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 الوطنى المصرى البنك
 (شركة مساهمة مصرٌة)

 القوائم المالٌة
 2012 سبتمبر 30المنتهٌة فى الفترة المالٌة عن 

 الفحص المحدود علٌها وتقرٌر 
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 تقرٌر الفحص المحدود علً القوائم المالٌة الدورٌة

 (شركة مساهمة مصرٌة  )  البنك الوطنً المصري رئٌس وأعضاء مجلس إدارة/دةالساإلً 
 

  المقدمة

 سبتمبر 30 يف (شركة مساهمة مصرٌة)بنك الوطنً المصري للقمنا بؤعمال الفحص المحدود للمٌزانٌة المرفقة 

المنتهٌة فى  والتدفقات النقدٌة المتعلقة بها عن التسعة أشهر  قوائم الدخل والتغٌرات فً حقوق الملكٌةاذك و2012

واالدارة هى . وملخصاً للسٌاسات المحاسبٌة الهامة وغٌرها من اإلٌضاحات المتممة األخرى ذلك التارٌخ ، 

الواضح لها طبقا لقواعد إعداد وتصوٌر القوائم ووالعرض العادل المسئولة عن اعداد القوائم المالٌة الدورٌة 

 دٌسمبر 16المالٌة للبنوك وأسس االعتراف والقٌاس المعتمدة من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بتارٌخ 

تنحصر مسئولٌتنا فً إبداء استنتاج على تلك القوائم المالٌة ووفى ضوء القوانٌن المصرٌة السارٌة ،  2008

  .الدورٌة فً ضوء فحصنا المحدود لها

 

 نطاق الفحص المحدود
 

الفحص المحدود للقوائم " ( 2410 )طبقا للمعٌار المصرى لمهام الفحص المحدود رقم قمنا بفحصنا المحدود 

وٌشمل الفحص المحدود للقوائم المالٌة الدورٌة عمل " المالٌة الدورٌة لمنشؤة والمإدى بمعرفة مراقب حساباتها

استفسارات بصورة اساسٌة من اشخاص مسئولٌن عن األمور المالٌة والمحاسبٌة ، وتطبٌق اجراءات تحلٌلٌة ، 

وٌقل الفحص المحدود جوهرٌا فى نطاقه عن عملٌة المراجعة التً تتم . وغٌرها من إجراءات الفحص المحدود

ال ٌمكننا الحصول على تؤكٌد بؤننا سنصبح على دراٌة بجمٌع األمور طبقا لمعاٌٌر المراجعة المصرٌة ، وبالتالى 

 الهامة التى قد ٌتم اكتشافها فى عملٌة مراجعة ، و علٌه فنحن ال نبدى مراجعة على هذة القوائم المالٌة 

 

 االستنتاج
 

فى ضوء فحصنا المحدود ، لم ٌنم إلى علمنا ما ٌجعلنا نعتقد أن القوائم المالٌة الدورٌة المرفقة التعبر بعدالة 

 وعن أداإه المالى وتدفقاته 2012 سبتمبر 30فى  ووضوح فى جمٌع جوانبها الهامة عن المركز المالى للمنشاة

النقدٌة عن التسعة أشهر المنتهٌة فى ذلك التارٌخ طبقا لقواعد اعداد وتصوٌر القوائم المالٌة للبنوك وأسس 

  2008 دٌسمبر 16االعتراف والقٌاس المعتمدة من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بتارٌخ 
  
 

 2012 نوفمبر 11:  القاهرة فى 

 مراقبا الحسابات
  

 اشرف امٌل بطرس 
 زمٌل جمعٌة المحاسبٌن والمراجعٌن المصرٌة

  (9259 )م .م.س
  (81 )رقم القٌد فى الهٌئة العامة للرقابة المالٌة 

 
 E&Yالمتضامنون للمحاسبة والمراجعة 

 

 عالء الدٌن احمد الرافعى        

  
  (10970 )م .م.س       

  (301 )رقم القٌد فى الهٌئة العامة للرقابة المالٌة  

 
RODLزروق وشركاة  
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 المٌزانٌة 
  2012 سبتمبر 30 يف

 رقم 
 اإلٌضاح

 
 2012 سبتمبر 30

 
 2011 دٌسمبر 31

   
 بااللف جنٌة مصرى بااللف جنٌة مصرى 

    األصول

 1,523,306 1,112,580 (14) نقدٌة وأرصدة لدى البنك المركزى
 1,207,498 766,067 (15) أرصدة لدى البنوك

 3,708,772 3,937,197 (16) أذون خزانة
 7,118,974 7,444,590 (17) وتسهٌالت للعمالءقروض 

 2,321,316 2,388,852 (19) استثمارات مالٌة متاحة للبٌع
 21,750 21,750 (19) استثمارات مالٌة محتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق

 23,133 22,324 (20) استثمارات فً شركات شقٌقة
 355,988 402,684 (21) أصول أخرى

 24,373 7,351 (28) أصول ضرٌبٌة مإجلة
 190,253 209,816 (22)أصول ثابتة 

 16,495,363 16,313,211  إجمالى األصول

 

 اإللتزامات وحقوق الملكٌة
   

 

 االلتزامات
   

 1,240,532 764,140 (23)أرصدة مستحقة للبنوك  
 12,333,347 12,540,410 (24)ودائع العمالء 
 16,014 21,182 (18) مشتقات مالٌة

 935,570 944,554 (25) قروض أخرى
 240,933 217,329 (26) التزامات أخرى

 109,539 101,098 (27) مخصصات أخرى
 - 1,037  التزامات ضرائب الدخل الجارٌة

 14,875,935 14,589,750  إجمالى االلتزامات

    
 

 حقوق الملكٌة
   

 000,000,1 000,000,1 (ب / 29) رأس المال المصدر والمدفوع
 177,362 280,999 (ج / 29) االحتٌاطٌات

 442,066 442,462 (د / 29) أرباح محتجزة

 1,619,428 1,723,461  اجمالى حقوق الملكٌة

 16,495,363 16,313,211  إجمالى االلتزامات وحقوق الملكٌة

 

 

 

 العضو المنتدب والرئٌس التنفٌذى
 

 

 رئٌس مجلس اإلدارة
 

 عصام جاسم الصقر ٌاسر اسماعٌل حسن.د
 

 

 

 .جزء ال ٌتجزأ من القوائم المالٌة وتقرأ معها  (38)إلى  (1)اإلٌضاحات المرفقة من -  

 .تقرٌر الفحص المحدود مرفق  -  
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قائمة الدخل  
  2012 سبتمبر 30الفترة المالٌة المنتهٌة فى عن 

 
 
 

 رقم 
 اإلٌضاح

 اشهر التسعة
المنتهية فى 

 2012 سبتمبر 30

  اشهر التسعة
المنتهية فى 

 2011 سبتمبر 30

الثالثة اشهر 
 المنتهية فى

 2012 سبتمبر 30

 الثالثة اشهر 
المنتهية فى 

 2011 سبتمبر 30

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

      

 316,494 400,924 949,412 1,205,955 (5) عائد القروض واإلٌرادات المشابهة

 (183,914) (241,145) (559,797) (735,820) (5) تكلفة الودائع والتكالٌف المشابهة

 132,580 159,779 389,615 470,135  صافى الدخل من العائد

 40,994 37,247 120,089 124,273 (6) إٌرادات األتعاب والعموالت

 (301) (564) (776) (1,342) (6) مصروفات األتعاب والعموالت

 40,693 36,683 119,313 122,931  صافى الدخل من األتعاب والعموالت

 175 762 1,699 1,373 (7) توزٌعات األرباح

 (4,948) 3,360 4,041 9,323 (8) صافى دخل المتاجرة

 471 6,385 20,953 22,414 (9) أرباح االستثمارات المالٌة

 3,345 (113) 3,345 (59) (10) حصة البنك فى نتائج شركات شقٌقة

 (12,000) (30,000) (74,480) (77,205) (17) رد االضمحالل عن خسائر اإلئتمان (عبء)

