /)انخفاض( في القيمة المعرضة للخطر القائمة

  -   -  (303,616)   303,616  التحول إلى المرحلة األولى

  -   -   249,116  (249,116)  التحول إلى المرحلة الثانية

  -   91,324  (91,324)   -  التحول إلى المرحلة الثالثة

  3,850,991  (130,779)  (171,054)   4,152,824  منح/)سداد( قروض وتسهيالت

 (60,468)  (60,468)   -   -  إعدام ديون

  38,291,427   343,301   1,600,831   36,347,295  30/9/2022الرصيد في 
     

 اإلجمالي   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية   المرحلة األولى   أرصدة لدى البنوك 
     

  869,562   -   576,306   293,256  31/12/2021األرصدة القائمة في 

  797,421   -   75,404   722,017  انخفاض في القيمة المعرضة للخطر القائمة

  -   -   -   -  التحول إلى المرحلة األولى

  -   -   -   -  التحول إلى المرحلة الثانية

  -   -   -   -  التحول إلى المرحلة الثالثة

  1,998,247   -   408,566   1,589,681  أصول ماليه جديده/استحقت أو تم إستبعادها

  3,665,230   -   1,060,276   2,604,954  30/9/2022الرصيد في 
     

 اإلجمالي   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية   المرحلة األولى   إستثمارات
     

  32,895,594   -   -   32,895,594  31/12/2021األرصدة القائمة في 

 (44,451)   -   -  (44,451)  في القيمة المعرضة للخطر القائمة الزيادة

  -   -   -   -  التحول إلى المرحلة األولى

  -   -   -   -  التحول إلى المرحلة الثانية

  -   -   -   -  التحول إلى المرحلة الثالثة

 (1,135,078)   -   -  (1,135,078)  أصول ماليه جديده/استحقت أو تم إستبعادها

  31,716,065   -   -   31,716,065  30/9/2022الرصيد في 

 

 . 2022 سبتمبر 30القائمة في المركز المالي في  هي األرصدة المبالغ المعروضة -
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 قروض وتسهيالت : ثانيا
 

 فيما يلي موقف أرصدة القروض والتسهيالت من حيث الجدارة االئتمانية :

 القيمة بااللف جنيه مصرى                                                         

 

 2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر 30 

 
 قروض وتسهيالت

 للعمالء

 قروض وتسهيالت

 للعمالء

  40,651,756  48,113,958  ال يوجد عليها متأخرات أو اضمحالل

  299,743  280,420  متأخرات ليست محل اضمحالل

  444,346  487,974  محل اضمحالل

  41,395,845 248,882,35 اإلجمالي

   يخصم :

 (671,068) (844,609) ئتمانية المتوقعةمخصص خسائر اإل

 40,724,777 48,272,508 الصافي
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 لعمالء ) ال يوجد عليها متاخرات او اضمحالل ( لالقروض والتسهيالت 
 

 )باأللف جنيه مصري(             2022 سبتمبر 30

 

 

 

 لعمالء ) ال يوجد عليها متاخرات او اضمحالل ( لالقروض والتسهيالت 

 

 )باأللف جنيه مصري(             2021ديسمبر  31
 

 

مراحل التصنيف 

 اإلئتماني

 مؤسسات أفراد

حسابات 

 جارية مدينة

بطاقات 

 ائتمان

قروض 

 شخصية

قروض 

 عقارية

حسابات جارية 

 مدينة
 قروض مباشرة

و  إجمالي القروض

 التسهيالت للعمالء

  46,098,998  32,795,714  3,441,385  500,655  8,943,134  185,053  233,057 مرحلة أولى

  2,014,960  877,367  630,250  9,597  385,962  1,756  110,028 مرحلة ثانية

 343,085  186,809  9,329,096  510,252  4,071,635  33,673,081  48,113,958  

مراحل التصنيف 

 اإلئتماني

 مؤسسات أفراد

حسابات 

 جارية مدينة

بطاقات 

 ائتمان

قروض 

 شخصية

قروض 

 عقارية

حسابات جارية 

 مدينة
 قروض مباشرة

و  إجمالي القروض

 التسهيالت للعمالء

  38,678,565  27,713,952  2,696,762  240,510  7,699,178  153,175  174,988 مرحلة أولى

  1,973,191  996,479  615,840  2,475  223,326  230  134,841 مرحلة ثانية

 309,829  153,405  7,922,504  242,985  3,312,602  28,710,431  40,651,756  
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 قروض وتسهيالت توجد عليها متأخرات وليست محل اضمحالل 
يوماً ولكنها ليست محل اضمحالل ، إال إذا  90هي القروض والتسهيالت التي توجد عليها متأخرات حتى  

معلومات أخرى تفيد عكس ذلك . وتتمثل القروض والتسهيالت للعمالء التي يوجد عليها متأخرات توافرت 

 وليست محل اضمحالل والقيمة العادلة للضمانات المتعلقة بها فيما يلي :

 

 )باأللف جنيه مصري(               2022 سبتمبر 30

 
 أفراد 

 بطاقات ائتمان حسابات جارية مدينة 
قروض 

 شخصية

قروض 

 عقارية
 اإلجمالي

  47,037  212  30,229  16,596 - يوماً  30متأخرات حتى 

 60الى  30متأخرات أكثر من 

 ً  يوما

- 7,642  9,947  302  17,891  

 90الى  60متأخرات أكثر من 

 ً  يوما

- 4,157  7,914  12  12,083  

  77,011  526  48,090  28,395 - اإلجمالي

      

 

 مؤسسات

 قروض مباشرة حسابات جارية مدينة
قروض 

 مشتركة
 اإلجمالي قروض أخرى

  111,163 - -  111,163 - يوماً  30متأخرات حتى 

 60الى  30متأخرات أكثر من 

 ً  يوما

- 19,553  - - 19,553  

 90الى  60متأخرات أكثر من 

 ً  يوما

- 72,693  - - 72,693  

  203,409 - -  203,409 - اإلجمالي

  
 

عند اإلثبات األولي للقروض والتسهيالت ، يتم تقييم القيمة العادلة للضمانات بناء على أساليب التقييم المستخدمة عادة  

 في األصول المماثلة . وفي الفترات الالحقة ، يتم تحديث القيمة العادلة وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري. 

 

 جنيه مصري()باأللف                2021ديسمبر  31

 
 أفراد 

 بطاقات ائتمان حسابات جارية مدينة 
قروض 

 شخصية

قروض 

 عقارية
 اإلجمالي

  41,863  340  27,577  13,946 - يوماً  30متأخرات حتى 

 60الى  30متأخرات أكثر من 

 يوماً 
- 5,771  11,801  26  17,598  

 90الى  60متأخرات أكثر من 

 يوماً 
- 2,597  11,748  11  14,356  

  73,817  377  51,126  22,314 - اإلجمالي
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 مؤسسات

 قروض مباشرة حسابات جارية مدينة
قروض 

 مشتركة

قروض 

 أخرى
 اإلجمالي

  174,809 - -  174,809 - يوماً  30متأخرات حتى 

 60الى  30متأخرات أكثر من 

 يوماً 
- 12,413  - - 12,413  

 90الى  60متأخرات أكثر من 

 يوماً 
- 38,704  - - 38,704  

  225,926 - -  225,926 - اإلجمالي

 
   

 قروض وتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة 

 

 قروض وتسهيالت للعمالء -
 بلغ رصيد القروض والتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة قبل األخذ في االعتبار التدفقات النقدية من الضمانات  

الف جنيه مصري في أخر سنة المقارنة و ذلك طبقا لتعليمات البنك  444,346 ألف جنيه مصري مقابل   487,974

 المركزي.
 

وفيما يلي تحليل بالقيمة اإلجمالية للقروض والتسهيالت محل اضمحالل بصفة منفردة متضمناً القيمة العادلة للضمانات  

 طبقا لتعليمات البنك المركزي.التي حصل عليها البنك في مقابل تلك القروض و ذلك 

 جنيه مصري( )باأللف
 

 مؤسسات أفراد

 اإلجمالي

 التقييم

 

 2022 سبتمبر 30

 
حسابات 

جارية 

 مدينة

بطاقات 

 ئتمانا

قروض 

 شخصية

قروض 

 عقارية

حسابات 

جارية 

 مدينة

قروض 

 مباشرة

قروض 

 مشتركة

قروض 

 أخرى

قروض محل اضمحالل 

 بصفة منفردة
6,351  5,926  130,690  1,705  119,661  223,641  - - 487,974  

  145,576 - -  36,128  44,366 -  61,120  3,962 - القيمة العادلة للضمانات

 

 )باأللف جنيه مصري(
 

 مؤسسات أفراد

 اإلجمالي

 التقييم

 

 2021 ديسمبر 31

 
حسابات 

جارية 

 مدينة

بطاقات 

 ائتمان

قروض 

 شخصية

قروض 

 عقارية

 حسابات

جارية 

 مدينة

قروض 

 مباشرة

قروض 

 مشتركة

قروض 

 أخرى

قروض محل اضمحالل 

 بصفة منفردة
6,383  4,785  112,123  2,006  112,135  206,914  - - 444,346  

  136,547 - -  34,060  41,706 -  57,896  2,885 - القيمة العادلة للضمانات
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 إضمحالل األصول غير المالية - 

استهالك األصول التي ليس لها عمر إنتاجي محدد ويتم اختبار إضمحاللها سنوياً. ويتم درأسة إضمحالل ال يتم 

األصول التي يتم استهالكها كلما كان هناك أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون 

 قابلة لإلسترداد.

ة األصل بالمبلغ الذي تزيد به القيمة الدفترية لألصل عن القيمة ويتم االعتراف بخسارة اإلضمحالل وتخفيض قيم

اإلستردادية. وتمثل القيمة اإلستردادية صافي القيمة البيعية لألصل أو القيمة اإلستخدامية لألصل، أيهما أعلى. 

المالية ولغرض تقدير اإلضمحالل، يتم إلحاق األصل بأصغر وحدة توليد نقد ممكنة. ويتم مراجعة األصول غير 

التي وجد فيها إضمحالل لبحث ما إذا كان هناك رد لإلضمحالل إلى قائمة األرباح والخسائر وذلك في تاريخ إعداد 

 كل قوائم مالية.

 

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

هذا المركز هو القيمة االسمية ، وبالنسبة لالرتباطات ، يدرج البنك سبيل المثال ، بالنسبة للقرض ، يكون 

كافة المبالغ المسحوبة فعالً باإلضافة الى المبالغ األخرى التي يتوقع أن تكون قد سحبت حتى تاريخ التأخر 

 ، إن حدث .

 بالدين إن  وتمثل الخسارة االفتراضية أو الخسارة الحادة توقعات البنك لمدى الخسارة عند المطالبة

حدث التأخر ، ويتم التعبير عن ذلك بنسبة الخسارة للدين وبالتأكيد يختلف ذلك بحسب نوع المدين ، وأولوية 

 المطالبة ، ومدى توافر الضمانات أو وسائل تغطية االئتمان األخرى .

 أدوات الدين الصادرة من الحكومية المصرية و البنك المركزي  -             

 

 ين وأذون الخزانة و السندات الحكوميةأدوات الد

  بالنسبة ألدوات الدين واألذون ، يقوم البنك باستخدام التصنيفات الخارجية مثل تصنيف ستاندرد أند

بورز أو ما يعادله إلدارة خطر االئتمان ، وإن لم تكن مثل هذه التقييمات متاحة ، يتم استخدام طرق مماثلة 

االئتمان ، ويتم النظر الى تلك االستثمارات في األوراق المالية واألذون على لتلك المطبقة على عمالء 

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

. 

 سياسات الحد من وتجنب المخاطر 2أ/

 على مستوى المدين والمجموعات والصناعات والدول .يقوم البنك بإدارة والحد والتحكم في تركز خطر االئتمان  

ويقوم بتنظيم مستويات خطر االئتمان الذي يقبله وذلك بوضع حدود لمقدار الخطر التي سيتم قبوله على مستوى كل 

مقترض ، أو مجموعة مقترضين ، وعلى مستوى األنشطة االقتصادية والقطاعات الجغرافية ، ويتم مراقبة تلك 

ة مستمرة وتكون خاضعة للمراجعة السنوية أو بصورة متكررة إذا دعت الحاجة الى ذلك , ويتم اعتماد المخاطر بصف

الحدود للخطر االئتماني على مستوى المقترض / المجموعة والمنتج والقطاع والدولة من قبل لجنه المخاطر ولجنه 

 االجتماعات على المجلس .مجلس اإلدارة بصفة دوريه ويتم عرض ملخص هذه  االئتمان المنبثقة عن

ويتم تقسيم حدود االئتمان ألي مقترض بما في ذلك البنوك وذلك بحدود فرعية تشمل المبالغ داخل وخارج الميزانية 

، وحد المخاطر اليومي المتعلق ببنود المتاجرة مثل عقود الصرف األجنبي اآلجلة ، ويتم مقارنة المبالغ الفعلية مع 

 الحدود يومياً .

يضاً إدارة مخاطر التعرض لخطر االئتمان عن طريق التحليل الدوري لقدرة المقترضين والمقترضين المحتملين يتم أ

على مقابلة سداد التزاماتهم وكذلك بتعديل حدود اإلقراض كلما كان ذلك مناسباً . وفيما يلي بعض وسائل الحد من 

 الخطر :
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 الضمانات -   

 لضوابط للحد من خطر االئتمان , ومن هذه الوسائل الحصول على يضع البنك العديد من السياسات وا

ضمانات مقابل األموال المقدمة ، ويقوم البنك بوضع قواعد استرشادية لفئات محددة من الضمانات المقبولة 

 ، ومن األنواع الرئيسية لضمانات القروض والتسهيالت :

o . الرهن العقاري 

o .رهن أصول النشاط 

o ل أدوات الدين وحقوق الملكية .رهن أدوات مالية مث 

 

  وغالباً ما يكون التمويل على المدى األطول واإلقراض للشركات مضموناً بينما تكون بعض التسهيالت

االئتمانية لألفراد بدون ضمان ، ولتخفيض خسارة االئتمان الى الحد األدنى ، يسعى البنك للحصول على 

ظهور مؤشرات االضمحالل ألحد القروض أو التسهيالت ضمانات إضافية من األطراف المعنية بمجرد 

. 

  يتم تحديد الضمانات المتخذة ضماناً ألصول أخرى بخالف القروض والتسهيالت بحسب طبيعة األداة

-Assetوعادة ما تكون أدوات الدين بدون ضمان فيما عدا مجموعات األدوات المالية المغطاة بأصول 

Backed Securities ثيلة التي تكون مضمونة بمحفظة من األدوات المالية.واألدوات الم 

 المشتقات - 

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

البيع والشراء على مستوى كل من القيمة والمدة . ويكون المبلغ المعرض لخطر االئتمان في أي وقت من 

بالقيمة العادلة لألداة التي تحقق منفعة لصالح البنك أي أصل ذو قيمة عادلة موجبة الذي األوقات محدد 

يمثل جزءاً ضئيالً من القيمة التعاقدية / االفتراضية المستخدمة للتعبير عن حجم األدوات القائمة . ويتم 

الخطر المتوقع نتيجة إدارة هذا الخطر االئتماني كجزء من حد اإلقراض الكلي الممنوح للعميل وذلك مع 

للتغيرات في السوق . وال يتم عادة الحصول على ضمانات في مقابل الخطر االئتماني على تلك األدوات 

 فيما عدا المبالغ التي يطلبها البنك كإيداعات هامشية من األطراف األخرى .