 (63,214) (63,002) (183,987) (191,387) (11) مصروفات إدارٌة 

 (6,462) (6,540) (11,981) (19,175) (12) تشغٌل أخرى (مصروفات)إٌرادات 

 90,640 107,314 268,518 338,350  األرباح قبل ضرائب الدخل

 (34,493) (35,855) (77,041) (101,222) (13) ضرائب الدخل الجارٌة

 855 (4,465) 469 (8,757) (13) ضرائب مإجلة 

 57,002 66,994 191,946 228,371  صافى أرباح  الفترة

 0,57 0,67 1,92  2,28   (سهم/ جنٌة )ربحٌة السهم

 
 
 
 
 

 العضو المنتدب والرئٌس التنفٌذى

 

 

 رئٌس مجلس اإلدارة

 عصام جاسم الصقر ٌاسر اسماعٌل حسن,د
 

 
 
 
 
 

 

 .جزء ال ٌتجزأ من القوائم المالٌة وتقرأ معها  (38)إلى  (1)اإلٌضاحات المرفقة من -  
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  الملكٌةقائمة التغٌر فى حقوق 
 2012 سبتمبر 30المنتهٌة فً المالٌة الفترة عن 

  

 
  

 
 

 اإلجمالى المحتجزة األرباح احتٌاطى مخاطر بنكٌة احتٌاطى قٌمة عادلة احتٌاطى رأسمالى احتٌاطى خاص احتٌاطى عام احتٌاطى قانونى المدفوع رأس المال 

  

 بااللف جنٌه مصرى

 
 بااللف جنٌه مصرى

 
 بااللف جنٌه مصرى

 
 بااللف جنٌه مصرى

 
 بااللف جنٌه مصرى

 
 بااللف جنٌه مصرى

 
 بااللف جنٌه مصرى

 
 بااللف جنٌه مصرى

 
 بااللف جنٌه مصرى

 

 491,800,1 354,665 000,4 (884,6) 780,16 205,9 773,56 263,55 000,000,1   2011 ٌناٌر 1الرصٌد فى 

 (019,368) (019,368) - - - - - - -  2010توزٌعات نقدٌة لعام 

 - (821,80) - - 479,8 - 000,50 342,22 -   االحتٌاطٌات المحول الى

 (30) - - (30) - - - - -  فرق ترجمة العمالت االجنبٌه 

التغٌر فً القٌمه العادله لالستثمارات 
 المالٌة المتاحة للبٌع

 - - - - - (707,13) - - (707,13) 

جزء من احتٌاطى القٌمة العادلة  رد
 االستثمارات المالٌة المتاحة للبٌع 

 - - - - - (763) - - (763) 

 531 - - 531 - - - - -  ضرائب الدخل المإجلة

 946,191 946,191 - - - - - - -  صافً أرباح الفترة

 449,610,1 460,408 000,4 (853,20) 259,25 205,9 773,106 605,77 000,000,1  2011 سبتمبر 30الرصٌد فى 
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 الملكٌة قائمة التغٌر فى حقوق تابع 

 2012 سبتمبر 30المنتهٌة فً المالٌة الفترة عن 

 

 
 

 
 

 اإلجمالى األرباح المحتجزة احتٌاطى مخاطر بنكٌة احتٌاطى قٌمة عادلة احتٌاطى رأسمالى احتٌاطى خاص احتٌاطى عام قانونىاحتٌاطى  المدفوع رأس المال 

 بااللف جنٌه مصرى بااللف جنٌه مصرى بااللف جنٌه مصرى بااللف جنٌه مصرى بااللف جنٌه مصرى بااللف جنٌه مصرى بااللف جنٌه مصرى بااللف جنٌه مصرى بااللف جنٌه مصرى  

 428,619,1 066,442 000,4 (480,45) 259,25 205,9 773,106 605,77 000,000,1   2012 ٌناٌر 1الرصٌد فى 

 (698,166) (698,166) - - - - - - -    2011توزٌعات نقدٌة لعام 

 - (277,61) - - - - 000,50 277,11 -   االحتٌاطٌاتالمحول الى

 (360) - - (360) - - - - -  فرق ترجمة العمالت االجنبٌه 

التغٌر فً القٌمه العادله 
 االستثمارات المالٌة المتاحة للبٌع

 - - - - - 575,52 - - 575,52 

جزء من احتٌاطى القٌمة  رد
المالٌة  العادلة لالستثمارات

 المتاحة للبٌع 

 - - - - - (589,1) - - (589,1) 

 (266,8) - - (266,8) - - - - -  ضرائب الدخل المؤجلةرد 

 371,228 371,228 - - - - - - -  صافً ارباح الفترة

 461,723,1 462,442 000,4 (120,3) 259,25 205,9 773,156 882,88 000,000,1  2012 سبتمبر 30الرصٌد فى 

  

 

 

 
  ٌتجزأ من القوائم المالٌة جزء ال( 38)الى  (1)من اإلٌضاحات المرفقة  - 
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   قائمة التدفقات النقدٌة
 2012 سبتمبر 30الفترة المالٌة المنتهٌة فى عن 

 
 2011  سبتمبر30 2012 سبتمبر 30  

   
 بااللف جنٌة مصرى باالف جنٌة مصرى 

   التدفقات النقدٌة من أنشطة التشغٌل

 268,518 350,338 األرباح قبل ضرائب الدخل

   :تعدٌالت لتسوٌة صافى األرباح مع التدفقات النقدٌة من أنشطة التشغٌل 
 12,125 872,14 إهالك واستهالك

 74,480 205,77 عبء االضمحالل عن خسائر اإلئتمان
 148 966,3 عبء مخصصات أخري

 (4,518) 67 فروق إعادة تقٌٌم المخصصات األخرى بالعمالت األجنبٌة
 (4,714) (980,2)  بالعمالت االجنبٌةاصول ذات طبٌعة نقدٌةفروق تقٌٌم 

 (3,345 ) 59 حصة البنك فى نتائج اعمال الشركات الشقٌقة

 1 (3,328) بٌع اصول ثابتة (أرباح)خسائر 

 (1,324) )303,18) بٌع اصول مالٌة متاحة للبٌع (أرباح)خسائر 

 (19,773) - بٌع الشركات الشقٌقة (أرباح)خسائر 

 (5,876) )932,10) المستخدم من مخصصات أخري

 6,524 881,2 تكلفة مستهلكة

 (1,699) (373,1) توزٌعات أرباح

 320,547 484,400 أرباح التشغٌل قبل التغٌرات فى األصول وااللتزامات المستخدمة من أنشطة التشغٌل

   
   فى األصول وااللتزامات (الزٌادة)صافى النقص 

 239,610 463,427 أرصدة لدى البنوك
 808,717 (166,312,1) أذون الخزانة 

 6,204 - أصول مالٌة بغرض المتاجرة
 (138,565) ) 651,435) قروض وتسهٌالت للعمالء و البنوك

 (10,248) ) 471,2) أصول أخرى

 (738,067) (392,476) أرصدة مستحقة للبنوك

 (1,054,419) 063,207 ودائع العمالء

 15,761 168,5 مشتقات مالٌة
 5,710 ) 604,23) التزامات أخرى

 (106,615) ) 185,100) ضرائب الدخل المسددة

 (651,365) (291,310,1) (1)صافى التدفقات النقدٌة المستخدمة فً أنشطة التشغٌل 

   
   التدفقات النقدٌة من أنشطة االستثمار

 (24,004) (094,53) مدفوعات لشراء أصول ثابتة وإعداد وتجهٌز الفروع
 15 049,9 متحصالت من مبٌعات األصول الثابتة

 772,844 238,987 متحصالت من بٌع استثمارات مالٌة متاحة للبٌع
 (444,661) (746,985) مشترٌات استثمارات مالٌة متاحة للبٌع 

 54,770 - "اضافة ارباح بٌع شركات شقٌقة" متحصالت من استبعاد شركات تابعة وشقٌقة
 2,412 123,2 توزٌعات أرباح محصلة

 361,376 (430,40) (2)الناتجة من أنشطة االستثمار (المستخدمة فً)صافى التدفقات النقدٌة 
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  قائمة التدفقات النقدٌةتابع  
 2012 سبتمبر 30الفترة المالٌة المنتهٌة فى عن 

  

 

 

   التدفقات النقدٌة من أنشطة التموٌل

 342,944 984,8 الزٌادة فى قروض طوٌلة االجل

 (368,019) (698,166) توزٌعات االرباح المدفوعة 

 (25,075) (714,157) (3)صافى التدفقات النقدٌة المستخدمة فً أنشطة التموٌل

 (315,064) (435,508,1) (3+2+1)صافى الزٌادة فى النقدٌة ومافى حكمها خالل الفترة 

 2,362,355 729,649,2 رصٌد النقدٌة ومافى حكمها فى أول الفترة

 2,047,291 1,141,294 رصٌد النقدٌة ومافى حكمها فى اخر الفترة

   

   :وتتمثل النقدٌة وما فى حكمها فٌما ٌلى 

 810,033 580,112,1 نقدٌة وأرصدة لدى البنك المركزى 

 1,374,914 067,766 أرصدة لدى البنوك

 3,002,055 197,937,3 أذون الخزانة 

 (203,961) (301,894) أرصدة لدى البنوك المركزٌة فً إطار نسبة االحتٌاطً االلزامً

 (2,935,750) ) 249,780,3) أذون الخزانة ذات أجل أكثر من ثالثة أشهر 

 2,047,291 1,141,294 النقدٌة وما فى حكمها

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  ٌتجزأ من القوائم المالٌة جزء ال( 38)الى  (1)من اإلٌضاحات المرفقة  - 
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 معلومات عامة -   1

ٌقدم البنك الوطنى المصرى خدمات المإسسات والتجزئة المصرفٌة واالستثمار فى جمهورٌة مصر العربٌة 
 . موظف فى تارٌخ المركز المال1201ً فرعا وٌوظف 41من خالل 

 فى ، وتعدٌالتة 1974لعام  ( 43 ) شركة مساهمة مصرٌة بموجب احكام قانون االستثمار رقم البنكأسس ت  

 شارع الثمار الجٌزه ، والبنك مدرج فً بورصتً 13وٌقع المركز الرئٌسً للبنك فى  جمهورٌة مصر العربٌة

 .القاهرة واإلسكندرٌة لألوراق المالٌة
 
 ملخص السٌاسات المحاسبٌة    -2

 فٌما ٌلً أهم السٌاسات المحاسبٌة المتبعة فً إعداد هذه القوائم المالٌة ، وقد تم إتباع هذه السٌاسات بثبات لكل 
 .السنوات المعروضة إال إذا تم اإلفصاح عن غٌر ذلك 

 

أسس إعداد القوائم المالٌة -  أ  
 وتعدٌالتها ووفقاً 2006  ٌتم إعداد هذه القوائم المالٌة وفقاً لمعاٌٌر المحاسبة المصرٌة الصادرة خالل عام 

 المتفقة مع 2008 دٌسمبر 16لتعلٌمات البنك المركزي المصري المعتمدة من مجلس إدارته بتارٌخ 

المعاٌٌر المشار إلٌها ، وعلى أساس التكلفة التارٌخٌة معدلة بإعادة تقٌٌم األصول وااللتزامات المالٌة 
بغرض المتاجرة ، واألصول وااللتزامات المالٌة المبوبة عند نشؤتها بالقٌمة العادلة من خالل األرباح 

 . والخسائر واالستثمارات المالٌة المتاحة للبٌع ، وجمٌع عقود المشتقات المالٌة 
 . وقد تم إعداد هذه القوائم المالٌة للبنك طبقاً ألحكام القوانٌن المحلٌة ذات الصلة 

   

 الشركات التابعة والشقٌقة- ب 
  الشركات التابعة1/ب

 التً (Special Purpose Entities / SPEsبما فً ذلك المنشآت ذات األغراض الخاصة  )هً الشركات  
ٌمتلك البنك بطرٌقة مباشرة أو غٌر مباشرة القدرة على التحكم فً سٌاستها المالٌة والتشغٌلٌة ، وعادة 

 وٌإخذ فً االعتبار وجود وتؤثٌر حقوق ،ٌكون للبنك حصة ملكٌة تزٌد عن نصف حقوق التصوٌت 

التصوٌت المستقبلٌة التً ٌمكن ممارستها أو تحوٌلها فً الوقت الحالً عند تقٌٌم ما إذا كان للبنك القدرة 
 .على السٌطرة على الشركة 

 

  الشركات الشقٌقة2/ب

 و غٌر مباشر نفوذاً مإثراً علٌها ولكن الأت التى ٌمتلك البنك بطرٌق مباشر أالشركات الشقٌقة هى المنش

   .من حقوق التصوٌت%  50الى % 20 لى حد السٌطرة ،  وعادة ٌكون للبنك حصة ملكٌة من إٌصل 

قتناء البنك للشركات ، وٌتم قٌاس تكلفة اإلقتناء إستخدام طرٌقة الشراء فى المحاسبة عن عملٌات إٌتم 

أو  / ملكٌة مصدرة و حقوقدواتأأو / صول للشراء وأو المقابل الذى قدمه البنك من أبالقٌمة العادلة 

لتزامات ٌقبلها نٌابة عن الشركة المقتناه ،  وذلك  فى تارٌخ التبادل مضافاً إأو /لتزامات تكبدها البنك وإ

ة تكالٌف تعزى مباشرة لعملٌة اإلقتناء ، وٌتم قٌاس صافى األصول بما فى ذلك اإللتزامات أيلٌها إ

ٌة أالمحتملة المقتناه القابلة للتحدٌد وذلك بقٌمتها العادلة فى تارٌخ اإلقتناء ، بغض النظر عن وجود 

ذا إحقوق لألقلٌة وتعتبر الزٌادة فى تكلفة اإلقتناء عن القٌمة العادلة لحصة البنك فى ذلك الصافى شهرة و

لٌه ، ٌتم تسجٌل الفرق مباشرة فى قائمة الدخل إقلت تكلفة اإلقتناءعن القٌمة العادلة للصافى المشار 

  .خرىأتشغٌل  (مصروفات )ٌرادات إضمن بند 

 ، وتثبت توزٌعات حقوق الملكٌةوٌتم المحاسبة عن الشركات الشقٌقة فى القوائم المالٌة للبنك بطرٌقة 

 . خصماً من القٌمة العادلة المثبتة باألصول ها عتمادإاألرباح عند 
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 التقارٌر القطاعٌة- ج 
 قطاع النشاط هو مجموعة من األصول والعملٌات المرتبطة بتقدٌم منتجات أو خدمات تتسم بمخاطر 

 والقطاع الجغرافً ٌرتبط بتقدٌم منتجات أو ،ومنافع تختلف عن تلك المرتبطة بقطاعات أنشطة أخرى 