  أدوات حقوق ملكية أو وينشأ خطر التسوية في المواقف التي يكون فيها السداد عن طريق النقدية 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 األطراف األخرى لتغطية مخاطر التسوية المجمعة الناتجة عن تعامالت 

 البنك في أي يوم .

 االرتباطات المتعلقة باالئتمان  -

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

ذات خطر االئتمان المتعلق بالقروض Financial Guarantees الطلب , وتحمل عقود الضمانات المالية 

 Documentary and Commercial Letters of Credit، وتكون االعتمادات المستندية والتجارية 

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

ً مضمونة بموجب البضائع التي يتم شحنها وبالتالي تحمل درجة  وبموجب أحكام وشروط محددة غالبا

 مخاطر أقل من القرض المباشر.

 تخدم من المصرح به لمنح القروض ، أو الضمانات ، وتمثل ارتباطات منح االئتمان الجزء غير المس

أو االعتمادات المستندية . ويتعرض البنك لخسارة محتملة بمبلغ يساوي إجمالي االرتباطات غير 

المستخدمة وذلك بالنسبة لخطر االئتمان الناتج عن ارتباطات منح االئتمان . إال أن مبلغ الخسارة المرجح 

الرتباطات غير المستخدمة وذلك نظراً ألن أغلب االرتباطات المتعلقة بمنح حدوثها في الواقع يقل عن ا

االئتمان تمثل التزامات محتملة لعمالء يتمتعون بمواصفات ائتمانية محددة . ويراقب البنك المدة حتى 

تاريخ االستحقاق الخاصة بارتباطات االئتمان حيث أن االرتباطات طويلة األجل عادة ما تحمل درجة 

 ى من خطر االئتمان بالمقارنة باالرتباطات قصيرة األجل .أعل
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 سياسات االضمحالل والمخصصات 3أ/

 /( بدرجة كبيرة على تخطيط الجودة االئتمانية 1تركز النظم الداخلية للتقييم السابق ذكرها )إيضاح أ

ط بخسائر االضمحالل وذلك من بداية إثبات أنشطة اإلقراض واالستثمار . وبخالف ذلك ، يتم االعتراف فق

التي وقعت في تاريخ الميزانية ألغراض التقارير المالية بناء على أدلة موضوعية تشير الى االضمحالل 

وفقاً لما سيرد ذكره بهذا اإليضاح ونظراً الختالف الطرق المطبقة ، تقل عادة خسائر االئتمان المحملة 

خدام نموذج الخسارة المتوقعة المستخدم في إعداد القوائم على القوائم المالية عن مبلغ الخسارة المقدر باست

المالية  . وألغراض قواعد البنك المركزى المصرى،مخصص خسائر االضمحالل الوارد في الميزانية 

في نهاية الفترة مستمد من درجات التقييم الداخلية األربعة . ومع ذلك ، فإن أغلبية المخصص ينتج من 

 . آخر درجتين من التصنيف

ويبين الجدول التالي النسبة للبنود داخل المركز المالى المتعلقة بالقروض والتسهيالت واالضمحالل 

الف جنيه  81,062ها المرتبط بها لكل من فئات التقييم الداخلي للبنك ، علما بان الديون التى تم اعدام

خالل مصري الف جنيه  97,363مقابل  2022 سبتمبر 30 المنتهيه فى المالية الفترةمصرى خالل 

 .2021 ديسمبر 31المنتهيه فى  السنة المالية

 تقييم البنك

 

 
 2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر 30

 
قروض 

 وتسهيالت

% 

مخصص خسائر 

 االضمحالل

% 

قروض 

 وتسهيالت

% 

مخصص خسائر 

 االضمحالل

% 

 %27.65 %93.93 %19.47 %94.84 المرحلة االولى

 %27.04 %5.00 %28.06 %4.25 المرحلة الثانية

 %45.31 %1.07 %52.47 %0.91 المرحلة الثالثة

 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

  تساعد أدوات التقييم الداخلية اإلدارة على تحديد ما إذا كانت هناك أدلة موضوعية تشير الى وجود

 اضمحالل ، واستناداً الى المؤشرات التالية التي حددها البنك:

o  مالية كبيرة تواجه المقترض أو المدين .صعوبات 

o . مخالفة شروط اتفاقية القرض مثل عدم السداد 

o . توقع إفالس المقترض أو دخوله في دعوة تصفية أو إعادة هيكل التمويل الممنوح له 

o . تدهور الوضع التنافسي للمقترض 

o حه امتيازات أو قيام البنك ألسباب اقتصادية أو قانونية بالصعوبات المالية للمقترض بمن

 تنازالت قد ال يوافق البنك على منحها في الظروف العادية .

o . اضمحالل قيمة الضمان 

o  . تدهور الحالة االئتمانية 

 

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

بء االضمحالل على الحسابات التي تم تقييمها على أو أكثر عندما تقتضي الظروف ذلك ويتم تحديد ع

أساس فردي وذلك بتقييم الخسارة المحققة في تاريخ الميزانية على أساس كل حالة على حدة ، ويجري 

تطبيقها على جميع الحسابات التي لها أهمية نسبية بصفة منفردة . ويشمل التقييم عادة الضمان القائم ، بما 

 لتنفيذ على الضمان والتحصيالت المتوقعة من تلك الحسابات.في ذلك إعادة تأكيد ا

 مجموعة من األصول المتجانسة باستخدام الخبرة  ويتم تكوين مخصص خسائر االضمحالل على أساس

 التاريخية المتاحة والحكم الشخصي واألساليب اإلحصائية .
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 الحد األقصى لخطر االئتمان قبل الضمانات 4أ/
 

 2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر 30 

 بااللف جنيه مصرى بااللف جنيه مصرى 

   البنود المعرضة لخطر االئتمان في الميزانية

   

 869,562 5,565,230 أرصدة لدى البنوك

   قروض وتسهيالت للبنوك والعمالء

 

 قروض ألفراد :
  

 316,212 349,436 حسابات جارية مدينة -

 180,504 221,130 بطاقات ائتمان -

 8,085,754 9,507,876 قروض شخصية -

 245,368 512,483 قروض عقارية -

   قروض لمؤسسات :

 3,424,738 4,191,296 حسابات جارية مدينة -

 29,143,269 34,100,131 قروض مباشرة -

   استثمارات مالية :

 16,045,805 14,324,734 أذون خزانة –أدوات دين 

 12,620,526 12,610,160 سندات -ادوات دين 

 1,348,664 1,543,150 أصول أخري

 72,280,402 82,925,626 اإلجمالي
 

 البنود المعرضة لخطر االئتمان خارج الميزانية
  

 932,692 883,990 األوراق المقبولة

 5,312,134 6,454,019 خطابات ضمان

 1,169,937 1,215,078 اعتمادات مستندية استيراد / تصدير

 3,410,546 5,645,584 ضمانات بناء على طلب بنوك أخرى او بكفالتها 

 14,198,671 10,825,309 
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 أدوات دين وأذون الخزانة  5أ/
 

فى ) فيتش(يمثل الجدول التالي تحليل أدوات الدين وفقاً لوكاالت التقييم في أخر الفتره المالية ، طبقا لتقييم  

 . 2022 سبتمبر 30
   

 )باأللف جنيه مصري( 

 
 خطر السوق -ب 

الناتجة عن التغير في يتعرض البنك لخطر السوق المتمثل في تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية 

أسعار السوق . وينتج خطر السوق عن المراكز المفتوحة لمعدل العائد والعملة ، حيث أن كل منها معرض للتحركات 

العامة والخاصة في السوق والتغيرات في مستوى الحساسية لمعدالت السوق أو لألسعار مثل معدالت العائد ومعدالت 

 عرضه لخطر السوق الى محافظ للمتاجرة أو لغير غرض المتاجرة .أسعار الصرف. ويفصل البنك مدى ت

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

. ويتم رفع تقارير عن مخاطر السوق الى لجنة المخاطر المنبثقة من مجلس اإلدارة  إدارة مخاطر السوقعن طريق 

 ورؤساء وحدات النشاط بصفة دورية .
 

وتتضمن محافظ االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر تلك المراكز الناتجة عن تعامل البنك 

لمحافظ لغير غرض المتاجرة فتنشأ بصفة أساسية من إدارة سعر العائد مباشرة مع العمالء أو مع السوق ، أما ا

لألصول وااللتزامات. وتتضمن هذه المحافظ مخاطر العمالت األجنبية وأدوات حقوق الملكية الناتجة عن 

 خر .االستثمارات المالية بالتكلفة المستهلكة واالستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األ

 أساليب قياس خطر السوق 1ب/

  كجزء من إدارة خطر السوق ، يقوم البنك بالعديد من استراتيجيات التغطية . وكذلك الدخول في عقود

مبادلة سعر العائد وذلك لموازنة الخطر المصاحب ألدوات الدين والقروض طويلة األجل ذات العائد 

يما يلي أهم وسائل القياس المستخدمة للسيطرة على خطر الثابت إذا تم تطبيق خيار القيمة العادلة . وف

 السوق :

 

 (Value at Riskالقيمة المعرضة للخطر ) 

   للمحافظ بغرض المتاجرة لمخاطر أسعار العائد يقوم البنك بتطبيق أسلوب " القيمة المعرضة للخطر "

للمراكز القائمة وأقصى ، وذلك لتقدير خطر السوق و مخاطر أسعار الصرف ولغير غرض المتاجرة 

قوم تحد للخسارة المتوقعة وذلك بناء على عدد من االفتراضات للتغيرات المتنوعة لظروف السوق . و

التي يمكن تقبلها من و تعتمد من مجلس اإلدارة بوضع حدود للقيمة المعرضة للخطر لجنة المخاطر 

بمعرفة إدارة  أسبوعياراقبتها ويتم م لمخاطر أسعار العائد و مخاطر أسعار الصرفقبل البنك 

 المخاطر بالبنك.
 

  القيمة المعرضة للخطر هي توقع إحصائي للخسارة المحتملة للمحفظة الحالية الناتجة عن التحركات

العكسية للسوق . وهي تعبر عن أقصى قيمة يمكن أن يخسرها البنك ، ولكن باستخدام معامل ثقة محدد 

%( أن تكون الخسارة الفعلية أكبر من القيمة المعرضة 1إحصائي بنسبة )%( . وبالتالي هناك احتمال 99)

للخطر المتوقعة . ويفترض نموذج القيمة المعرضة للخطر فترة احتفاظ محددة )عشرة أيام( قبل أن يمكن 

إقفال المراكز المفتوحة . وكذلك يفترض أن حركة السوق خالل فترة االحتفاظ ستتبع ذات نمط الحركة 

ثت خالل العشرة أيام السابقة . ويقوم البنك بتقدير الحركة السابقة بناء على بيانات عن سنتان التي حد

( . ويقوم البنك بتطبيق تلك التغيرات التاريخية في decay rate) 99سابقتان مع أستخدام معدل تأكل 

 اإلجمالي استثمارات في أوراق مالية أذون خزانة  

B+ 14,324,734 12,610,160 26,934,894 

 26,934,894 12,610,160 14,324,734 اإلجمالي
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يقة تعرف بالمحاكاة وهذه الطر –المعدالت واألسعار والمؤشرات ، بطريقة مباشرة على المراكز الحالية 

التاريخية . ويتم مراقبة المخرجات الفعلية بصورة منتظمة لقياس سالمة االفتراضات والعوامل المستخدمة 

 لحساب القيمة المعرضة للخطر.

 .وال يمنع استخدام تلك الطريقة تجاوز الخسارة لتلك الحدود وذلك في حالة وجود تحركات أكبر بالسوق 

  وحيث أن القيمة المعرضة للخطر تعتبر جزء أساسي من نظام البنك في رقابة خطر السوق ، يقوم

مجلس اإلدارة سنوياً بوضع الحدود الخاصة بالقيمة المعرضة للخطر. ويتم مقارنة القيم الفعلية المعرضة 

 بالبنك . للخطر بالحدود الموضوعة من قبل البنك ومراجعتها اسبوعيا من قبل إدارة المخاطر 

 Stress Testingاختبارات الضغوط  

  تعطي اختبارات الضغوط مؤشراً عن حجم الخسارة المتوقعة التي قد تنشأ عن ظروف معاكسة بشكل

حاد . ويتم تصميم اختبارات الضغوط بما يالءم النشاط باستخدام تحليالت نمطية لسيناريوهات محددة . 

ا إدارة المخاطر بالبنك ، اختبار ضغط عوامل الخطر ، حيث وتتضمن اختبارات الضغوط التي تقوم به

يتم تطبيق مجموعة من التحركات الحادة على كل فئة خطر. وتقوم اإلدارة العليا ولجنة المخاطر بمراجعة 

 نتائج اختبارات الضغوط ،ويعرض ملخص اجتماعات لجنة المخاطر على مجلس االدارة.

 جنبيةخطر تقلبات سعر صرف العمالت األ 2ب/

  يتعرض البنك لخطر التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية على المركز المالي والتدفقات النقدية

. وقد قام مجلس اإلدارة بوضع حدود للعمالت األجنبية وذلك بالقيمة اإلجمالية لكل من المراكز في نهاية 

لخطر تقلبات سعر صرف العمالت اليوم وكذلك خالل اليوم. ويلخص الجدول التالي مدى تعرض البنك 

األجنبية في نهاية الفترة المالية . ويتضمن الجدول التالي القيمة الدفترية لألدوات المالية موزعة بالعمالت 

 المكونة لها :
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 2022 سبتمبر 30

 

 

 )المعادل باأللف جنيه مصري(        
 اإلجمالي عمالت أخرى جنيه إسترليني يورو دوالر أمريكي جنيه مصري 

       األصول المالية

 3,542,266  9,168   1,089   42,110   1,937,914   1,551,985  نقدية وأرصدة لدى البنوك المركزية

 5,565,230  112,762   61,785   238,667   2,598,326   2,553,690  أرصدة لدى البنوك

 48,272,508  918     -  743,046   11,198,220  36,330,324  قروض وتسهيالت للعمالء 

       استثمارات مالية :

بالقيمة العادلة من خالل الدخل   -

 الشامل األخر
 20,795,761   6,083,406   869   -     -    26,880,036 

 26,342    -       -     -   -  26,342 استثمارات مالية في شركات شقيقة  -

 بالقيمة العادلة من خالل-

 األرباح و الخسائر 
45,587  -   -     -       -    45,587 

 84,331,969 8122,84 62,874 21,024,69 621,817,86 8961,303,6 إجمالي األصول المالية

       

       االلتزامات المالية

 1,000,399    -       -     -   905,513   94,886  أرصدة مستحقة للبنوك

 71,011,163  125,054   62,823   1,037,708   18,127,494  51,658,084  للعمالءودائع 

 2,795,368  -   -   -  2,795,368  -  قروض أخرى

 74,806,930 125,054 62,823 1,037,708 21,828,375 51,752,970 إجمالي االلتزامات المالية

 صافي المركز المالي 

 2022 سبتمبر 30فى 
9,550,719 (0910,5) (613,01) 51 (62,20) 9,525,039 

 

 2021ديسمبر  31

 إجمالي األصول المالية

 59,107,040  15,115,552   656,208   28,398   104,801   75,011,999  

  65,778,325   107,177   63,203   755,898   15,073,641  49,778,406  إجمالي االلتزامات المالية

 صافي المركز المالي للميزانية فى 

 2021ديسمبر  31
 9,328,634   41,911   (99,690)  (34,805)  (2,376)  9,233,674  

 

 

 خطر سعر العائد 3ب/

  خطر التدفقات ما يتسييببه من يتعرض البنك آلثار التقلبات في مسييتويات أسييعار العائد السييائدة في السييوق وهو