خدمات داخل بٌئة اقتصادٌة واحدة تتسم بمخاطر ومنافع تخصها عن تلك المرتبطة بقطاعات جغرافٌة 
 .تعمل فً بٌئة اقتصادٌة مختلفة 

 
  العمالت األجنبٌةترجمة- د 

   عملة التعامل والعرض1/د
 . ٌتم عرض القوائم المالٌة للبنك بالجنٌه المصري وهو عملة التعامل والعرض للبنك 

 
  المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبٌة2/د
 الفترة المالٌة وتثبت المعامالت بالعمالت األخرى خالل يتمسك حسابات البنك بالجنٌه المصرـ  

وٌتم إعادة تقٌٌم أرصدة األصول ، على أساس أسعار الصرف السارٌة فى تارٌخ تنفٌذ المعاملة 
 على أساس أسعار الفترة المالٌةواإللتزامات ذات الطبٌعة النقدٌة بالعمالت األخرى فى نهاٌة 

وٌتم اإلعتراف فى قائمة الدخل باألرباح والخسائر الناتجة الصرف السارٌة فى ذلك التارٌخ ، 
 :عن تسوٌة تلك المعامالت وبالفروق الناتجة عن التقٌٌم ضمن البنود التالٌة 

 
  صافى دخل المتاجرة أو صافى الدخل من األدوات المالٌة المبوبة عند نشؤتها بالقٌمة العادلة *

اإللتزامات بغرض المتاجرة أو تلك المبوبة عند / من خالل األرباح والخسائر لألصول 
 .نشؤتها بالقٌمة العادلة من خالل األرباح والخسائر بحسب النوع 

حقوق الملكٌة للمشتقات المالٌة بصفة تغطٌة مإهلة للتدفقات النقدٌة أو بصفة تغطٌة مإهلة * 
 .لصافً االستثمار 

 .تشغٌل أخرى بالنسبة لباقى البنود  (مصروفات  )  إٌرادات *

 
 ـ ٌتم تحلٌل التغٌرات فى القٌمة العادلة لألدوات المالٌة ذات الطبٌعة النقدٌة بالعمالت األجنبٌة 

ما بٌن فروق تقٌٌم نتجت عن التغٌرات فى التكلفة  (أدوات دٌن)المصنفة إستثمارات متاحة للبٌع 
المستهلكة لألداة وفروق نتجت عن تغٌٌر أسعار الصرف السارٌة وفروق نتجت عن تغٌٌر القٌمة 

العادلة لألداة ، وٌتم اإلعتراف فى قائمة الدخل بفروق التقٌٌم المتعلقة بالتغٌٌرات فى التكلفة 
المستهلكة ضمن عائد القروض واإلٌرادات المشابهة وبالفروق المتعلقة بتغٌٌر أسعار الصرف 

تشغٌل أخرى ، وٌتم اإلعتراف ضمن حقوق الملكٌة بفروق  (مصروفات  )فى بند إٌرادات 
  .(إستثمارات مالٌة متاحة للبٌع/ احتٌاطً القٌمة العادلة )التغٌٌر فى القٌمة العادلة 

 
 ـ تتضمن فروق التقٌٌم الناتجة عن البنود غٌر ذات الطبٌعة النقدٌة األرباح والخسائر الناتجة عن 
تغٌر القٌمة العادلة مثل أدوات حقوق الملكٌة المحتفظ بها بالقٌمة العادلة من خالل األرباح 

والخسائر وٌتم اإلعتراف بفروق التقٌٌم الناتجة عن أدوات حقوق الملكٌة المصنفة إستثمارات 
 .مالٌة متاحة للبٌع ضمن إحتٌاطى القٌمة العادلة فى حقوق الملكٌة 

 
 األصول المالٌة- هـ

أصول مالٌة مبوبة بالقٌمة العادلة من خالل :  ٌقوم البنك بتبوٌب األصول المالٌة بٌن المجموعات التالٌة 
األرباح والخسائر ، وقروض ومدٌونٌات ، وأصول مالٌة محتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق ، وأصول 

 .مالٌة متاحة للبٌع ، وتقوم اإلدارة بتحدٌد و تصنٌف أصولها المالٌة عند االعتراف األولً 
  األصول المالٌة المبوبة بالقٌمة العادلة من خالل األرباح والخسائر1/هـ

  تشمل هذه المجموعة أصول مالٌة بغرض المتاجرة ، واألصول التى تم تبوٌبها عند نشؤتها 
 .بالقٌمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 
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  ـ ٌتم تبوٌب األداة المالٌة على أنها بغرض المتاجرة إذا تم اقتناإها وتحمل قٌمتها بصفة أساسٌة 
بغرض بٌعها فى األجل القصٌر أو إذا كانت تمثل جزءاً من محفظة أدوات مالٌة محددة ٌتم 

إدارتها معاً وكان هناك دلٌل على معامالت فعلٌة حدٌثة تشٌر إلى الحصول على أرباح فى األجل 
القصٌر كما ٌتم تصنٌف المشتقات على أنها بغرض المتاجرة إال إذا تم تخصٌصها على أنها 

 .أدوات تغطٌة 
 

  ـ ٌتم تبوٌب األصول المالٌة عند نشؤتها على أنها بالقٌمة العادلة من خالل األرباح والخسائر فً 
 :الحاالت التالٌة 

عندما ٌقلل ذلك تضارب القٌاس الذي قد ٌنشؤ إذا تم معالجة المشتق ذو العالقة على أنه بغرض 
المتاجرة فً الوقت الذي ٌتم فٌه تقٌٌم األداة المالٌة محل المشتق بالتكلفة المستهلكة بالنسبة 

 .للقروض والتسهٌالت للبنوك والعمالء وأدوات الدٌن المصدرة 
عند إدارة بعض اإلستثمارات مثل االستثمارات فً أدوات حقوق الملكٌة وتقٌٌمها بالقٌمة العادلة 

وفقاً إلستراتٌجٌة اإلستثمار أو إدارة المخاطر وإعداد التقارٌر عنها لإلدارة العلٌا على هذا 
األساس ، ٌتم عندها تبوٌب تلك اإلستثمارات على أنها بالقٌمة العادلة من خالل األرباح 

 .والخسائر
األدوات المالٌة ، مثل أدوات الدٌن المحتفظ بها التً تحتوي على واحد أو أكثر من المشتقات 

الضمنٌة التً تإثر بشدة على التدفقات النقدٌة ، فٌتم تبوٌب تلك األدوات على أنها بالقٌمة العادلة 
 .من خالل األرباح والخسائر 

 

 ـ ٌتم تسجٌل األرباح والخسائر الناتجة عن التغٌرات فً القٌمة العادلة للمشتقات المالٌة التً ٌتم 
إدارتها باالرتباط مع أصول أو التزامات مالٌة مبوبة عند نشؤتها بالقٌمة العادلة من خالل األرباح 

بند صافً الدخل من األدوات المالٌة المبوبة عند نشؤتها بالقٌمة " والخسائر وذلك فً قائمة الدخل 
 " .العادلة من خالل األرباح  والخسائر 

 

 ـ ال ٌتم إعادة تبوٌب أٌة مشتقة مالٌة من مجموعة األدوات المالٌة المقٌمة بالقٌمة العادلة من 
خالل األرباح والخسائر وذلك أثناء فترة االحتفاظ بها أو سرٌانها ، كما ال ٌتم إعادة تبوٌب أٌة 

أداه مالٌة نقالً من مجموعة األدوات المالٌة بالقٌمة العادلة من خالل األرباح والخسائر إذا كانت 
هذه األداة قد تم تخصٌصها بمعرفة البنك عند االعتراف األولً كؤداة تقٌم بالقٌمة العادلة من 

 .خالل األرباح والخسائر 

 ـ فً جمٌع األحوال ال ٌقوم البنك بإعادة تبوٌب أى أداة مالٌة نقالً إلى مجموعة األدوات المالٌة 
المقٌمة بالقٌمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو إلى مجموعة األصول المالٌة بغرض 

 .المتاجرة 
 

  القروض والمدٌونٌات2/هـ
 تمثل أصوالً مالٌة غٌر مشتقة ذات مبلغ ثابت أو قابل للتحدٌد ولٌست متداولة فً سوق نشطة فٌما 

 :عدا 
 

األصول التً ٌنوي البنك بٌعها فوراً أو فً مدى زمنً قصٌر ، ٌتم تبوٌبها فً هذه الحالة - 
ضمن األصول بغرض المتاجرة ، أو التً تم تبوٌبها عند نشؤتها بالقٌمة العادلة من خالل 

 .األرباح والخسائر 
 .األصول التً بوبها البنك على أنها متاحة للبٌع عند االعتراف األولً بها - 
األصول التً لن ٌستطٌع البنك بصورة جوهرٌة استرداد قٌمة استثماره األصلً فٌها - 

 .ألسباب أخرى بخالف تدهور القدرة االئتمانٌة 
  



 (شركة مساهمة مصرٌة)البنك الوطنى المصرى  

 االٌضاحات المتممة للقوائم المالٌة
 2012 سبتمبر 30عن الفترة المالٌة المنتهٌة فى 

12 

 

 
 المحتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق المالٌة  األصول3/هـ

  تمثل األصول المالٌة المحتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق أصوالً مالٌة غٌر مشتقة ذات مبلغ سداد 
محدد أو قابل للتحدٌد وتارٌخ إستحقاق محدد ولدى إدارة البنك النٌة والقدرة على اإلحتفاظ بها 

حتى تارٌخ استحقاقها ، وٌتم إعادة تبوٌب كل المجموعة على أنها متاحة للبٌع إذا باع البنك مبلغ 
 .هام من األصول المالٌة المحتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق بإستثناء حاالت الضرورة 

 
 المتاحة للبٌع المالٌة األصول 4/هـ

  تمثل األصول المالٌة المتاحة للبٌع أصوالً مالٌة غٌر مشتقة تكون هناك النٌة لالحتفاظ بها لمدة 
غٌر محددة وقد ٌتم بٌعها استجابة للحاجة إلى السٌولة أو التغٌرات فى أسعار العائد أو الصرف 

 .أو األسهم 
 

 : وٌتبع ما ٌلى بالنسبة لألصول المالٌة 
 ٌتم االعتراف بعملٌات الشراء والبٌع بالطرٌقة المعتادة لألصول المالٌة فى تارٌخ المتاجرة وهو  -

التارٌخ الذى ٌلتزم فٌه البنك بشراء أو بٌع األصل وذلك بالنسبة لألصول المبوبة بالقٌمة العادلة من 
خالل األرباح والخسائر واالستثمارات المالٌة المحتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق واالستثمارات 

 .المالٌة المتاحة للبٌع 
 

 ٌتم اإلعتراف أوالً باألصول المالٌة التى ال ٌتم تبوٌبها عند نشؤتها بالقٌمة العادلة من خالل األرباح  -
والخسائر بالقٌمة العادلة مضافاً إلٌها تكالٌف المعاملة وٌتم اإلعتراف باألصول المالٌة التى ٌتم 

تبوٌبها عند نشؤتها بالقٌمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وذلك بالقٌمة العادلة فقط مع تحمٌل 
 .تكالٌف المعاملة على قائمة الدخل بند صافى دخل المتاجرة 

 

 ٌتم استبعاد األصول المالٌة عندما تنتهى فترة سرٌان الحق التعاقدى فى الحصول على تدفقات  -
نقدٌة من األصل المالى أو عندما ٌحول البنك معظم المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكٌة إلى طرف 

 .أخر وٌتم استبعاد اإللتزامات عندما تنتهى إما بالتخلص منها أو إلغائها أو انتهاء مدتها التعاقدٌة 
 

 ٌتم القٌاس الحقاً بالقٌمة العادلة لكل من اإلستثمارات المالٌة المتاحة للبٌع واألصول المالٌة المبوبة  -
بالقٌمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وبالتكلفة المستهلكة  للقروض والمدٌونٌات 

 .ولإلستثمارات المحتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق 
 ٌتم اإلعتراف فى قائمة الدخل باألرباح والخسائر الناتجة عن التغٌرات فى القٌمة العادلة لألصول  -

المالٌة المبوبة بالقٌمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وذلك فى الفترة التى تحدث فٌها بٌنما ٌتم 
اإلعتراف مباشرة فى حقوق الملكٌة باألرباح والخسائر الناتجة عن التغٌرات فى القٌمة العادلة 

لإلستثمارات المالٌة المتاحة للبٌع وذلك إلى أن ٌتم استبعاد األصل أو إضمحالل قٌمته عندها ٌتم 
اإلعتراف فى قائمة الدخل باألرباح والخسائر المتراكمة التى سبق اإلعتراف بها ضمن حقوق 

 .الملكٌة
 

 ٌتم اإلعتراف فى قائمة الدخل بالعائد المحسوب بطرٌقة التكلفة المستهلكة وأرباح وخسائر العمالت  -
األجنبٌة الخاصة باألصول ذات الطبٌعة النقدٌة المبوبة متاحة للبٌع ، وكذلك ٌتم اإلعتراف فى قائمة 

الدخل بتوزٌعات األرباح الناتجة عن أدوات حقوق الملكٌة المبوبة متاحة للبٌع عندما ٌنشؤ الحق 
 .للبنك فى تحصٌلها 

 
 ٌتم تحدٌد القٌمة العادلة لإلستثمارات المعلن عن أسعارها فى أسواق نشطة على أساس أسعار الطلب  -

 أما إذا لم تكن هناك سوق نشطة لألصل المالى أو لم تتوافر أسعار الطلب الجارٌة، Bid Priceالجارٌة 

فٌحدد البنك القٌمة العادلة بإستخدام أحد أسالٌب التقٌٌم وٌتضمن ذلك استخدام معامالت محاٌدة حدٌثة أو 
تحلٌل التدفقات النقدٌة المخصومة ، أو نماذج تسعٌر الخٌارات أو طرق التقٌٌم األخرى شائعة االستخدام 

من قبل المتعاملٌن بالسوق وإذا لم ٌتمكن البنك من تقدٌر القٌمة العادلة ألدوات حقوق الملكٌة المبوبة 
 .متاحة للبٌع ، ٌتم قٌاس قٌمتها بالتكلفة بعد خصم أى إضمحالل فى القٌمة 
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ٌقوم البنك بإعادة تبوٌب األصل المالى المبوب ضمن مجموعة األدوات المالٌة المتاحة للبٌع الذى  -
نقالً عن مجموعة األدوات المتاحة  (سندات أو قروض)ٌسرى علٌه تعرٌف القروض و المدٌونٌات 

 –للبٌع إلى مجموعة القروض والمدٌونٌات أو األصول المالٌة المحتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق 
كل حسب االحوال ، وذلك عندما تتوافر لدى البنك النٌة والقدرة على اإلحتفاظ بهذه األصول المالٌة 

خالل المستقبل المنظور كل حسب األحوال أو حتى تارٌخ االستحقاق وتتم إعادة التبوٌب بالقٌمة 
العادلة فى تارٌخ إعادة التبوٌب ، وٌتم معالجة أٌة أرباح أو خسائر متعلقة بتلك األصول التى تم 