النقدية لسعر العائد المتمثل في تذبذب التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في سعر عائد األداة ، 

وخطر القيمة العادلة لسييعر العائد وهو خطر تقلبات قيمة األداة المالية نتيجة للتغير في أسييعار العائد في السييوق ، 

ئد نتي لة حدوث تحركات غير متوقعة . وقد يزيد هامش العا قد تنخفض األرباح في حا جة لتلك التغيرات ولكن 

و ذلك بناء علي دراسييية مقدمة البنك  يتحملهالعائد الذي يمكن أن  لفجوات أسيييعاروتقوم لجنة األلكو بوضيييع حدود 

، اطر و مجلس اإلدارة من إدارة أسييييييواق المال و إدارة الخزانة و التي يتم الموافقة عليها بعد ذلك من لجنة المخ

 بالبنك .السوق ياً بواسطة إدارة مخاطر أسبوعويتم مراقبة ذلك 

  ويلخص الجدول التالي مدى تعرض البنك لخطر تقلبات سييييييعر العائد الذي يتضييييييمن القيمة الدفترية لألدوات

 المالية موزعة على أساس سعر تواريخ إعادة التسعير أو تواريخ االستحقاق أيهما أقرب :
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 )المعادل باأللف جنيه مصري(        
 2022سبتمبر  30

 
 حتى شهر واحد

أكثر من شهر حتى ثالثة 

 أشهر

أكثر من ثالثة أشهر 

 حتى سنة

أكثر من سنة حتى خمس 

 سنوات
 اإلجمالي بدون عائد أكثر من خمس سنوات

        األصول المالية
نقدية وأرصدة لدى البنوك 

 المركزية
- 1,692,213  -     -     -    1,850,053 3,542,266 

 5,565,230 1,188,959    -     -     -     -  4,376,271 أرصدة لدى البنوك
استثمارات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل األرباح 

 و الخسائر
45,587   -     -     -     -     -   45,587 

قروض وتسهيالت 
 للعمالء )باالجمالى (

3,666,926 7,267,694 14,505,694 19,407,514 4,034,524   -   248,882,35 

        استثمارات مالية :
بالقيمة  استثمارات مالية 

العادلة من خالل الدخل 

 الشامل االخر
1,842,639 1,855,381 15,730,853 7,451,163   -     -   26,880,036 

استثمارات مالية فى 
 26,342  -  26,342  -   -   -   -  شركات شقيقة 

 84,941,813 3,039,012 4,060,866 26,858,677 30,236,547 10,815,288 9,931,423 إجمالي األصول المالية

        
        االلتزامات المالية

 1,000,399 108,891    -     -  - 849,869 41,639 أرصدة مستحقة للبنوك
 71,011,163 1,324,016    -  25,606,156 19,263,465 12,914,224 211,903,30 ودائع للعمالء
 2,795,368    -  1,231,184 1,564,184 -  -   -  قروض أخرى

 74,806,930 71,432,90 1,231,184 27,170,340 19,263,465 313,764,09 111,944,94 إجمالي االلتزامات المالية

 فجوة إعادة تسعير 

 سبتمبر 30 العائد فى

2022 

 

(2,013,518) (2,948,805) 10,973,082 (311,663) 2,829,682 1,606,105 10,134,883 

        2021ديسمبر  31

 75,683,067 3,616,613 4,726,527 29,482,063 25,432,951 8,981,493 3,443,420 إجمالي األصول المالية

 65,778,325 973,345 864,419 25,106,285 21,035,340 8,062,313 9,736,623 إجمالي االلتزامات المالية

فجوة إعادة تسعير العائد 

 فى
 2021ديسمبر  31

(6,293,203)  919,180   4,397,611   4,375,778   3,862,108   2,643,268   9,904,742  

 

 خطر السيولة - ج

المرتبطة بالتزاماته المالية عند االسيييتحقاق واسيييتبدال خطر السييييولة هو خطر تعرض البنك لصيييعوبات في الوفاء بتعهداته 

المبالغ التي يتم سييييييحبها . ويمكن أن ينتج عن ذلك اإلخفاق في الوفاء بااللتزامات الخاصييييييية بالسيييييييداد للمودعين والوفاء 

 بارتباطات اإلقراض .

 

 منظومة إدارة مخاطرالسيولة 

بينما يتم تقييم المخاطر وتحديد اإلجراءات التصحيحية عن طريق  مخاطر السوقيتم تحديد وقياس المخاطر بمعرفة إدارة 

وعضييوية  الرئيس التنفيذي و العضييو المنتدب,نائب رئيس مجلس اإلدارةبرئاسيية  (ALCO)لجنة األصييول و االلتزامات 

 .)سكرتير اللجنة( مخاطر السوقالمديرين التنفيذيين والمدير المالي ورئيس إدارة 

الضييييرورية التي تقررها لجنة إدارة األصييييول وااللتزامات لتصييييحيح الفجوات بمعرفة إدارة الخزانة  يتم تنفيذ اإلجراءات

 .وتعرض التقارير عن تطور األوضاع على إدارة الخزانة وكذا لجنة إدارة األصول وااللتزامات. أو قطاعات األعمال/و

 

 

 

 

 :مهام لجنة األصول وااللتزامات

  والموافقة على السيناريوهات واالفتراضات المستخدمة لتحديد وقياس مخاطر السيولةمراجعة والتأكد من صحة. 

 .مراجعة التقارير الصادرة بمعرفة إدارة الخزانة عن فجوة هيكل السيولة 
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  تقييم وتعديل والموافقة على أية توصيييييات خاصيييية بتعديل إسييييتراتيجية التمويل أو هيكل المركز المالي بهدف معالجة

  .الفجوات

 

 مهام إدارة الخزانة

 توثيق والحفاظ على سياسة الحد من المخاطر كما تم اعتمادها من قبل لجنة إدارة األصول وااللتزامات. 

 إعداد النماذج المستخدمة فى تحديد وقياس المخاطر والعمل على تطويرها باستمرار. 

  وعرض تلك التقارير على لجنة إدارة األصول إعداد تقارير بالقيم المعرضة للخطر وتطور تلك القيم على مدار الزمن

 وااللتزامات.

 متابعة تطبيق قرارات لجنة األصول وااللتزامات وإخطارها بمدى التقدم فى تطبيق تلك القرارات. 

 التنسيق مع خطوط العمل المتعددة لتلبية احتياجات التمويل وعرض تقارير بالتأثيرالمحتمل على فجوة السيولة. 

  المشورة بشأن التأثير المحتمل منطرح أى منتج جديد على مراكزهيكل السيولة.اختبار وتقديم 

 المسئولية عن إدارة السيولة على المدى القصير. 

 إعداد تقارير دورية بأى مستجدات عن موقف األسواق و توجيه النظر ألى اختناقات فى السيولة. 

 موافقة عليها وعرض تقارير بمدى التقدم فى تنفيذ تلك تنفيذ توصيييييييات لجنة إدارة األصييييييول وااللتزامات التى تمت ال

 .التوصيات

 إبالغ إدارة الخزانة باالحتياجات التمويلية لمعالجة فجوة السيولة. 

 هدف البنك من إدارة السيولة

يهدف البنك لتمويل أنشييطته على أسيياس أفضييل األسييعار الممكنة في ظل الظروف الطبيعية ،ولضييمان قدرته على الوفاء 

 :وسعيا نحو تحقيق هذه الغاية يتبنى البنك المبادئ الرئيسية التالية إلدارة السيولة  .تزاماته في حالة حدوث أزمةبال

 إدارة السيولة فى المدى القصير وفقا لإلطار الرقابى.  

 تنويع مصادر التمويل. 

 االحتفاظ بمجموعة من األصول ذات سيولة عالية. 

 قياس و متابعة مخاطر السيولة

 :يتلخص إطار إدارة السيولة بالبنك فى العمليات التالية

 التقييم المنتظم لهيكل سيولة البنك وتطوره علي مدار الزمن.  

 متابعة تنويع مصادرالتمويل. 

  تقييم البنك الحتياجات التمويل على أسيييييياس التوقعات الواردة في الموازنة التقديرية بغرض التخطيط لحلول

 .مالئمة للتمويل

حديد فجوات السيولة المتوقعة عن طريق حصر البنود التى تظهر بقائمة المركز المالي البنك وخارجها حسب نوع عملة يتم ت

 .وآجال االستحقاق المتبقية لتلك البنود

 

وتتحدد تواريخ استحقاق األصول وااللتزامات القائمة على أساس الشروط التعاقدية للمعامالت ونماذج أنماط سلوك العميل 

كما فى حالة حسابات التوفير( وكذا االفتراضات التقليدية المتصلة ببعض بنود قائمة المركز المالي )كما فى حالة  (تاريخيةال

 .حقوق المساهمين( 

 منهج التمويل

يتم مراجعة مصادر السيولة عن طريق لجنة االصول وااللتزامات بالبنك بهدف توفير تنوع واسع في العمالت ،  والمصادر  

 والمنتجات واآلجال .، 
 

 التدفقات النقدية غير المشتقة

يمثل الجدول التالي التدفقات النقدية المدفوعة من قبل البنك موزعة على أساس المدة المتبقية من االستحقاقات التعاقدية في 

 تاريخ الميزانية . 
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)الف جنيه مصري(      
 

 2022 سبتمبر 30

 

حتى شهر 

 واحد

أكثر من شهر 

ثالثة حتى 

 أشهر

أكثر من ثالثة 

أشهر حتى 

 سنة

أكثر من سنة 

حتى خمس 

 سنوات

أكثر من 

 خمس سنوات
 اإلجمالي

       االلتزامات المالية

 1,012,512 - - - 861,982 150,530 أرصدة مستحقة للبنوك

 76,206,509 - 29,735,392 19,015,731 13,404,002 14,051,384 ودائع للعمالء

 3,222,028 1,388,262 1,833,766 -    -  - قروض أخرى

 80,441,049 1,388,262 31,569,158 19,015,731 14,265,984 14,201,914 إجمالي االلتزامات المالية 

 106,177,266 26,342 60,138,933 25,616,758 7,810,412 12,584,821 المالية األصولإجمالي 

 

 لمقابلةا دلبنوا مع نتهارمقا يمكن ال الذ هئدافوو  اماللتزا صلأ تشمل لتىو ا لمخصومةا غير لنقديةا تلتدفقاا بقتمثل األرصدة بالجدول السا

 . لمالىا لمركزا في لها
 )الف جنيه مصري(
 

 2021 ديسمبر 31

 

حتى شهر 

 واحد

أكثر من 

شهر حتى 

 ثالثة أشهر

أكثر من ثالثة 

أشهر حتى 

 سنة

أكثر من سنة 

حتى خمس 

 سنوات

أكثر من خمس 

 سنوات
 اإلجمالي

       االلتزامات المالية

 2,262,164 - -  392,918   392,918   1,476,328  أرصدة مستحقة للبنوك

 66,901,640 -  27,113,121   22,254,630  8,066,597   9,467,292  ودائع للعمالء

 1,531,491 894,598  636,893     -     -     -  قروض أخرى

 70,695,295 894,598 27,750,014 22,647,548 8,459,515 10,943,620 إجمالي االلتزامات المالية 

 90,202,818 12,390,218 37,505,083 17,330,884 14,396,737 8,579,896 المالية األصولإجمالي 

 

 

 مشتقات التدفقات النقدية 

 مشتقات يتم تسويتها 
 

يوضح الجدول التالى مشتقات  تسويتها ما يلى مشتقات معدل العائد على عقود مبادلة العائدتتضمن مشتقات البنك التى يتم 

االلتزامات المالية التى سوف يتم تسويتها باالجمالى موزعة على اساس المدة المتبقية من االستحقاقات التعاقدية فى تاريخ 

 ر المخصومةالميزانية وتمثل المبالغ المدرجة بالجدول التدفقات النقدية غي
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 بنود خارج المركز المالي
 ( :34وفقاً للجدول الوارد فيما بعد وفقاً لإليضاح رقم ) 

  

 

 2022 سبتمبر 30

 )بااللف جنيه مصري(    

 
ال تزيد عن سنة 

 واحدة

أكثر من سنة 

وأقل من خمس 

 سنوات

أكثر من خمس 

 سنوات
 اإلجمالي

     
 14,198,671 - - 14,198,671 وتسهيالت مالية أخرىضمانات مالية ، وكمبياالت مقبولة 

 361,883 94,137 212,349 55,397 ارتباطات عن اإليجار التشغيلي

 1,980,564 - 1,760,832 219,732 ارتباطات رأسمالية ناتجة عن اقتناء أصول ثابتة

 16,541,118 94,137 1,973,181 14,473,800 اإلجمالي

 

 

 2021ديسمبر  31

 )بااللف جنيه مصري(    

 
ال تزيد عن سنة 

 واحدة

أكثر من سنة وأقل 

 من خمس سنوات

أكثر من خمس 

 سنوات
 اإلجمالي

     
 10,825,309 - - 10,825,309 ضمانات مالية ، وكمبياالت مقبولة وتسهيالت مالية أخرى

 317,114 86,844 182,973 47,297 ارتباطات عن اإليجار التشغيلي

 1,875,458 - 1,673,322 202,136 رأسمالية ناتجة عن اقتناء أصول ثابتةارتباطات 

 13,017,881 86,844 1,856,295 11,074,742 اإلجمالي
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 إدارة رأس المال -هـ 
 

اوال : تتمثل أهداف البنك عند إدارة رأس المال ، الذي يشمل عناصر أخرى باإلضافة الى حقوق الملكية الظاهرة بالميزانية 

 فيما يلي :
 

 . االلتزام بالمتطلبات القانونية لرأس المال في جمهورية مصر العربية 

  حماية قدرة البنك على االستمرارية وتمكينه من االستمرار في توليد عائد للمساهمين واألطراف األخرى التي

 تتعامل مع البنك .

 . الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو في النشاط 
 

ً لمتطلبات الجهة الرقابية )البنك المركزي المصري في يتم م  راجعة كفاية رأس المال واستخدامات رأس المال وفقا

جمهورية مصر العربية( يومياً بواسطة إدارة البنك ، من خالل نماذج تعتمد على إرشادات لجنة بازل للرقابة المصرفية 

 مركزي المصري على أساس ربع سنوي .ويتم تقديم البيانات المطلوبة وإيداعها لدى البنك ال

 ويطلب البنك المركزي المصري أن يقوم البنك بما يلي : 

  جنيه مصري حداً أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع . مليار 5االحتفاظ بمبلغ 

  االحتفاظ بنسبة بين عناصر رأس المال وبين عناصر األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر

 . %10دل أو تزيد عن تعا
 

يتكون بسط معيار كفاية رأس المال من الشريحتين التاليتين  2012ديسمبر  18ثانيا : طبقا للضوابط الجديدة الصادرة بتاريخ 

 :ـ
 

 الشريحة األولى : 
 تتكون الشريحة االولى من جزئين هما  رأس المال األساسي المستمر، و رأس المال األساسي االضافى .

 

 

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

 45 . من قيمة احتياطى فروق ترجمة العمالت االجنبية الموجبة % 

 45 .  من قيمة االحتياطى الخا % 

 45 القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية ) اذا كان موجبا ( . % من الزيادة فى 

 45  رصيد احتياطى القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع.% من قيمة 

 45 من الزيادة فى القيمه العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية بالتكلفة المستهلكة % 

 45  من الزيادة فى القيمه العادلة عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية فى الشركات التابعة والشقيقة %. 