 : اإلعتراف بها سابقاً ضمن حقوق الملكٌة وذلك على النحو التالى 
 

فى حالة األصل المالى المعاد تبوٌبه الذى له تارٌخ إستحقاق ثابت ٌتم استهالك األرباح أو  -  1

الخسائر على مدار العمر المتبقى لإلستثمار المحتفظ به حتى تارٌخ االستحقاق بطرٌقة العائد 
الفعلى وٌتم استهالك أى فرق بٌن القٌمة على أساس التكلفة المستهلكة والقٌمة على أساس تارٌخ 

االستحقاق على مدار العمر المتبقى لألصل المالى بإستخدام طرٌقة العائد الفعلى ، وفى حالة 
إضمحالل قٌمة األصل المالى الحقاً ٌتم اإلعتراف بؤٌة أرباح أو خسائر سبق اإلعتراف بها 

 .مباشرة ضمن حقوق الملكٌة فى األرباح والخسائر 
 

فً حالة األصل المالى الذى لٌس له تارٌخ إستحقاق ثابت تظل األرباح أو الخسائر ضمن حقوق  -  2

الملكٌة حتى بٌع األصل أو التصرف فٌه ، عندئذ ٌتم اإلعتراف بها فى األرباح والخسائر وفى 
حالة إضمحالل قٌمة األصل المالى الحقاً ٌتم اإلعتراف بؤٌة أرباح أو خسائر سبق اإلعتراف بها 

 .مباشرة ضمن حقوق الملكٌة فى األرباح والخسائر
  

إذا قام البنك بتعدٌل تقدٌراته للمدفوعات أو المقبوضات فٌتم تسوٌة القٌمة الدفترٌة لألصل المالً  -
لتعكس التدفقات النقدٌة الفعلٌة والتقدٌرات المعدلة على أن ٌتم إعادة  (أو مجموعة األصول المالٌة)

حساب القٌمة الدفترٌة وذلك بحساب القٌمة الحالٌة للتدفقات النقدٌة المستقبلٌة المقدرة بسعر العائد 
 .الفعلً لألداة المالٌة وٌتم االعتراف بالتسوٌة كإٌراد أو مصروف فً األرباح والخسائر 

فً جمٌع األحوال إذا قام البنك بإعادة تبوٌب أصل مالً طبقاً لما هو مشار إلٌه وقام البنك فً  -
تارٌخ الحق بزٌادة تقدٌراته للمتحصالت النقدٌة المستقبلٌة نتٌجة لزٌادة ما سٌتم استرداده من هذه 
المتحصالت النقدٌة ، ٌتم االعتراف بتؤثٌر هذه الزٌادة كتسوٌة لسعر العائد الفعلً وذلك من تارٌخ 

 .التغٌر فً التقدٌر ولٌس كتسوٌة للرصٌد الدفتري لألصل فً تارٌخ التغٌر فً التقدٌر 
 

 المقاصة بٌن األدوات المالٌة- و  
  ٌتم إجراء المقاصة بٌن األصول وااللتزامات المالٌة إذا كان هناك حق قانونً قابل للنفاذ إلجراء 

المقاصة بٌن المبالغ المعترف بها وكانت هناك النٌة إلجراء التسوٌة على أساس صافى المبالغ ، أو 
 .الستالم األصل وتسوٌة االلتزام فً آن واحد 

 
  وتعرض بنود اتفاقٌات شراء أذون خزانة مع التزام بإعادة البٌع واتفاقٌات بٌع أذون خزانة مع التزام 

 .بإعادة الشراء على أساس الصافً بالمٌزانٌة ضمن بند أذون الخزانة وأوراق حكومٌة أخرى 
 

 إٌرادات ومصروفات العائد- ط  
تكلفة الودائع " أو " عائد القروض واإلٌرادات المشابهة "  ٌتم االعتراف فً قائمة الدخل ضمن بند 

بإٌرادات ومصروفات العائد باستخدام طرٌقة العائد الفعلً لجمٌع األدوات المالٌة " والتكالٌف المشابهة 
التً تحمل بعائد فٌما عدا تلك المبوبة بغرض المتاجرة أو التً تم تبوٌبها عند نشؤتها بالقٌمة العادلة من 

 .خالل األرباح والخسائر 
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 وطرٌقة العائد الفعلً هً طرٌقة حساب التكلفة المستهلكة ألصل أو التزام مالً وتوزٌع إٌرادات العائد 

 ومعدل العائد الفعلً هو المعدل الذي ٌستخدم ،أو مصارٌف العائد على مدار عمر األداة المتعلقة بها 

لخصم التدفقات النقدٌة المستقبلٌة المتوقع سدادها أو تحصٌلها خالل العمر المتوقع لألداة المالٌة ، أو 
وعند . فترة زمنٌة أقل إذا كان ذلك مناسباً وذلك للوصول بدقة الى القٌمة الدفترٌة ألصل أو التزام مالً 

حساب معدل العائد الفعلً ، ٌقوم البنك بتقدٌر التدفقات النقدٌة باألخذ فً االعتبار جمٌع شروط عقد 
ولكن ال ٌإخذ فً االعتبار خسائر االئتمان المستقبلٌة ،  (مثل خٌارات السداد المبكر)األداة المالٌة 

وتتضمن طرٌقة الحساب كافة األتعاب المدفوعة أو المقبوضة بٌن أطراف العقد التً تعتبر جزءاً من 
 .معدل العائد الفعلً ، كما تتضمن تكلفة المعاملة أٌة عالوات أو خصومات 

 

 وعند تصنٌف القروض أو المدٌونٌات بؤنها غٌر منتظمة أو مضمحلة بحسب الحالة ال ٌتم االعتراف 
بإٌرادات العائد الخاص بها وٌتم قٌدها فً سجالت هامشٌة خارج القوائم المالٌة ، وٌتم االعتراف بها 

 :ضمن اإلٌرادات وفقاً لألساس النقدي وذلك وفقاً لما ٌلً 
 

عندما ٌتم تحصٌلها وذلك بعد استرداد كامل المتؤخرات بالنسبة للقروض االستهالكٌة والعقارٌة - 
 .لإلسكان الشخصً والقروض الصغٌرة لألنشطة االقتصادٌة 

 
بالنسبة للقروض الممنوحة للمإسسات ٌتبع األساس النقدي أٌضاً حٌث ٌعلى العائد المحسوب الحقاً - 

من أقساط الجدولة وبحد أدنى انتظام لمدة % 25وفقاً لشروط عقد الجدولة على القرض لحٌن سداد 

سنة وفً حالة استمرار العمٌل فً االنتظام ٌتم إدراج العائد المحسوب على رصٌد القرض القائم 
دون العائد المهمش قبل الجدولة الذي ال ٌدرج  (العائد على رصٌد الجدولة المنتظمة)باإلٌرادات 

 .باإلٌرادات إال بعد سداد كامل رصٌد القرض فً المٌزانٌة قبل الجدولة 
 

 إٌرادات األتعاب والعموالت- ي 
 ٌتم االعتراف باألتعاب المستحقة عن خدمة قرض أو تسهٌل ضمن اإلٌرادات عند تؤدٌة الخدمة وٌتم 

إٌقاف االعتراف بإٌرادات األتعاب والعموالت المتعلقة بالقروض أو المدٌونٌات غٌر المنتظمة أو 
المضمحلة ، حٌث ٌتم قٌدها فً سجالت هامشٌة خارج القوائم المالٌة ، وٌتم االعتراف بها ضمن 

بالنسبة  (ط)اإلٌرادات وفقاً لألساس النقدي عندما ٌتم االعتراف بإٌرادات العائد وفقاً لما ورد ببند 
لألتعاب التً تمثل جزءاً مكمالً للعائد الفعلً لألصل المالً بصفة عامة ٌتم معالجتها باعتبارها تعدٌالً 

 .لمعدل العائد الفعلً 
 

 وٌتم تؤجٌل أتعاب االرتباط على القروض إذا كان هناك احتمال مرجح بؤنه سوف ٌتم سحب هذه 
القروض وذلك على اعتبار أن أتعاب االرتباط التً ٌحصل علٌها البنك تعتبر تعوٌضاً عن التدخل 

المستمر القتناء األداة المالٌة ، ثم ٌتم االعتراف بها بتعدٌل معدل العائد الفعلً على القرض ، وفً حالة 
انتهاء فترة االرتباط دون إصدار البنك للقرض ٌتم االعتراف باألتعاب ضمن اإلٌرادات عند انتهاء فترة 

 .سرٌان االرتباط 
 وٌتم االعتراف باألتعاب المتعلقة بؤدوات الدٌن التً ٌتم قٌاسها بقٌمتها العادلة ضمن اإلٌراد عند 

االعتراف األولً وٌتم االعتراف بؤتعاب تروٌج القروض المشتركة ضمن اإلٌرادات عند استكمال 
عملٌة التروٌج وعدم احتفاظ البنك بؤٌة جزء من القرض أو كان البنك ٌحتفظ بجزء له ذات معدل العائد 

 .الفعلً المتاح للمشاركٌن اآلخرٌن 
 

 وٌتم االعتراف فً قائمة الدخل باألتعاب والعموالت الناتجة عن التفاوض أو المشاركة فً التفاوض 
 مثل ترتٌب شراء أسهم أو أدوات مالٌة أخرى أو اقتناء أو بٌع –على معاملة لصالح طرف أخر 

وٌتم االعتراف بؤتعاب االستشارات اإلدارٌة والخدمات .  وذلك عند استكمال المعاملة المعنٌة –المنشآت 
وٌتم االعتراف بؤتعاب إدارة . األخرى عادة على أساس التوزٌع الزمنً النسبً على مدار أداء الخدمة 

التخطٌط المالً وخدمات الحفظ التً ٌتم تقدٌمها على فترات طوٌلة من الزمن على مدار الفترة التً ٌتم 
 .أداء الخدمة فٌها 
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 إٌرادات توزٌعات األرباح- ك 
 .ٌتم االعتراف فً قائمة الدخل بتوزٌعات األرباح عند صدور الحق فً تحصٌلها  
 

 اضمحالل األصول المالٌة -م 
   األصول المالٌة المثبتة بالتكلفة المستهلكة1/م

 ٌقوم البنك فً تارٌخ كل مٌزانٌة بتقدٌر ما إذا كان هناك دلٌل موضوعً على اضمحالل أحد 
األصول المالٌة أو مجموعة من األصول المالٌة ، وٌعد األصل المالً أو المجموعة من األصول 

المالٌة مضمحلة وٌتم تحمٌل خسائر االضمحالل عندما ٌكون هناك دلٌل موضوعً على 
حدث )االضمحالل نتٌجة لحدث أو أكثر من األحداث التً وقعت بعد االعتراف األولى لألصل 

وكان حدث الخسارة ٌإثر على التدفقات النقدٌة المستقبلٌة لألصل المالً  (Loss eventالخسارة 

 .أو لمجموعة األصول المالٌة التً ٌمكن تقدٌرها بدرجة ٌعتمد علٌها 
 

 وتتضمن المإشرات التً ٌستخدمها البنك لتحدٌد وجود دلٌل موضوعً على خسائر االضمحالل 
 : أٌا مما ٌلً 

 
 .صعوبات مالٌة كبٌرة تواجه المقترض أو المدٌن -  
 .مخالفة شروط اتفاقٌة القرض مثل عدم السداد - 
 .توقع إفالس المقترض أو دخول فً دعوي تصفٌة أو إعادة هٌكل التموٌل الممنوح له -  
 .تدهور الوضع التنافسً للمقترض - 
قٌام البنك ألسباب اقتصادٌة أو قانونٌة تتعلق بالصعوبات المالٌة للمقترض بمنحه امتٌازات - 

 .أو تنازالت قد ال ٌوافق البنك على منحها فً الظروف العادٌة 
 .اضمحالل قٌمة الضمان - 
 .تدهور الحالة االئتمانٌة - 

 
 ومن األدلة الموضوعٌة على خسائر اضمحالل مجموعة من األصول المالٌة وجود بٌانات 

واضحة تشٌر الى انخفاض ٌمكن قٌاسه فً التدفقات النقدٌة المستقبلٌة المتوقعة من هذه 
المجموعة منذ االعتراف األولى على الرغم من عدم إمكانٌة تحدٌد هذا االنخفاض لكل أصل 

 .على حدة ، ومثال ذلك زٌادة عدد حاالت اإلخفاق فً السداد بالنسبة ألحد المنتجات المصرفٌة 
 

 وٌقوم البنك بتقدٌر الفترة ما بٌن وقوع الخسارة والتعرف علٌها لكل محفظة محددة وتتراوح هذه 
 .الفترة بصفة عامة بٌن ثالثة الى اثنى عشر شهراً 

 
 كما ٌقوم البنك أوال بتقدٌر ما إذا كان هناك دلٌل موضوعً على االضمحالل لكل أصل مالً 

على حده إذا كان ذو أهمٌة منفرداً ، وٌتم التقدٌر على مستوى إجمالً أو فردي لألصول المالٌة 
 :التً لٌس لها أهمٌة منفردة ، وفً هذا المجال ٌراعى ما ٌلً 

 

إذا حدد البنك أنه ال ٌوجد دلٌل موضوعً على اضمحالل أصل مالً تم دراسته منفرداً ، - 
سواء كان هاماً بذاته أم ال ، عندها ٌتم إضافة هذا األصل مع األصول المالٌة التً لها 

خصائص خطر ائتمانً مشابهة ثم ٌتم تقٌٌمها معاً لتقدٌر االضمحالل وفقاً لمعدالت اإلخفاق 
 .التارٌخٌة 

 

إذا حدد البنك أنه ٌوجد دلٌل موضوعً على اضمحالل أصل مالً ، عندها ٌتم دراسته - 
منفرداً لتقدٌر االضمحالل ، وإذا نتج عن الدراسة وجود خسائر اضمحالل ، ال ٌتم ضم 

 .األصل الى المجموعة التً ٌتم حساب خسائر اضمحالل لها على أساس مجمع 
 

إذا نتج عن الدراسة السابقة عدم وجود خسائر اضمحالل ٌتم عندئذ ضم األصل الى - 
 .المجموعة 
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 وٌتم قٌاس مبلغ مخصص خسائر االضمحالل بالفرق بٌن القٌمة الدفترٌة لألصل وبٌن القٌمة الحالٌة 
للتدفقات النقدٌة المستقبلٌة المتوقعة ، وال ٌدخل فً ذلك خسائر االئتمان المستقبلٌة التً لم ٌتم تحملها بعد 

وٌتم تخفٌض القٌمة الدفترٌة لألصل . ، مخصومة باستخدام معدل العائد الفعلً األصلً لألصل المالً 
باستخدام حساب مخصص خسائر االضمحالل وٌتم االعتراف بعبء االضمحالل عن خسائر االئتمان 

 .فً قائمة الدخل 
 

 وإذا كان القرض أو االستثمار المحتفظ به حتى تارٌخ االستحقاق ٌحمل معدل عائد متغٌر ، عندها ٌكون 
سعر الخصم المستخدم لقٌاس أٌة خسائر اضمحالل هو معدل العائد الفعلً وفقاً للعقد عند تحدٌد وجود 