 . االدوات المالية المختلطة 

 من قيمتها لكل سنة من السنوات الخمسة االخيرة من اجلها. 20استهالك  القروض )الودائع( المساندة مع % 

  مخصص خسائر االضمحالل للقروض والتسهيالت وااللتزامات العرضية المنتظمة ) يجب اال يزيد عن  بما

لألصييول وااللتزامات العرضييية المنتظمة المرجحة بأوزان  تمانية% من إجمالي المخاطر االئ 1,25ال يزيد عن 

المخاطر، كما يتعين ان يكون مخصيييييص خسيييييائر االضيييييمحالل للقروض والتسيييييهيالت االئتمانية وااللتزامات 

 العرضيه غير المنتظمة كاف لمواجهة االلتزامات المكون من اجلها المخصص.

  الشريحة الثانيه .من  %50من الشريحة االولى و  %50استبعادات 

 . ما يخص قيمة االصول التى الت ملكيتها للبنك وفاء لديون باحتياطى المخاطر البنكيه العام 

  من  %50وعند احتسييياب بسيييط معيار كفاية راس المال ، يراعى اال تزيد القروض ) الودائع ( المسييياندة عن

 الشريحة االولى بعد االستبعادات .

 مات العرضية باوزان مخاطر االئتمان ، مخاطر السوق ، مخاطر التشغيل.ويتم ترجيح االصول وااللتزا 

 ويتكون مقام معيار كفاية راس المال من االتى :ـ

 . مخاطر االئتمان 

 . مخاطر السوق 

 . مخاطر التشغيل 
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ويتم ترجيح األصول بأوزان مخاطر مبوبة بحسب طبيعة الطرف المدين بكل أصل بما يعكس مخاطر االئتمان  

 المرتبطة به ، ومع أخذ الضمانات النقدية في االعتبار . 

ويتم استخدام ذات المعالجة للمبالغ خارج الميزانية بعد إجراء التعديالت لتعكس الطبيعة العرضية والخسائر المحتملة 

 لتلك المبالغ .

 . 2ويلخص الجدول التالي حساب معيار كفاية رأس المال طبقا لمقررات بازل 

 
 2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر 30 
 الف جنيه مصري الف جنيه مصري 

   الشريحة األولى )رأس المال األساسي(

 5,000,000 5,000,000 أسهم رأس المال

 1,006,773 1,206,773 االحتياطي العام

 559,153 631,103 االحتياطي القانوني

 186,075 186,075 راسمالىالاالحتياطي 

 173,285 173,285 احتياطي المخاطر العام

 1,584,847 2,519,567 األرباح المحتجزة

 1,206,667 1,162,214 األرباح المرحلية

 (46,702) (530,991) اجمالى رصيد بنود الدخل الشامل اآلخر المتراكم بالميزانية

 (61,839) (532,247) االستبعادات

 9,608,259 10,100,494 إجمالي رأس المال األساسي

   الشريحة الثانية )رأس المال المساند(

 ما يعتد به من المخصصات المطلوبة مقابل أدوات الدين والقروض

 والتسهيالت االئتمانية وااللتزامات العرضية المدرجة في المرحلة األولى 
272,980 281,917 

 864,419 914,070 قروض / ودائع مساندة

 1,146,336 1,187,050 إجمالي رأس المال المساند

 10,754,595 11,287,544 إجمالي القاعدة الرأسمالية بعد االستبعادات

 األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر

 

  

 40,540,301 48,686,448 اجمالى مخاطر االئتمان

 155,633 176,217 متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

 5,149,256 3,342,310 متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل

 45,845,190 52,204,975 إجمالي األصول وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر

 %23.46 %21.62 بأوزان المخاطر )%(: اجمالى االصول وااللتزامات العرضية المرجحة الرأسماليةالقاعدة 

 

 

 ادارة المخاطر المالية

 الرافعة المالية

    مكونات النسبة
 مكونات البسط –أ 

  يتكون بسط النسبة من الشريحة األولى لرأس المال )بعد األستبعادات( المستخدمة فى بسط معيار كفاية رأس

 المصرى.المال المطبق حاليا وفقا لتعليمات البنك المركزى 

 مكونات المقام –ب 

  يتكون مقام النسبة من كافة أصول البنك داخل و خارج المركز المالى  وفقا للقوائم المالية و هو ما يطلق علية

 " تعرضات البنك" و تشمل مجموع ما يلى:

الرأسمالية.تعرضات البنود داخل المركز المالي  بعد خصم بعض استبعادات الشريحة األولى للقاعدة  - 1  

التعرضات الناتجة عن عمليات تمويل األوراق المالية. – 2  

التعرضات خارج المركز المالى )المرجحة بمعامالت التحويل(. – 3  
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  2022 سبتمبر 30 2021ديسمبر  31

 الف جنيه مصري

 
 الف جنيه مصري

 

 

( 1الشريحة االولى من رأس المال بعد االستبعادات ) 10,100,494 9,608,259  

 نقديه وأرصدة لدى البنك المركزى                             3,547,196 4,705,309

 األرصدة المستحقة على البنوك                                 5,565,230 869,562

من خالل األرباح و الخسائراستثمارات مالية بالقيمة العادلة  45,587 46,995  

 استثمارات ماليه بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر                                    26,922,817 28,696,914

 استثمارات فى شركات تابعه وشقيقة                           26,342 24,886

 القروض والتسهيالت االئتمانية للعمالء   48,882,352 41,395,845

 األصول الثابتة )بعد خصم كال من مخصص خسائر األضمحالل و مجمع االهالك(   551,849 476,101

 األصول االخرى                2,328,984 2,005,638

 قيمة ما يتم خصمه من التعرضات )بعض استبعادات الشريحة األولى للقاعدة الرأسمالية(              (738,660) (547,326)

 اجمالى تعرضات البنود داخل الميزانية بعد خصم استبعادات الشريحة األولى                 87,131,697 77,673,924

الماليةاجمالى التعرضات الناتجة عن عمليات تمويل األوراق  76 -  

 اجمالى التعرضات داخل الميزانية و عمليات المشتقات المالية و تمويل األوراق المالية 87,131,773 77,673,924

استيراد    –اعتمادات مستنديه  243,014 233,987  

 خطابات ضمان       3,208,103 2,638,733

أو بكفالتهمخطابات ضمان بناء على طلب بنوك خارجية  2,822,365 1,704,631  

 كمبياالت مقبولة  883,938 932,692

 اجمالى األلتزامات العرضية  7,157,420 5,510,043

 ارتباطات رأسمالية 1,980,564 1,875,458

 مطالبات قضائية 170,892 297

 ارتباطات عن عقود التأجير التشغيلى 361,883 317,114

)الجزء غير المستخدم( ذات فترة استحقاق أصليةارتباطات عن قروض و تسهيالت للبنوك/عمالء     
 غير قابلة لاللغاء تزيد عن سنة 722,830 1,403,007

 .غير قابلة لإللغاء سنة أو اقل 211,788 34,622

قابلة لإللغاء بدون شروط  في أي وقت بواسطة البنك وبدون إخطار مسبق أو التي تتضمن نصو  لإللغاء  2,483,292 2,351,086

 الذاتي بسبب تدهور الجدارة االئتمانية للمقترض

 إجمالى االرتباطات 5,931,249 5,981,584

 اجمالى التعرضات خارج الميزانية 13,088,669 11,491,627

(2اجمالى التعرضات داخل و خارج الميزانية ) 100,220,442 89,165,551  

(1/2نسبة الرافعة المالية ) 10.08% 10.78%  
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 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  -  4
 

يقوم البنك بإستخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ األصول واإللتزامات التى يتم اإلفصاح عنها خالل 

الفترة المالية التالية ، ويتم تقييم التقديرات واالفتراضات باستمرار على أساس الخبرة التاريخية وغيرها من 

، بما فى ذلك التوقعات لألحداث المستقبلية التى يعتقد أنها معقولة فى ظل الظروف والمعلومات العوامل 

 المتاحة .

 
 التقديرات -أ 

 المعلومات عن التقديرات المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية و التي لها تأثير جوهري  

 علي المبالغ المعترف بها في القوائم المالية:

تقييم نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ باألصول من خالله و تقييم ما إذا كانت تبويب األصول المالية :  -

الشروط التعاقدية لألصول المالية سيتولد عنها خروج تدفقات نقدية في صورة سداد لعوائد و أقساط علي 

 األرصدة القائمة لتلك األصول.

 ت و التقديراتعدم التأكد المرتبط باالفتراضا -ب 

 عدم التأكد المرتبط باالفتراضات و التقديرات ذات المخاطر الكبيرة و التي ينشأ عنها تعديالت جوهرية في  

 تظهر ضمن االيضاحات التالية : 2022 سبتمبر 30في  ةالمنتهيالمالية  الفترة

 

مخاطر االئتمان علي األصول اضمحالل األدوات المالية : تقييم ما اذا كانت هناك زيادة جوهرية في  -

المالية منذ االعتراف األولي مع األخذ في االعتبار أثر المعلومات المستقبلية لدي قياس الخسائر االئتمانية 

 المتوقعة .

 

 تقدير القيمة العادلة لألدوات المالية باستخدام مدخالت غير ملحوظة لدي القياس . -

 فتراضات اإلكتوارية الرئيسية .قياس التزامات المزايا المحددة : اإل -

االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة : وجود أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة يمكن من خاللها  -

 االستفادة من الخسائر الضريبية المرحلة .

 ضرائب الدخل -ج 

تم تتضمن ضريبة الدخل على ربح أو خسارة الفترة كل من ضريبة الفترة والضريبة المؤجلة ، وي 

االعتراف بها بقائمة الدخل باستثناء ضريبة الدخل المتعلقة ببنود حقوق الملكية التى يتم االعتراف 

 بها مباشرة ضمن حقوق الملكية.

ويتم االعتراف بضريبة الدخل على أساس صافى الربح الخاضع للضريبة باستخدام أسعار الضريبة 

التسويات الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة ، السارية فى تاريخ اعداد الميزانية باالضافة إلى 

وااللتزامات طبقاً لألسس المحاسبية وقيمتها طبقاً لألسس الضريبية ، هذا ويتم تحديد قيمة الضريبة 

المؤجلة بناًء على الطريقة المتوقعة لتحقق أو تسوية قيم األصول وااللتزامات باستخدام أسعار 

 القوائم المالية. الضريبة السارية فى تاريخ إعداد 

ويتم االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة للبنك عندما يكون هناك احتمال مرجح بإمكانية تحقيق أرباح تخضع للضريبة فى 

المستقبل يمكن من خاللها االنتفاع بهذا األصل ، ويتم تخفيض قيمة األصول الضريبية المؤجلة بقيمة الجزء الذى لن يتحقق 

يبية المتوقعة خالل السنوات التالية ، على أنه فى حالة إرتفاع المنفعة الضريبية المتوقعة يتم زيادة األصول منه المنفعة الضر

 الضريبية المؤجلة وذلك فى حدود ماسبق تخفيضه .
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 صافي الدخل من العائد -  5

 ة أشهرعستال 
 المنتهية في

 أشهر التسعة
 المنتهية في

 ة أشهرثالثال
 المنتهية في

 ة أشهرثالثال
 المنتهية في

 2021 سبتمبر 30 2022 سبتمبر 30 2021 سبتمبر 30 2022 سبتمبر 30 

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

     عائد القروض واإليرادات المشابهة من 

     قروض وتسهيالت :

  795,833  1,249,141 2,300,734 3,306,793 للعمالء

  404,182  308,437 1,168,952 994,864 أذون الخزانة   

  29,731  120,107 90,483 242,045 ودائع وحسابات جارية   

استثمارات في أدوات دين بالقيمة العادلة من 
خالل االرباح والخسائر والدخل الشامل 

 315,284 435,359 760,937 1,294,540 األخر

 1,545,030 2,113,044 4,321,106 5,838,242 اإلجمالي

     تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة من :

     ودائع وحسابات جارية 

 (1,990) (67,747) (6,551) (182,680) للبنوك

 (821,410) (1,041,728) (2,245,942) (2,963,618) للعمالء

 (3,146,298) (2,252,493) (1,109,475) (823,400) 

 (10,657) (28,796) (36,089) (63,642) قروض أخرى

 (834,057) (1,138,271) (2,288,582) (3,209,940) اإلجمالي

 710,973 974,773 2,032,524 2,628,302 الصافي

 
 صافي الدخل من األتعاب والعموالت -  6

 
 توزيعات األرباح -  7
 

 ة أشهرعستال 
 المنتهية في

 أشهر التسعة
 المنتهية في

 ة أشهرثالثال
 المنتهية في

 ة أشهرثالثال
 المنتهية في

 2021 سبتمبر 30 2022 سبتمبر 30 2021 سبتمبر 30 2022 سبتمبر 30 

 بااللف جنيه مصري بااللف جنيه مصري بااللف جنيه مصري بااللف جنيه مصري 

 اوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل
 الدخل الشامل اآلخر

3,757 6,092 44 2,521 

 
3,757 6,092 44 2,521 

 
  

 ة أشهرعستال 
 المنتهية في

 أشهر التسعة
 المنتهية في

 ة أشهرثالثال
 فيالمنتهية 

 ة أشهرثالثال
 المنتهية في

 2021 سبتمبر 30 2022 سبتمبر 30 2021 سبتمبر 30 2022 سبتمبر 30 

 بااللف جنيه مصري بااللف جنيه مصري بااللف جنيه مصري بااللف جنيه مصري إيرادات األتعاب والعموالت :
 68,270 109,819 211,767 420,274 األتعاب والعموالت المرتبطة باالئتمان

 396 1,161 3,057 4,486 أتعاب أعمال األمانة والحفظ

 38,173 48,313 115,227 139,215 أتعاب أخرى

 418,121 330,051 159,293 106,839 

     : مصروفات األتعاب والعموالت
 (3,621) (608,2) (11,075) (746,10) أتعاب أخرى مدفوعة

 103,218 156,685 318,976 375,407 الصافي
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 صافي دخل المتاجرة - 8
 ة أشهرعستال 

 المنتهية في
 أشهر التسعة

 المنتهية في
 ة أشهرثالثال

 المنتهية في
 ة أشهرثالثال

 المنتهية في

 2021 سبتمبر 30 2022 سبتمبر 30 2021 سبتمبر 30 2022 سبتمبر 30 

 بااللف جنيه مصري بااللف جنيه مصري بااللف جنيه مصري بااللف جنيه مصري 
     عمليات النقد األجنبي

 23,820 16,027 72,697 85,056 التعامل في العمالت األجنبية  ارباح

تقييم ادوات حقوق الملكية من خالل األرباح 
 و الخسائر

(1,408) 2,696 2,319 1,278 

 83,648 75,393 18,346 25,098 

 
 
 ية أرباح االستثمارات المال -  9
 

 ة أشهرعستال 
 المنتهية في

 أشهر التسعة
 المنتهية في

 ة أشهرثالثال
 المنتهية في

 ة أشهرثالثال
 المنتهية في

 2021 سبتمبر 30 2022 سبتمبر 30 2021 سبتمبر 30 2022 سبتمبر 30 

 بااللف جنيه مصري بااللف جنيه مصري بااللف جنيه مصري مصريبااللف جنيه  
     

 1,128 2,976 2,863 11,736 أرباح بيع اذون خزانة

من خالل  أرباح بيع أصتتتول مالية بالقيمة العادلة
 الدخل الشامل االخر

- 11,066 - 11,066 

 736,11 13,929 2,976 12,194 

 

 عمال شركات شقيقة أحصة البنك فى نتائج  -  10
 

 ة أشهرعستال 
 المنتهية في

 أشهر التسعة
 المنتهية في

 ة أشهرثالثال
 المنتهية في

 ة أشهرثالثال
 المنتهية في

 2021 سبتمبر 30 2022 سبتمبر 30 2021 سبتمبر 30 2022 سبتمبر 30 

 بااللف جنيه مصري بااللف جنيه مصري بااللف جنيه مصري بااللف جنيه مصري 

إدارة محافظ ولتكوين  الوطنى كابيتالشتتتتتتركة 
 وإدارة صناديق اإلستثمار  األوراق المالية

1,456 1,176 413 354 

 
1,456 1,176 413 354 

 مصروفات إدارية - 11
 ة أشهرعستال 

 المنتهية في
 أشهر التسعة

 المنتهية في
 ة أشهرثالثال

 المنتهية في
 ة أشهرثالثال

 المنتهية في

 2021 سبتمبر 30 2022 سبتمبر 30 2021 سبتمبر 30 2022 سبتمبر 30 

 بااللف جنيه مصري بااللف جنيه مصري بااللف جنيه مصري بااللف جنيه مصري 

     :تكلفة العاملين

 (126,787) (143,049) (369,941) (419,492) أجور ومرتبات

 (7,798) (8,986) (23,409) (26,886) تأمينات اجتماعية

     :المعاشات ومزايا اخرىتكلفة 

 (25,016) (25,923) (76,086) (82,949) والمزايانظم االشتراكات 

 (159,601) (177,958) (469,436) (529,327) االجمالى

 (180,595) (230,447) (540,053) (624,326) مصروفات إدارية أخرى

 
 

(1,153,653) (1,009,489) (408,405) (340,196) 
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 تشغيل أخرى )مصروفات(  إيرادات -12
 ة أشهرعستال 

 المنتهية في
 أشهر التسعة

 المنتهية في
 ة أشهرثالثال

 المنتهية في
 ة أشهرثالثال

 المنتهية في

 2021 سبتمبر 30 2022 سبتمبر 30 2021 سبتمبر 30 2022 سبتمبر 30 

 مصريبااللف جنيه  بااللف جنيه مصري بااللف جنيه مصري بااللف جنيه مصري 

تقييم أرصدة األصول وااللتزامات بالعمالت  أرباح
األجنبيتتة ذات الطبيعتتة النقتتديتتة بخالف تلتتك التي 

 بغرض المتاجرة
3,617 106 12,928 7 

 - 2,230 131,181 2,980 أصول آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون أرباح بيع 

 66,964 15,331 69,637 17,325 منها الغرض أنتفي مخصصات رد

 (80) (28) (4,401) (66)  تشغيل أخريمصروفات 

 790 (70) (87) (635) بيع أصول ثابتة أرباح (  (خسائر

 (18,064) (18,243) (54,423) (54,659) مصروفات تأجير تشغيلى وتمويلى

 (70) (1,586) (880) (6,026) مخصصات أخري

 577 40,374 4,477 41,981 أخرى

 4,517 145,610 50,936 50,124 

 
 

 مصروفات ضرائب الدخل  - 13
 ة أشهرعستال 

 المنتهية في
 أشهر التسعة

 المنتهية في
 ة أشهرثالثال

 المنتهية في
 ة أشهرثالثال

 المنتهية في

 2021 سبتمبر 30 2022 سبتمبر 30 2021 سبتمبر 30 2022 سبتمبر 30 

 جنيه مصري بااللف بااللف جنيه مصري بااللف جنيه مصري بااللف جنيه مصري 

 (206,474) (260,882) (524,213( )693,862( الدخل الجارية ضرائب

 (1,479) 15,611 (9,192) 15,713 الضرائب المؤجلة 

 )678,149( (533,405) )245,271( (207,953) 
 

 .( 30تم عرض معلومات إضافية عن ضرائب الدخل المؤجلة بإيضاح ) 

 
 المركزىنقدية وأرصدة لدى البنك   - 14

 

 2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر 30 

 بااللف جنيه مصري جنيه مصريبااللف  

 476,046 666,024 نقدية

 4,229,263 22,881,17 أرصدة لدى البنك المركزى في إطار نسبة االحتياطي

 (2,740) (930,4) مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعةيخصم: 

 3,542,266 4,702,569 

 3,507,550 41,850,05 عائد أرصدة بدون

 1,195,019 21,692,21 أرصدة ذات عائد 

 3,542,266 4,702,569 
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 أرصدة لدى البنوك  - 15
 2021ديسمبر  31  2022سبتمبر  30 

 بااللف جنيه مصري  جنيه مصريبااللف  

  167,280   0424,55 حسابات جارية

 702,282  5,140,680 ودائع

 5,565,230  869,562 

 109,063  184,706 أرصدة بدون عائد

 760,499  45,380,52 أرصدة ذات عائد 

 5,565,230  869,562 

 869,562  5,565,230 أرصدة متداولة

 5,565,230  869,562 

 

 قروض وتسهيالت للعمالء  - 16
 2021ديسمبر  31 2022سبتمبر  30 

 جنيه مصريبااللف  

 

 بااللف جنيه مصري

 39,298,698 46,596,361 قروض للعمالء

 1,991,632 2,200,488 مرابحات

 105,515 85,503 مدينو شراء أصول آلت ملكيتها وفاء لديون

 41,395,845 48,882,352 إجمالي القروض والتسهيالت للعمالء 

   يخصم

 (671,068) (844,609) مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

 40,724,777 48,272,508 الصافي
 

 2021ديسمبر  31 2022سبتمبر  30  

 الف جنيه مصرى الف جنيه مصرى 

   أفراد

 316,212 349,436 حسابات جارية مدينة

 180,504 221,130 بطاقات ائتمان

 8,085,754 9,507,876 قروض شخصية

 245,368 512,483 قروض عقارية

 8,827,838 10,590,925 (1إجمالي )

   شامالً القروض الصغيرة لألنشطة االقتصاديةمؤسسات 

 3,424,738 4,191,296 حسابات جارية مدينة

 29,143,269 34,100,131 قروض مباشرة

 32,568,007 38,291,427 (2إجمالي )

 41,395,845 48,882,352 (2+1إجمالي القروض والتسهيالت للعمالء )

   يخصم

 (671,068) (844,609) مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

 الصافي
48,272,508 40,724,777 
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 مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
 للقروض والتسهيالت للعمالء مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعةتحليل حركة  

  

 2022 سبتمبر 30
 االجمالى المؤسسات االفراد 

 

 
 مصرىجنيه باأللف  جنيه مصرىباأللف  جنيه مصرىباأللف 

 671,068 508,606 162,462  الفترةاول  الرصيد فى

 (42,667)  (77,636) 34,969 مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

  40,968  968,40 - الفترة المكون خالل

  28,291  25,826 2,465 متحصالت من قروض سبق اعدامها

  28,354  28,354 - فروق تقييم عمالت أجنبية

 (35,108)  (108,35) - انتفي الغرض منهامخصصات 

 (81,062)  (468,60) (594,20) الفترةالديون التى تم اعدامها خالل 

 609,844 2430,54 2179,30 الفترةالرصيد في اخر 

 

2021ديسمبر  31  
 االجمالى المؤسسات االفراد 

 

 

 جنيه مصرىباأللف  جنيه مصرىباأللف  جنيه مصرىباأللف 

  801,580    697,354    104,226   السنة اول  الرصيد فى

 38,138 (45,897)   84,035  مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

 71,432  69,970   1,462  متحصالت من قروض سبق اعدامها

 (2,452) (2,450)  (2)  فروق تقييم عمالت أجنبية

 (140,267) (140,267)   -  مخصصات انتفي الغرض منها

 (97,363) (70,104)  (27,259)  السنةالديون التى تم اعدامها خالل 

 671,068 508,606 162,462 السنة الرصيد في اخر 
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أدوات المشتقات المالية -17   

 المشتقات 
  

 يقوم البنك باستخدام أدوات المشتقات التالية ألغراض التغطية ولغير أغراض التغطية :
 

ارتباطات لشراء عمالت أجنبية ومحلية ، بما في ذلك الجزء غير المنفذ  Forwardتمثل عقود العملة اآلجلة  -

للعمالت األجنبية و/أو معدالت العائد التزامات  Futureمن المعامالت الفورية ، وتمثل العقود المستقبلية 

ار الصرف ومعدالت العائد و/أو لشراء تعاقدية الستالم أو دفع مبلغ بالصافي على أساس التغيرات في أسع

 أو بيع عملة أجنبية أو أداة مالية في تاريخ مستقبلي بسعر تعاقدي محدد في سوق مالية نشطة .

ويعتبر خطر االئتمان للبنك ضئيالً ، وتمثل اتفاقيات العائد اآلجلة عقود أسعار عائد مستقبلية يتم التفاوض  

تلك االتفاقيات التسوية النقدية في تاريخ مستقبلي للفرق بين سعر العائد عليها لكل حالة على حدة ، وتتطلب 

متفق  Nominal Valueالمتعاقد عليه وسعر العائد الجاري في السوق وعلى أساس مبلغ تعاقدي / افتراضي 

 عليه .
 

رى ، وينتج عن تلك تمثل عقود مبادلة العملة و/أو العائد ارتباطات التبادل مجموعة من التدفقات النقدية األخ -

ً )أي عقود مبادلة  العقود تبادل العمالت أو معدالت العائد )معدل ثابت بمعدل متغير مثالً( أو كل ذلك معا

 عوائد وعمالت( ، وال يتم التبادل الفعلي للمبالغ التعاقدية إال في بعض عقود مبادلة العمالت .
 

ستبدال عقود المبادالت إذا أخفقت األطراف األخرى في ويتمثل خطر االئتمان للبنك في التكلفة المحتملة ال 

أداء التزاماتها . ويتم مراقبة ذلك الخطر بصفة مستمرة بالمقارنة بالقيمة العادلة وبنسبة من المبالغ التعاقدية 

. وللرقابة على خطر االئتمان القائم . ويقوم البنك بتقييم األطراف األخرى بذات األساليب المستخدمة في 

 نشطة اإلقراض .أ
 

( العملة األجنبية و/أو معدالت العائد ترتيبات تعاقدية يمنح بموجبها البائع Optionتمثل عقود خيارات ) -

)المصدر( للمشتري )المحتفظ( الحق وليس االلتزام ، إما لشراء )خيار شراء( أو لبيع )خيار بيع( ، في يوم 

ً . ويتسلم البائع محدد أو خالل فترة محددة لمبلغ معين من  العملة األجنبية أو أداة مالية بسعر محدد مسبقا

عمولة من المشتري لقاء قبوله لخطر العملة األجنبية أو معدل العائد . وتكون عقود الخيارات إما متداولة في 

 السوق أو تفاوضية بين البنك وأحد العمالء )خارج المقصورة( . ويتعرض البنك لخطر االئتمان من عقود

 الخيار المشتراة فقط في حدود القيمة الدفترية التي تمثل قيمتها العادلة .
 

تعد المبالغ التعاقدية لبعض األنواع من األدوات المالية أساساً للمقارنة مع األدوات المالية المعترف بها في  -

أو القيمة العادلة الحالية الميزانية ، ولكن ال توفر الضرورة مؤشراً عن مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية 

 لألدوات ، ولذلك ال تعكس هذه المبالغ خطر االئتمان أو خطر السعر .

)التزامات( نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف أو  هوتصبح المشتقات لصالح البنك )أصوالً( أو غير صالح 

ي المبالغ التعاقدية / معدالت العائد المرتبطة بتلك المشتقات ، ويمكن أن يتذبذب من وقت ألخر إجمال

االفتراضية للمشتقات المالية القائمة وكذلك المدى الذي تكون فيه المشتقات لصالح أو لغير صالح البنك 

 وإجمالي القيم العادلة لألصول وااللتزامات من المشتقات المالية . 

 االلتزام المبين فى الجدول التالى : وتتمثل المشتقات فى
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 ماليةاستثمارات   - 18

 2021ديسمبر  31 2022سبتمبر  30 

 بااللف جنيه مصرى جنيه مصرىبااللف  

   استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر
  16,045,805  14,324,734 أذون خزانة –غير مدرجة في السوق  –أدوات دين 

  551,607  704,067 سندات –غير مدرجة في السوق  –أدوات دين 

  12,068,919  11,906,093 مدرجة في السوق –أدوات دين 
 

 
 

 

 
 

 
   

   صناديق استثمار بالقيمة العادلة

  6,527  6,078 صندوق الميزان  

  7,258  7,785 صندوق اشراق 

نماءصندوق   4,450 5,128 

 4,949 4,472 صندوق الحياة 

   أدوات حقوق ملكية :

 6,721 6,777 السوقغير مدرجة في   -

 (53,704) (84,420) السنةالفترة / خسائر اإلئتمانية المتوقعة خالل المخصص 

 28,643,210 26,880,036 (1) بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخرإجمالي استثمارات مالية 

   

   خالل األرباح و الخسائراستثمارات مالية بالقيمة العادلة من 

   استثمار بالقيمة العادلةصناديق 

  18,649  17,367 صندوق الميزان  

  16,811  18,032 صندوق اشراق 

  4,949  4,472 صندوق الحياة 

نماءصندوق   5,716  6,586  

 46,995 45,587 (2)األرباح و الخسائر بالقيمة العادلة من خالل إجمالي استثمارات مالية 

 28,690,205 26,925,623 (2+1إجمالي استثمارات مالية )

 28,683,484 26,918,846 أرصدة متداولة

 6,721 6,777 أرصدة غير متداولة

 26,925,623 28,690,205 

 28,612,628 26,850,474 أدوات دين ذات عائد ثابت

 26,850,474 28,612,628 

 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.الثاني من  جميع االستثمارات المالية في أدوات الدين تقع في المستوي -
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 استثمارات مالية 

بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل 

 األخر

استثمارات مالية 

 بالتكلفة المستهلكة

بالقيمة العادلة من 

األرباح خالل قائمة 

 و الخسائر

 اإلجمالى

 

 مصري بااللف جنيه بااللف جنيه مصري بااللف جنيه مصري بااللف جنيه مصري 

     

 28,690,205 46,995  -  28,643,210 )بالصافي(2022 يناير 1الرصيد فى 

 19,874,709   -    -  19,874,709 أضافات

 (23,648,524)   -    -  (23,648,524) استبعادات )بيع / استرداد(

فروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت 

 األجنبية

1,194,455  -    -   1,194,455 

 (532,399) (1,408)  -  (530,991) التغير فى القيمة العادلة 

لالستثمارات المالية من  رد احتياطى القيمة العادلة

 خالل الدخل الشامل األخر

-   - 

 1,377,893   -    -  1,377,893 الفترةتكلفة مستهلكة خالل 

 (30,716)   -    -  (30,716) الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

 26,925,623 45,587  -  26,880,036 2022 سبتمبر 30الرصيد فى 

  19,725,187   38,999   649,779   19,036,409  )بالصافي(2021 يناير 1الرصيد فى 

 42,375,525  2,159    -   42,373,366 أضافات

 (35,036,439)   -   (650,000)  (34,386,439) استبعادات )بيع / استرداد(

فروق تقييم أصول ذات طبيعة نقدية بالعمالت 

 األجنبية

(4,738)   -     -   (4,738) 

 (40,865) 5,837   -   (46,702) التغير فى القيمة العادلة 

 1,656,790   -   221 1,656,569 الفترةتكلفة مستهلكة خالل 

 14,745   -    -  14,745 الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

 28,690,205 46,995  -  28,643,210 2021ديسمبر  31الرصيد فى 

     

 استثمارات في شركات شقيقة - 19

 بلغت نسبة مساهمة البنك في الشركات الشقيقة كما يلي : 

 
  2022 سبتمبر 30    2021ديسمبر  31  

نسيييييييييبييية 

 المساهمة

% 

نسبببببببببببببة   جنيه مصرىبااللف  

 المساهمة

% 

 شركات شقيقة  جنيه مصرىبااللف  

الوطنى كابيتال لتكوين إدارة محافظ األوراق المالية و إدارة صيييييييناديق شيييييييركة  26,342  49.99  24,886  49.99

 * اإلستثمار

  24,886    26,342  

 2022 يونيو 30الشقيقة طبقا للقوائم المالية فى  أهم البيانات المالية ونسبة مساهمة البنك في الشركات

   

باأللف جنيه 

 مصري

 

 

 

 البيان

 

طبيعة 

 العالقة

البلد مقر 

 الشركة

أصول 

 الشركة

التزامات الشركة 

بدون حقوق )

 (الملكيــة

ايرادات 

 الشركة

أرباح 

)خسائر( /

 الشركة

 نسبة المساهمة

% 

شركة الوطني كابيتال لتكوين إدارة محافظ 

 األوراق المالية و إدارة صناديق اإلستثمار 

شركة 

 شقيقة
 49.99 1,919 5,924 3,240 55,924 مصر

 

 . فى سوق األوراق المالية مقيدةجميع االستثمارات المالية فى شركات شقيقة غير  *
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 أصول أخرى - 20

 
 2021ديسمبر  31  2022سبتمبر  30 

 جنيه مصرىبااللف   جنيه مصرىبااللف  

  674,362    794,940  اإليرادات المستحقة

  650,966    726,237  مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتةدفعات 

 األصول التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون  

 )بعد خصم مخصص االضمحالل(
 21,973    23,336  

  23,291    21,381  وثيقة تأمين جماعي

  138,592    198,057  المصروفات المقدمة

  38,792    62,491  التأمينات والعهد

  102,268    32,553  عائد مدفوع مقدما

  248,751   282,321 أخرى

 2,139,953  1,900,358 
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 أصول ثابتة - 21
 أراضى * 

 بااللف

 جنيه مصري 

 مباني *

 بااللف

 جنيه مصري

 نظم الية متكاملة

 بااللف 

 جنيه مصري

 وسائل نقل

 بااللف 

 جنيه مصري

 تجهيزات وتركيبات

 بااللف 

 جنيه مصري 

 اجهزة ومعدات

 بااللف

 جنيه مصري

 اثاث

 بااللف

 جنيه مصري

 أخرى

 بااللف 

 جنيه مصري

 اإلجمالى

 بااللف

 جنيه مصري

          2021يناير  1الرصيد فى 

  786,323   18,464   57,933   65,441   285,482   9,894   150,123   194,215   4,771  التكلفة

  (372,035)   (8,769)   (15,515)   (27,171)   (180,004)   (7,678)   (87,856)   (45,042)  - مجمع االهالك

  414,288   9,695   42,418   38,270   105,478   2,216   62,267   149,173   4,771  2021يناير  1صافي القيمة الدفترية 

 151,646 4,095 11,554 21,282 74,958 1,770 37,987    -     -  اضافات

 (11,861)  (1,081)   (4,038)   (1,940)   (1,898)   (948)   (1,956)     -     -  استبعادات االصول

 9,905  926   3,044   1,341   1,897   948   1,749     -     -  استبعادات االهالكات

 (87,877)  (2,114)   (4,891)   (8,762)   (42,261)   (1,195)   (24,791)   (3,863)     -  تكلفة اهالك

 476,101 11,521 48,087 50,191 138,174 2,791 75,256 145,310 4,771 2021ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية فى 

          

 التكلفة 
                                          

4,771  

                                   

194,215  

                                   

186,154  

                                     

10,716  

                                   

358,543  

                                     

84,785  

                                     

65,448  

                                     

21,478  

                                   

926,110  

 مجمع االهالك
                                                 

-  

                                    

(48,905) 

                                  

(110,898) 

                                     

(7,925) 

                                  

(220,369) 

                                    

(34,594) 

                                    

(17,361) 

                                     

(9,957) 

                                  

(450,009) 

  476,101  11,521  48,087  50,191  138,174  2,791  75,256  145,310  4,771 2021ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية فى 

           

  476,101   11,521   48,087   50,191   138,174   2,791   75,256   145,310   4,771  2022يناير  1صافي القيمة الدفترية 

 153,513 591   2,158 20,836 55,605    -  25,873 48,450    -  اضافات

 (4,994) (89)  (2,189)  (455)  (107)  (159)  (1,995)     -     -  استبعادات االصول

 3,953 81  1,470   401  102  159  1,740    -     -  استبعادات االهالكات

 (76,724) (1,658)  (4,101)  (7,170)  (39,362)  (1,008)  (20,444)  (2,981)     -  تكلفة اهالك

 2022 سبتمبر 30صافي القيمة الدفترية فى 

 
 4,771  190,779 80,430 1,783 154,412 63,803 45,425 10,446 551,849 

          

          2022 سبتمبر 30الرصيد فى 

  1,078,582   22,061   66,887   105,567   414,143   10,716   211,772   242,665   4,771  التكلفة 

 (526,733)  (11,615)  (21,462)  (41,764)  (259,731)  (8,933)  (131,342)  (51,886)  - مجمع االهالك

  551,849   10,446   45,425   63,803   154,412   1,783   80,430   190,779   4,771  2022 سبتمبر 30صافي القيمة الدفترية فى 

 

.الف جنيه مصري تمثل اراضى ومبانى لم تسجل بعد باسم البنك وجارى حاليا اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لتسجيل تلك األصول 101,481 الميزانية بالصافي مبلغ *  تتضمن األصول الثابتة في تاريخ 
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 أصول غير ملموسة - 22
 األجمالي أصول أخرى برامج حاسب آلي 

 مصريبااللف جنيه  بااللف جنيه مصري جنيه مصريبااللف  

 153,981  12,050  141,931 2022 يناير 1التكلفة في 

 91,045 - 91,045 األضافات

 245,026  12,050  232,976 2022 سبتمبر 30التكلفة في 

 (86,055) (6,285) (79,770) 2022 يناير 1مجمع األستهالك في 

 (22,987)  (904)  (22,083)  الفترةاستهالك 

 (042,109) (189,7) (101,853) 2022 سبتمبر 30مجمع األستهالك في 

 135,984 4,861 123,131 2022 سبتمبر 30صافي القيمة الدفترية في    

 67,926 5,765 62,161 2021ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية في 

 

 استثمارات عقارية - 23
    

 بااللف جنيه مصري   

 1,378   2022 يناير 1التكلفة في 

 -   األضافات

 1,378   2022 سبتمبر 30التكلفة في 

 (625)   2022 يناير 1مجمع األهالك في 

 (20)   الفترةاهالك 

 (645)   2022 سبتمبر 30مجمع األستهالك في 

 733   2022 سبتمبر 30صافي القيمة الدفترية في    

 753   2021ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية في 

 

 للبنوكأرصدة مستحقة  - 24
 2021 ديسمبر 31 2022سبتمبر  30 

 بااللف جنيه مصري جنيه مصريبااللف  

   بنوك محلية

 864,419 - ودائع  

 53,816 41,639 عمليات بيع أذون خزانة مع التزام باعادة الشراء

 41,639 918,235 

   بنوك خارجية

 136,649 108,891 حسابات جارية  

 1,207,048 849,869 ودائع  

 958,760 1,343,697 

 2,261,932 1,000,399 االجمالى

 189,272 145,575 أرصدة بدون عائد 

 2,072,660 854,824 أرصدة ذات عائد 

 1,000,399 2,261,932 

 2,261,932 1,000,399 أرصدة متداولة

 2,261,932 1,000,399 االجمالى
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  ودائع العمالء - 25
 2021 ديسمبر 31 2022سبتمبر  30 

 بااللف جنيه مصري جنيه مصريبااللف  

 14,510,108  18,134,119  ودائع تحت الطلب

 16,104,661  18,748,590  ودائع ألجل وبإخطار

 23,649,469  24,368,894  شهادات ادخار وإيداع

 6,974,994  8,435,544  ودائع توفير

 784,074  1,324,016  ودائع أخرى

 62,023,306 71,011,163 االجمالى 

 25,157,700  32,381,559  وشركات ودائع مؤسسات مالية

 36,865,606  38,629,604  ودائع أفراد

 71,011,163 62,023,306 

 784,074  1,324,016  أرصدة بدون عائد 

 61,239,232  69,687,147  أرصدة ذات عائد متغير

 71,011,163 62,023,306 

 36,761,615 45,405,008 أرصدة متداولة

 25,261,691 25,606,155 أرصدة غير متداولة

 

 
71,011,163 62,023,306 

 

 قروض أخرى   -26
 2021ديسمبر  31 2022سبتمبر  30 

 بااللف جنيه مصري جنيه مصريبااللف  

 628,668 488,807 قرض البنك األوروبى للتعمير والتنمية

 864,419 1,075,377  *الكويت  -بنك الكويت الوطنى  –قرض مساند 

 - 1,231,184 ** البحرين –قرض بنك الكويت الوطنى 

 2,795,368 1,493,087 

 

 ب المعامالت مع اطراف ذوى عالقة ( البند يتمثل فى قرض مساند من بنك الكويت الوطنى . -33وفقا إليضاح رقم )* 

 البحرين - بنك الكويت الوطنى طويل األجل منالمعامالت مع اطراف ذوى عالقة ( البند يتمثل فى قرض  ج -33وفقا إليضيييياح رقم )** 

. 

 

 

 

 التزامات أخرى - 27
 

 2021ديسمبر  31 2022سبتمبر  30

 بااللف جنيه مصري جنيه مصريبااللف  

 411,205  467,779  عوائد مستحقة

 24,557  31,317  إيرادات مقدمة

 142,785  158,257  مصروفات مستحقة

 75,650  70,852  دائنون 

 167,135  196,147  أرصدة دائنة متنوعة

 924,352 821,332 
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 ألتزامات مزايا التقاعد للعاملين - 28
 2021ديسمبر  31 2022سبتمبر  30 

 بااللف جنيه مصرى جنيه مصرى بااللف 

 

   التزامات مدرجة بالميزانية عن:

 133,674 162,360 المزايا العالجية بعد التقاعد

 162,360 133,674 

   

   المبالغ المعترف بها في قائمة الدخل:

 19,484 30,005 المزايا العالجية بعد التقاعد

 30,005 19,484 

 

 فيما يلي: ةالماليالسنة الفترة / تتمثل الحركة على األلتزامات خالل 
 2021ديسمبر  31 2022سبتمبر  30 

  بااللف جنيه مصرى جنيه مصرى بااللف 

 

 115,191 133,674 ةالماليالفترة / السنة الرصيد في أول 

 8,640 9,623 تكلفة الخدمة الحالية

 18,301 20,382 تكلفة العائد

 (8,458) (1,319) مزايا مدفوعة

 133,674 162,360 ةالماليالفترة / السنة الرصيد في اخر 

 

 

 

 

 
و  معدل سعر الخصمفي متوسطات  صافى التكلفةو  التزامات المزايالتحديد األسس والفروض االكتوارية الرئيسية المستخدمة تتمثل  -

 : ما يلىطبقا لدراسة الخبير اإلكتواري باإلضافة إلي  زيادة التعويضو  سعارلألتضخم ال

 

 العملة المستخدمة فى التقييم هى الجنيه المصرى. .1

 بالكامل. بنكتحملها اليالمصروفات اإلدارية:  .2

 لتكلفة كل من الحياة والعجز الكلى. A49/52 ultجدول الحياة المستخدم: معدالت جدول  .3

 .(Projected unit credit method)جدول االنسحابات المستخدم:  .4
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 مخصصات أخرى - 29
 

 2022 سبتمبر 30فى 
 البيان

 

 

 مخصص * 

 االلتزامات 

 العرضية

 مخصص 

 دعاوى 

 قضائية

 مخصص 

 مخاطر عمليات 

 بنوك

 االجمالى

 88,115 4,925 6,940 76,250 الفترةالرصيد في أول 

الخسبببائر االئتمانية مخصبببص يخصبببم 

 ECLالمتوقعة 
25,662 - - 

 25,662  

  6,026  3,396 2,630 - الفترةالمكون خالل 

  2,693  5 - 2,688 فروق تقييم عمالت أجنبية

 (1,994)  (1,994) - - مخصصات أنتفي الغرض منهارد 

 (6,247)  (4,855)  (1,240)  (152)  الفترةالمستخدم خالل 

  114,255   1,477   8,330   104,448  الفترةالرصيد في آخر 

 

بنوك في تاريخ بعض الألف جنيه مصري تمثل مخصص خسائر اضمحالل ل 4,345مبلغ  مخصص االلتزامات العرضية* يتضمن رصيد 

  الميزانية.

 

 2021ديسمبر  31فى 
 البيان

 

 

 مخصص * 

 االلتزامات 

 العرضية

 مخصص 

 دعاوى 

 قضائية

 مخصص 

 مخاطر عمليات 

 بنوك

 االجمالى

 110,454 6,070 7,089 97,295 السنةالرصيد في أول 

الخسيييائر االئتمانية مخصيييص يخصيييم 

 ECLالمتوقعة 
(21,172) - - (21,172) 

 984 984 - - الفترةالمكون خالل 

 134 - - 134 متحصالت من ديون سبق اعدامها

 (280)  (5)  (19)  (256)  فروق تقييم عمالت أجنبية

 (1,577)  (1,577)   -   -  رد مخصصات أنتفي الغرض منها

 (707)  (547)  (130)  (30)  السنةالمستخدم خالل 

 88,115 4,925 6,940 76,250 السنةالرصيد في آخر 

 

 ضرائب الدخل المؤجلة - 30
 

تم حساب ضرائب الدخل المؤجلة بالكامل على الفروق الضريبية المؤقتة وفقاً لطريقة االلتزامات باستخدام معدل  

 الضريبة الفعلي عن السنة المالية الحالية .
 

كان هناك مبرر قانوني لعمل مقاصة بين يتم إجراء مقاصة بين األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة إذا  

الضريبة الحالية على األصول مقابل الضريبة الحالية على االلتزامات وأيضاً عندما تكون ضرائب الدخل المؤجلة 

 تابعة لذات الدائرة الضريبية .

 األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة 
 المؤجلة :فيما يلي أرصدة حركة األصول وااللتزامات الضريبية  

  أرصدة األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة 
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 االلتزامات الضريبية المؤجلة األصول الضريبية المؤجلة 

 2021ديسمبر  31 2022سبتمبر  30 2021ديسمبر  31 2022سبتمبر  30 

 

 
 بااللف جنيه مصري بااللف جنيه مصري بااللف جنيه مصري بااللف جنيه مصري

 (31,346) (31,776) - - الثابتةاهالكات األصول 

 المخصصات )بخالف مخصص خسائر

 اضمحالل القروض( 
84,090 67,947 - - 

 (31,346) (31,776) 67,947 84,090 إجمالي الضريبة التي تنشأ عن أصل )التزام(

 - - 36,601 52,314 صافي الضريبة التي ينشأ عنها أصل

 

 المؤجلة:حركة األصول وااللتزامات الضريبية  
 

 االلتزامات الضريبية المؤجلة األصول الضريبية المؤجلة 

 

 
 2021ديسمبر  31 2022سبتمبر  30 2021ديسمبر  31 2022سبتمبر  30

 

 

 بااللف جنيه مصري بااللف جنيه مصري بااللف جنيه مصري بااللف جنيه مصري

 (29,199) (31,346) 76,586 67,947 / السنة الفترةالرصيد في أول 

 (14,695) (1,865) - 16,143 اإلضافات

 12,548 1,435 (8,639) - اإلستبعادات

 (31,346) (31,776) 67,947 84,090 السنة / الفترةالرصيد في نهاية 

 

 حقوق المساهمين  -31
 

 رأس المال المرخص به : -أ 
 

 مليار جنيه مصرى. 10 يبلغ رأس المال المرخص به  
 

 المصدر والمدفوع : رأس المال -ب 
 

مليون سيييهم القيمة االسيييمية  500مليار جنيه مصيييرى موزعا على  5يبلغ رأس المال المصيييدر و المدفوع 

 جنيه مصرى. 10للسهم 

 

 االحتياطيات : -ج  

لتغذية االحتياطى القانونى ويتم  العام% من صييافى أرباح  5وفقا للنظام األسيياسييى للبنك يتم احتجاز  -

 .% من رأس المال المصدر والمدفوع 100ايقاف االحتياطى القانونى عندما يبلغ رصيده ما يعادل 
 

وفقا لتعليمات البنك المركزى المصييييرى اليجوز التصييييرف فى رصيييييد االحتياطى الخا  اال بعد  -

 الرجوع للبنك المركزى.
 2021ديسمبر  31 2022سبتمبر  30  

 بااللف جنيه مصري بااللف جنيه مصري 

 559,153 631,103 احتياطي قانوني

 1,006,773 1,206,773 احتياطي عام

 186,075 186,075 احتياطي رأسمالى 

 342,993 468,611 احتياطى المخاطر البنكية 

بالقيمة العادلة من خالل اسييييييتثمارات مالية  –احتياطي القيمة العادلة 

 الشامل اآلخرالدخل 
(524,903) 6,088 

 173,285 173,285 احتياطى المخاطر العام

 2,274,367 2,140,944 إجمالي االحتياطيات
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 2021ديسمبر  31 2022سبتمبر  30  

 بااللف جنيه مصري بااللف جنيه مصري 

 احتياطي القيمة العادلة ـ استثمارات مالية بالقيمة العادلة  

 من خالل الدخل الشامل األخر  

 

 

 

 

 52,790 6,088 الرصيد أول الفترة / السنة

التغير في القيمة العادلة استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 الشامل األخر
(765,530) (46,663) 

 فروق تقييم استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل

 الشامل األخر العمالت األجنبية 
(226) (39) 

 

 

 

(524,903) 6,088 

 أرباح محتجزة -د 

 2021ديسمبر  31 2022سبتمبر  30 

 جنيه مصري بااللف بااللف جنيه مصري 

   الحركة على األرباح المحتجزة :

 5,622,606 3,023,850 / السنة الفترةالرصيد أول 

 1,439,002 1,287,832 السنة /الفترة محول من أرباح 

 (3,500,000) - المحول لزيادة رأس المال

 (146,887) ( 218,850)  النقدية توزيعات االرباح

 (90,732) ( 618,125)  إحتياطي مخاطر بنكيةإلي المحول 

 ((12,069 ( 13,483)  صندوق دعم و تطوير الجهاز المصرفىالمحول إلي 

الستثمارات  المالية بالقيمة العادلة من خالل رد احتياطى القيمة العادلة 

 الدخل الشامل االخر
- 1,248 

 ((289,318 ( 271,950)  المحول إلى االحتياطيات 

 3,023,850 3,681,781 السنة / الفترةالرصيد فى آخر 

 

 النقدية وما في حكمها - 32
 

حكمها األرصدة التالية التي ال تتجاوز تواريخ ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية ، تتضمن النقدية وما في  

 استحقاقها ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء :
 

 

 

 

   

   وتتمثل النقدية وما فى حكمها فيما يلى :

 2021سبتمبر  30 2022سبتمبر  30 

 بااللف جنيه مصرى بااللف جنيه مصرى 

 5,232,433 3,542,266 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى 

 1,332,773 5,565,230 أرصدة لدى البنوك

 14,997,861 14,324,734 أذون خزانة و أوراق حكومية أخري

 (4,748,630) (22,876,24) أرصدة لدى البنوك المركزية في إطار نسبة االحتياطي االلزامي

 (14,004,320) (11,300,872) أذون خزانة و أوراق حكومية أخري ذات أجل أكثر من ثالثة أشهر

 2,810,117 9,255,116 النقدية وما فى حكمها
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 المعامالت مع أطراف ذوى عالقة -33
 

%(  0.86% تقريباً من األسهم العادية أما باقي النسبة ) 99.14يتبع البنك الشركة األم بنك الكويت الوطنى التي تمتلك   

ً فييهييي مييميي  مسييييييييياهييم وال يييوجيييد بييييينييهييم ميين يييمييليييك  ييينلييوكييية لييمسييييييييياهييمييييين أخييرييين فييي حيييدود ألييفييتييقييريييبيييا

 %  او اكثر. 1

تم الدخول في العديد من المعامالت مع األطراف ذات العالقة من خالل النشاط العادي للبنك ، ويتضمن ذلك القروض  

العادية وتمت والودائع ومبادالت العمالت األجنبية , وال يوجد تعامالت مع الشركة األم فيما عدا السداد لتوزيعات األسهم 

 .ت الحرهجميع المعامالت مع االطراف ذات العالقة بشروط معادله لتلك السائدة فى المعامال
 

 فيما يلي : ةالماليالسنة الفترة / وتتمثل المعامالت وأرصدة األطراف ذوي العالقة في نهاية  

 
 

 ارصدة أطراف ذوي عالقة -أ
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الكويت - القرض المساند قرض بنك الكويت الوطنى -ب

 
 

 2021ديسمبر  31 2022سبتمبر  30 

 جنيه مصري بااللف بااللف جنيه مصري 

 864,419   1,075,377 الفترة / السنةالقيمة االسمية للقرض المساند في اخر 

 1,075,377   864,419 

 

 

  

 شركات شقيقة

 

 2021ديسمبر  31 2022سبتمبر  30 

 بااللف جنيه مصري جنيه مصريبااللف  

   المستحق للعمالء

 166 264 حساب جارى

 400 950 ودائع

 1,214 566 

   المستحق على العمالء

 - 49 مدينة اخرىأرصدة 

 الفترة / السنة الرصيد في أخر 

 
49 - 

  

 بنك الكويت الوطنى                     

 

 2021ديسمبر  31 2022سبتمبر  30 

 بااللف جنيه مصري جنيه مصريبااللف  

 54,848   78,322 ارصدة لدى البنوك

 1,240,128   78,285 ارصدة مستحقة للبنوك
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مليون دوالر امريكي   55الكويت بمبلغ   -حصييييييل البنك علي قرض من بنك الكويت الوطني  -

الف جنيه مصري من بنك الكويت الوطنى مقوم بسعر الدوالر  1,075,377 بما يعادل مبلغ

تبدأ من  سبببنوات 10جنيه مصيييرى ، وذلك لمدة  19.5523عند اعداد القوائم المالية بسيييعر 

 5.08871 بلغبمعدل عائد  يعاد تسييعيره سيينويا 2027مارس  29حتى  2017مارس  29

، وقد تضيييمن عقد القرض المسييياند قبول وتعهد بنك الكويت الوطنى بأن 2022في مارس  %

يتعهد و يكون ترتيب سييييداد القرض للبنك فى حالة التصييييفية تالياً لحقوق المودعين والدائنين ، 

 البنك بسداد كامل قيمة القرض فى تاريخ االستحقاق. 

 

 

 :البحرين  – بنك الكويت الوطنى طويل األجل منقرض  - ج

 
 

 2021ديسمبر  31 2022سبتمبر  30 

 جنيه مصري بااللف بااللف جنيه مصري 

 -   1,231,184 الفترة / السنةالقيمة االسمية للقرض اخر 

 1,231,184   - 

 

 

مليون  65بمبلغ  البحرين  -من بنك الكويت الوطني طويل األجل حصيييييييل البنك علي قرض  -

مدة مريكي أدوالر  بدأ من  سببببببنوات 8مقوم ل .  2030مارس  25حتى  2022 إبريل 26ت

 بما يعادل مبلغأمريكى  رمليون دوال 63وبلغ  رصييييد القرض فى تاريخ اعداد القوائم المالية 

  . % 4.30878 بلغ متغير عائدبمعدل  الف جنيه مصري 1,231,184
 

 

 لتكوين وادارة محافظ االوراق المالية وادارة صناديق االستثمار  معامالت مع شركة الوطنى كابيتال  -د 

 )ش . م . م ( :

 

 2021ديسمبر  31 2022سبتمبر  30 

 بااللف جنيه مصري جنيه مصريبااللف  

 يحصل من ادارة صناديق اإلستثمار أتعاب

 اإلستثمار صناديق

2,966 3,893 

 29 34 عوائد مدينة

   

ألف  444,31بلغ ما يتقاضاه العشرون أصحاب المكافآت والمرتبات األكبر فى البنك مجتمعين مبلغ  -ه 

 2021ديسمبر  31في ألف جنيه مصرى  36,536مقابل  2022سبتمبر  30في  جنيه مصرى

ديسمبر  31في ألف جنيه مصرى  3,045مقابل ألف جنيه مصرى  3,494والمتوسط الشهرى 

2021. 

 

 التزامات عرضية وارتباطات - 34

 

 مطالبات قضائية -أ
لف جنيه أ 4,083بقيمة   2022 سبتمبر 30في يوجد عدد من القضايا القائمة المرفوعة ضد البنك  

غير  تم تكوين مخصصات لبعض منها ولم يتم تكوين مخصصات للبعض االخر حيث أنه منومصري 

 المتوقع تحقق خسائر عنها.
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  ارتباطات رأسمالية -ب 
 2022 سبتمبر 30في لف جنيه مصري ا 1,980,564  بلغت تعاقدات البنك عن ارتباطات رأسمالية 

متمثلة في مشتريات مباني ونظم حاسب  2021ديسمبر  31مصري في  جنيه لفأ 1,875,458مقابل 

 آلى وتوجد ثقة كافية لدى اإلدارة من تحقق إيرادات صافية وتوافر تمويل لتغطية تلك االرتباطات .
 

 ارتباطات عن ضمانات وااللتزامات العرضيه -ج 
 تتمثل ارتباطات البنك الخاصة بارتباطات عن ضمانات وااللتزامات العرضيه فيما يلي : 

 

 2021ديسمبر  31 2022سبتمبر  30 

 بااللف جنيه مصري بااللف جنيه مصري 

   

 932,692 883,990 األوراق المقبولة

 5,312,134 6,454,019 خطابات ضمان

 1,169,937 1,215,078 اعتمادات مستندية استيراد / تصدير

 3,410,546 5,645,584 ضمانات بناء على طلب بنوك أخرى او بكفالتها 

 14,198,671 10,825,309 

 

 

 

 

 ارتباطات عن عقود التأجير التشغيلي -د 
 

 يبلغ مجموع الحد األدنى لمدفوعات اإليجار عن عقود إيجار تشغيلي غير قابلة لإللغاء وفقاً لما يلي: 
 

 

 التأجير التمويلى   التزامات - 35
 

تعاقد البنك مع الشركة الدولية للتأجير التمويلى )أنكوليس( على قيام البنك ببيع عقارات )أراضى( آلت ملكيتها  

، كما قام البنك بمنح شييركة انكوليس قروض بنفس  واألصييول الملموسيية مقابل ايجار وبعض مقار البنكللبنك 

 المبلغ وذلك وفقاً لما يلى : 
 

 البيـــــان
  قسط االيجار التمويلى قيمة البيع

 العملة المبلغ العملة المبلغ الفترة

ً  الف جنيه مصرى  51 الف جنيه مصرى 4,208 فرع النزهة   شهــريا

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

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

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

      

 

  

 2021ديسمبر  31 2022سبتمبر  30 

 

 

 بااللف جنيه مصري بااللف جنيه مصري

 47,297 55,397 ال تزيد عن سنة

 182,973 212,349 أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

 86,844 94,137 أكثر من خمس سنوات

 

 

361,883 317,114 
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 واالرتباطات :توزيع األصول وااللتزامات ، وااللتزامات العرضية  -36

 

 
            

 2022سبتمبر  30 

 باأللف جنيه مصرى البيــــــان  

 المحلية بالعملة

 باأللف جنيه مصرى 

 بالعملة األجنبية

    األصول : أوال :

 3,011,539  2,553,691 أرصدة لدى البنوك  -أ 

 2,553,691  3,011,539 

    قروض للعمالء   -ب

  1  410,322 قطاع الزراعة 

  4,043,695    14,037,807  قطاع الصناعة 

  150,720    3,526,342  قطاع التجارة 

  7,776,674    8,288,002  قطاع الخدمات 

  70,190    10,559,815  القطاع العائلى 

  -    18,784  أخري اتقطاع 

 36,841,072  12,041,280 

    

 (99,096)  (510,748) المتوقعةمخصص خسائر اإلئتمانية 

 11,942,184  36,330,324 صافي القروض 

 

                                                                                            

    االلتزامات : ثانيا:

 

 2022سبتمبر  30 

 باأللف جنيه مصرى البيــــــان

 المحلية بالعملة

 جنيه مصرىباأللف  

 بالعملة األجنبية

 905,513  94,886 أرصدة مستحقة للبنوك -أ 

 94,886  905,513 

    ودائع العمالء  -ب 

  12,288    139,953  قطاع الزراعة 

  4,453,707    3,063,408  قطاع الصناعة 

  2,171,321    2,740,148  قطاع التجارة 

  4,357,957    5,563,211  قطاع الخدمات 

  7,900,615    32,713,126  القطاع العائلى 

  454,599    7,440,830  قطاعات آخرى 

 51,660,676  19,350,487 

    االلتزامات العرضية   -ج 

  768,729    5,685,290  خطابات الضمان 

  5,524,045    121,539  ضمانات كطلب بنوك او بكفالتها

  1,164,216    50,862  المستندية )استيراد وتصدير(االعتمادات  

  881,859    2,131  األوراق المقبولة عن تسهيالت موردين 

 5,859,822  8,338,849 
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   : توزيع ارصدة القروض جغرافيا -37
     

 2022سبتمبر  30 

 باأللف جنيه مصرى البيــــــان 

 المحلية بالعملة

 باأللف جنيه مصرى 

 بالعملة األجنبية

    

 7,072,802  22,021,680 القاهرة

 611,302  1,638,473 السادس من اكتوبر

 2,827,632  1,842,918 االسكندرية

 1  524,709 الغربية

 1,231,184  1,084,285  دمياط

 65,992  1,726,365 الشرقية

 107,697  330,537 الدقهلية

 98,151  541,237 القليوبية

 26,476  6,337,826 الجيزة

 43  329,374 اسيوط

 -  268,044 سوهاج

 -  26,232 بورسعيد

 -  169,392 البحر االحمر

 36,841,072  12,041,280 

    يخصم

 (99,096)  (510,748) مخصص خسائر اإلئتمانية المتوقعة

 11,942,184  36,330,324 الصافي

   
 

 جغرافيا :توزيع ارصدة الودائع  -38

   
    

 2022سبتمبر  30 

 صرىمباأللف جنيه  البيــــــان 

 المحلية بالعملة

 باأللف جنيه مصرى 

 بالعملة األجنبية

    

 9,624,368  30,171,873 القاهرة

 985,116  2,143,883 السادس من اكتوبر

 4,515,958  4,681,319 االسكندرية

 130,459  630,950 الغربية

 236,727  303,240 دمياط

 427,874  568,816 الشرقية

 1,046,394  1,428,673 الدقهلية

 120,616  770,487 القليوبية

 2,049,682  9,040,648 الجيزة

 66,572  765,258 اسيوط

 48,669  811,982 سوهاج

 3,120  29,614 بورسعيد

 94,932  313,933 البحر االحمر

 51,660,676  19,350,487 
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 صناديق االستثمار -39
 

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

 1992لسنة  95الصندوق أحد األنشطة المصرفية المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم  
والئحته التنفيذية ، وتقوم بإدارة الصندوق شركة الوطنى كابيتال إلدارة صناديق االستثمار ، وقد بلغ عدد وثائق 

ألف جنيه مصري إجمالي اكتتب  135,000وثيقة قيمتها  1,350,000استثمار هذا الصندوق عند االنشاء 
 ألف جنيه مصري لمباشرة نشاط الصندوق . 6,750وثيقة بقيمه أسميه  67,500البنك منها 

 
جنيه مصري كما بلغت وثائق الصندوق 347.331  ركز الماليوقد بلغت القيمة االستردادية للوثيقة في تاريخ الم 

 24,119مبلغ  30/9/2022وثيقة حيث بلغ صافى اصول الصندوق فى  69,440القائمة في ذات التاريخ 
 مصرى. جنيهألف 

           
جنيه مصري من خالل قائمه ألف  6,078وثيقه بالقيمه العادله  17,500وقد بلغ عدد الوثائق القائمه للبنك           

 .الدخل الشامل 
جنيه مصري من خالل قائمه ألف  17,367 وثيقه بالقيمه العادله 50,000وقد بلغ عدد الوثائق القائمه للبنك           

 .الدخل 

 
فى االلف  3.5مصر على -وطبقا  لعقد إدارة الصندوق وكذلك نشرة االكتتاب يحصل بنك الكويت الوطني  

أتعاب وعموالت مقابل إشرافه على الصندوق وكذلك الخدمات اإلدارية األخرى التي يؤديها له ، وقد بلغ إجمالي 
أدرجت ضمن بند إيرادات األتعاب  30/9/2022في  ةالمنتهي ةالمالي السنةجنيه مصري عن ألف  63العموالت 

 والعموالت / أتعاب أخرى بقائمة الدخل.
 

مصر )للسيولة بالجنيه المصرى ذو العائد اليومى التراكمى "  -بنك الكويت الوطني استثمار صندوق -ب        
 إشراق "(

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

والئحته التنفيذية ، وتقوم بإدارة الصندوق شركة الوطنى كابيتال إلدارة صناديق االستثمار، وقد بلغ عدد 
ري إجمالي ألف جنيه مص 148,983وثيقة قيمتها  14,898,379وثائق استثمار هذا الصندوق عند االنشاء 

 جنيه مصري لمباشرة نشاط الصندوق .ألف  11,349بقيمه أسميه وثيقة  762,768اكتتب البنك منها 
 

جنيه مصري من خالل قائمه ألف  7,785وثيقه بالقيمه العادله   220,000 وقد بلغ عدد الوثائق القائمه للبنك          
 الدخل الشامل .

جنيه مصري من خالل قائمه ألف  18,032وثيقه بالقيمه العادله  509,568وقد بلغ عدد الوثائق القائمه للبنك           
 .الدخل 

 
جنيه مصري كما بلغت وثائق  35.38764المركز المالي وقد بلغت القيمة االستردادية للوثيقة في تاريخ  

مبلغ  30/9/2022وثيقة حيث بلغ صافى اصول الصندوق فى ألف 25,285 الصندوق القائمة في ذات التاريخ 
 مصرى. جنيهألف  894,761

  . 
فى األلف أتعاب وعموالت مقابل  4.5كتتاب يحصل البنك على وطبقا  لعقد إدارة الصندوق وكذلك نشرة اإل 

 2,528إشرافه على الصندوق وكذلك الخدمات اإلدارية األخرى التي يؤديها له ، وقد بلغ إجمالي العموالت 
أدرجت ضمن بند إيرادات األتعاب والعموالت  30/9/2022في  ةالمنتهي ةالماليالسنة جنيه مصري عن ألف 

 أتعاب أخرى بقائمة الدخل. /
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 كمى والتوزيع الدورى "الحياة"(امصر )ذو العائد التر -بنك الكويت الوطني استثمار صندوق -ج

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

والئحته التنفيذية ، وتقوم بإدارة الصندوق شركة الوطنى كابيتال إلدارة صناديق االستثمار ، وقد بلغ عدد 
جنيه مصري إجمالي ألف  50,000وثيقة قيمتها  5,000,000وثائق استثمار هذا الصندوق عند االنشاء 

 جنيه مصري لمباشرة نشاط الصندوق .ألف  5,000وثيقة بقيمه اسميه  500,000اكتتب البنك منها 
           
جنيه مصري من خالل قائمه ألف  4,472وثيقه بالقيمه العادله  250,000وقد بلغ عدد الوثائق القائمه للبنك           

 .الدخل الشامل 

مصري من خالل قائمه  ألف جنيه 4,472وثيقه بالقيمه العادله  250,000وقد بلغ عدد الوثائق القائمه للبنك           
 .الدخل 

 
جنيه مصري كما بلغت وثائق 17.80287  المركز الماليستردادية للوثيقة في تاريخ وقد بلغت القيمة اإل  

 مبلغ  30/9/2022وثيقة حيث بلغ صافى اصول الصندوق فى  518,552الصندوق القائمة في ذات التاريخ 

 مصرى. جنيهألف  9,232
 

فى االلف أتعاب  6مصر على -وطبقا  لعقد إدارة الصندوق وكذلك نشرة االكتتاب يحصل بنك الكويت الوطني 
إجمالي وعموالت مقابل إشرافه على الصندوق وكذلك الخدمات اإلدارية األخرى التي يؤديها له ،وقد بلغ 

أدرجت ضمن بند إيرادات األتعاب  30/9/2022 في ةالمنتهي ةالماليالسنة جنيه مصري عن ألف  41 العموالت
 والعموالت / أتعاب أخرى بقائمة الدخل.

 

 

مصر لالوراق الماليه )ذو النمو الراسمالى    والتوزيع الدورى "  -بنك الكويت الوطني استثمار صندوق -د
 نماء"(

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

والئحته التنفيذية ، وتقوم بإدارة الصندوق شركة الوطنى كابيتال إلدارة صناديق االستثمار ، وقد بلغ عدد وثائق 
ألف جنيه مصري إجمالي اكتتب   60,820وثيقة قيمتها  6,081,969استثمار هذا الصندوق عند االنشاء 

 جنيه مصري لمباشرة نشاط الصندوق .ألف  7,050بقيمه اسميه وثيقة  685,334البنك منها 

 
جنيه مصري من خالل قائمه ألف  4,450 وثيقه بالقيمه العادله 300,000وقد بلغ عدد الوثائق القائمه للبنك           

 .الدخل الشامل 
جنيه مصري من خالل قائمه ألف  5,716 وثيقه بالقيمه العادله 385,334وقد بلغ عدد الوثائق القائمه للبنك           

 .الدخل 
جنيه مصري كما بلغت وثائق  14.65656 المركز الماليوقد بلغت القيمة االستردادية للوثيقة في تاريخ   

مبلغ  30/9/2022وثيقة حيث بلغ صافى اصول الصندوق فى  711,471الصندوق القائمة في ذات التاريخ 
 مصرى. جنيهألف   10,428

 
فى االلف أتعاب  6مصر على -وطبقا  لعقد إدارة الصندوق وكذلك نشرة االكتتاب يحصل بنك الكويت الوطني 

بلغ إجمالي وعموالت مقابل إشرافه على الصندوق وكذلك الخدمات اإلدارية األخرى التي يؤديها له ، وقد 
أدرجت ضمن بند إيرادات األتعاب  30/9/2022في  ةالمنتهي ةالماليالسنة جنيه مصري عن ألف  48 العموالت

 والعموالت / أتعاب أخرى بقائمة الدخل.
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 نصيب السهم فى الربح  - 40
 ة أشهرعستال 

 المنتهية في
 أشهر التسعة

 المنتهية في
 ة أشهرثالثال

 المنتهية في
 أشهرة ثالثال

 المنتهية في

 2021 سبتمبر 30 2022 سبتمبر 30 2021 سبتمبر 30 2022 سبتمبر 30 

 بااللف جنيه مصري بااللف جنيه مصري بااللف جنيه مصري بااللف جنيه مصري 

 356,333 531,331 1,050,806 1,287,832 صافي ربح الفترة

 1,287,832 1,050,806 531,331 356,333 

صتتتتتتافى ربح  حصتتتتتتة العاملين فى
 الفترة

(128,783) (105,081) (53,133) (35,633) 

 1,159,049 945,725 478,198 320,700 

 500,000 500,000 500,000 500,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم

 نصيب السهم فى الربح 
 سهم( /جنيه)

2.32 1.89 0.96 0.64 
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 المرجعي على معيار سعر الفائدة تعديالت 

يبور ل، ستتوقف عن نشر جميع األجال ألسعار ال ('FCA') ، أعلنت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة 2017في يوليو 
.  في حالة الليبور بالدوالر األمريكي ، 2021ديسمبر  31العمالت مثل اليورو و الجنية االسترلينى بحلول  بجميعالخاصة 

وسيتم إيقاف معدالت الفائدة األخرى بالدوالر  2021ديسمبر  31تم إيقاف أسعار الفائدة ألجال "األسبوع"  و "الشهرين" في 
 .2023يونيو  30األمريكي بحلول 

 

 و معدل الفائدة للجنية االسترليني ،  (SONIA)للدوالر ،(SOFR) بمعدالت مرجعية بديلة لبعض العمالت مثلتم احالل  

(ESTR)  و(EURIBOR)  لليورو. 
   
عمالئنا التواصل مع مع  البنك المركزي و تم التنسيقبأسعار مرجعية بديلة.  LIBOR بدأ البنك برنامج انتقال الستبدال 

.  يركز البرنامج حالي ا على تقييم إلي السعر المرجعي البديل  ظم والتخفيف من المخاطر الناتجة عن االنتقاللدعم االنتقال المن
على العقود الحالية باإلضافة إلى تقييم االثر على السوق واإلصدارات الجديد للعقد الذي  IBOR و تفعيل اجراءات انتقال

يشير إلى المعدل المرجعي البديل والتغييرات المقترحة على العمليات والعقود القانونية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات 
لتحديد قدرتهم على التحول بما يتماشى مع جاهزية توفر إشراك العمالء بالبنك  قاموالتواصل مع األطراف المقابلة والعمالء. 

 . منتج السعر البديل

 
 المركزى البنك أن على 2022 مارس 21 بتاريخ االستثنائي إجتماعها فى المصرى المركزى للبنك التابعة السياسات لجنة أكدت -

 تعافى بوادر بعد جديد، من الظهور فى العالمية التضخمية الضغوط بدأت حيث الصرف، سعر مرونة بأهمية يؤمن المصرى

 .األوكرانى الروسى النزاع تطورات بسبب وذلك كورونا، فيروس جائحة عن الناجمة اإلضطرابات من العالمى اإلقتصاد

 وسعر واحدة لليلة واإلقراض اإليداع عائد سعرى برفع المصرى المركزى البنك قام فقد المستهدفة التضخم نسب على وللحفاظ
 .الترتيب على % 11,75 و% 12,25 و % 11,25 إلى ليصل 2022في مايو  أساس نقطة 300 ليصل إلي الرئيسية العملية

 صرف سعر متوسط فى التغير على وبناءا   % 11,75 إلى ليصل أساس نقطة 300 بواقع والخصم اإلئتمان سعر رفع تم كما

قررت لجنة السياسة  2022أكتوبر  27و في  . في تاريخ القوائم المالية جنيه 19.5523 إلى للدوالر جنيه 15.7 من الدوالر
 200بواقع  االستثنائي رفع سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي النقدية في اجتماعها

 رفع سعر٪، على الترتيب. كما تم  13,75٪ و  14,25٪ و  13,25نقطة أساس ليصل الى 
 . ٪ 13,75نقطة أساس ليصل الي  200االئتمان والخصم بواقع 

 

 تركزاتال، وقد شملت الدراسة علي المركز الماليبعمل دراسة عن تأثيرتلك االحداث الهامة  خالل الفترة قامت اإلدارة
 استخلصت هذهاث وقد من غيرها جراء هذه االحد بشكل أكثر القطاعات التي تأثرت كبرعمالء أالئتمان وشملت أيضاأل

بهذه العمالء حيث أنه تبين عدم تعامل هذه العمالء  على مخصصات االضمحالل الخاصة هذه األحداث عدم تأثيرعن  الدراسة
 نبالبنك . أ االئتمان الخاصة و ايضا نتيجة لجودة محفظة  بهذا الصراع أو غير مباشرة مع اي أطراف متضررة مباشرة بصفة
 . بإنتظام وتأثيراته الحالى الوضع تقييم فى اإلدارة وستستمر مؤكدا   وغير تقديريا أمرا   يعتبر اإلقتصادى الوضع على ماسبق تأثير
 
 

 
 
 



 )شركة مساهمة مصرية( مصر  -بنك الكويت الوطني 

  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
 2022 سبتمبر 30عن الفترة المالية المنتهية فى 

 

78 

 

 

  من البورصة المصريةإختياريا شطب البنك 
 

الجمعية  فقة علي الشطب مناتم الموتم الموافقة من قبل مجلس اإلدارة علي شطب البنك إختياريا من البورصة المصرية و 
وافقت لجنة قيد األوراق المالية بالبورصة المصرية على الشطب النهائي علما بأنه قد  2021ديسمبر العامة الغير عادية في 

وإدراج أسهم البنك في سوق نقل الملكية )خارج المقصورة( مع  2022في فبراير مصر  -د أسهم بنك الكويت الوطني لقي
شراء باقي أسهم المساهمين الذين لم يستطيعوا التقدم للبيع ستكمال إلك بنظام الصفقات الخاصة السماح بالتعامل على أسهم البن

 .جنيه للسهم الواحد ولمدة ستة أشهر  20.03خالل الفترة السابقة بالقيمة العادلة للسهم والبالغة 

 

 الحقةأحداث   - 42
لتكوين و إدارة محافظ االوراق المالية و إدارة صناديق ات اإلستحواذ علي شركة الوطني كابيتال إجراء بإتخاذيقوم البنك 

مصر علي حصة شركة الوطني لإلستثمار  –اإلستثمار )شركة مساهمة مصرية( من خالل استحواذ بنك الكويت الوطني 
طني كابيتال مع مراعاة إضافة مساهم آخر ( من أسهم رأسمال شركة الو49.9998)شركة مساهمة كويتية( و التي تمثل )%
باإلضافة إلي األسهم الحالية المملوكة لبنك  1981لعام  159من قانون الشركات  8إلي هيكل الملكية تماشيا مع المادة رقم 

, بناء عليه سترتفع حصة البنك في رأسمال الشركة من  في شركات شقيقةمصر المبوبة كإستثمارات  –الكويت الوطني 
علما بان ذلك اإلستحواذ ال يؤدي إلي تغيرات جوهرية في أصول و إلتزامات البنك ( 99.9992( إلي )49.9998%)%

 .% من أصول و إلتزامات البنك  1حيث تمثل أصول و إتزامات الشركة المقتناة أقل من 
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 . لتتماشي مع تبويب القوائم المالية للسنة الحالية 2021تم إعادة تبويب أرقام المقارنة لعام  
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