ولألغراض العملٌة ، قد ٌقوم البنك بقٌاس خسائر اضمحالل . دلٌل موضوعً على اضمحالل األصل 
القٌمة على أساس القٌمة العادلة لألداة باستخدام أسعار سوق معلنة ، وبالنسبة لألصول المالٌة المضمونة 

، ٌراعى إضافة القٌمة الحالٌة للتدفقات النقدٌة المستقبلٌة المتوقعة من األصل المالً ، وتلك التدفقات 
 .التً قد تنتج من التنفٌذ على وبٌع الضمان بعد خصم المصارٌف المتعلقة بذلك 

 

 وألغراض تقدٌر االضمحالل على مستوى إجمالً ، ٌتم تجمٌع األصول المالٌة فً مجموعات متشابهة 
من ناحٌة خصائص الخطر االئتمانً ، أي على أساس عملٌة التصنٌف التً ٌجرٌها البنك أخذاً فً 

االعتبار نوع األصل والصناعة والموقع الجغرافً ونوع الضمان وموقف المتؤخرات والعوامل األخرى 
المستقبلٌة للمجموعات من تلك األصول لكونها وترتبط تلك الخصائص بتقدٌر التدفقات النقدٌة . ذات الصلة 

 .مإشراً لقدرة المدٌنٌن على دفع المبالغ المستحقة وفقاً للشروط التعاقدٌة لألصول محل الدراسة 
 

 وعند تقدٌر االضمحالل لمجموعة من األصول المالٌة على أساس معدالت اإلخفاق التارٌخٌة ، ٌتم تقدٌر 
التدفقات النقدٌة المستقبلٌة للمجموعة على أساس التدفقات النقدٌة التعاقدٌة لألصول فً البنك ومقدار 
الخسائر التارٌخٌة لألصول ذات خصائص خطر االئتمان المشابهة لألصول التً ٌحوزها البنك وٌتم 

تعدٌل مقدار الخسائر التارٌخٌة على أساس البٌانات المعلنة الحالٌة بحٌث تعكس أثر األحوال الحالٌة التً 
لم تتوافر فً الفترة التً تم خاللها تحدٌد مقدار الخسائر التارٌخٌة وكذلك إللغاء آثاراألحوال التً كانت 

 .موجودة فً الفترات التارٌخٌة ولم تعد موجودة حالٌاً 
 

 وٌعمل البنك على أن تعكس توقعات التغٌرات فً التدفقات النقدٌة لمجموعة من األصول المالٌة مع 
التغٌرات فً البٌانات الموثوق بها ذات العالقة من فترة الى أخرى ، مثال لذلك التغٌرات فً معدالت 
البطالة ، وأسعار العقارات ، وموقف التسدٌدات وأٌة عوامل أخرى تشٌر الى التغٌرات فً احتماالت 

الخسارة فً المجموعة ومقدارها ، وٌقوم البنك بإجراء مراجعة دورٌة للطرٌقة واالفتراضات 
 .المستخدمة لتقدٌر التدفقات المستقبلٌة 

 
   األصول المالٌة المتاحة للبٌع2/م

 ٌقوم البنك فً تارٌخ كل مٌزانٌة بتقدٌر ما إذا كان هناك دلٌل موضوعً على اضمحالل أحد أو 
مجموعة من األصول المالٌة المبوبة ضمن استثمارات مالٌة متاحة للبٌع أو استثمارات مالٌة محتفظ بها 
حتً تارٌخ االستحقاق ، وفى حالة االستثمارات فً أدوات حقوق الملكٌة المبوبة متاحة للبٌع ، ٌإخذ فً 

االعتبار االنخفاض الكبٌر أو الممتد فً القٌمة العادلة لألداة ألقل من قٌمتها الدفترٌة ، وذلك عند تقدٌر 
 .ما إذا كان هناك اضمحالل فً األصل 

 

من تكلفة القٌمة الدفترٌة ، كماٌعد االنخفاض ممتداً إذا استمر لفترة % 10 وٌعد االنخفاض كبٌراً إذا بلغ 

تزٌد عن تسعة أشهر ، وإذا توافرت األدلة المشار إلٌها ٌتم ترحٌل الخسارة المتراكمة من حقوق الملكٌة 
وٌعترف بها فً قائمة الدخل ، وال ٌتم رد اضمحالل القٌمة الذي ٌعترف به بقائمة الدخل فٌما ٌتعلق 

بؤدوات حقوق الملكٌة إذا حدث ارتفاع فً القٌمة العادلة الحقاً أما إذا ارتفعت القٌمة العادلة ألدوات الدٌن 
المبوبة متاحة للبٌع ، وكان من الممكن ربط ذلك االرتفاع بموضوعٌة بحدث وقع بعد االعتراف 

 .باالضمحالل فً قائمة الدخل ، ٌتم رد االضمحالل من خالل قائمة الدخل 
 
 

  األصول الثابتة -ع 
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وتظهر جمٌع .  تتمثل األراضً والمبانً بصفة أساسٌة فً مقار المركز الرئٌسً والفروع والمكاتب 
وتتضمن التكلفة التارٌخٌة . األصول الثابتة بالتكلفة التارٌخٌة ناقصاً اإلهالك وخسائر االضمحالل 

 .النفقات المرتبطة مباشرة باقتناء بنود األصول الثابتة 
 

 وٌتم االعتراف بالنفقات الالحقة ضمن القٌمة الدفترٌة لألصل القائم أو باعتبارها أصالً مستقالً ، حسبما 
ٌكون مالئماً ، وذلك عندما ٌكون محتمالً تدفق منافع اقتصادٌة مستقبلٌة مرتبطة باألصل الى البنك وكان 

وٌتم تحمٌل مصروفات الصٌانة واإلصالح فً الفترة . من الممكن تحدٌد هذه التكلفة بدرجة موثوق بها 
 .التً ٌتم تحملها ضمن مصروفات التشغٌل األخرى 

 

طرٌقة القسط الثابت استخدام ب األخري ألصول الثابتةلهالك حساب اإلٌتم  ال ٌتم إهالك األراضً ، و
 : لتوزٌع التكلفة بحٌث تصل الى القٌمة التخرٌدٌة على مدار األعمار اإلنتاجٌة ، كالتالً

 
  سنة50 ي واإلنشاءاتالمبان

  سنة40  سنة و 10ما بٌن   مكتبً وخزائنثاثأ

  سنة10 آالت كاتبة وحاسبة وأجهزة تكٌٌف

  سنة5 وسائل نقل

  سنة5 نظم آلٌة متكاملة/ أجهزة الحاسب اآللً 

  سنة5 تجهٌزات وتركٌبات
 

وٌتم مراجعة القٌمة التخرٌدٌة واألعمار اإلنتاجٌة لألصول الثابتة فً تارٌخ كل مٌزانٌة ، وتعدل كلما  
وٌتم مراجعة األصول التً ٌتم إهالكها بغرض تحدٌد االضمحالل عند وقوع . كان ذلك ضرورٌاً 

 وٌتم تخفٌض ،أحداث أو تغٌرات فً الظروف تشٌر الى أن القٌمة الدفترٌة قد ال تكون قابلة لالسترداد 

 القٌمة الدفترٌة لألصل على الفور الى القٌمة االستردادٌة إذا زادت القٌمة الدفترٌة عن القٌمة االستردادٌة 
 

 وتمثل القٌمة االستردادٌة صافً القٌمة البٌعٌة لألصل أو القٌمة االستخدامٌة لألصل ، أٌهما أعلى ، وٌتم 

 وٌتم ،تحدٌد أرباح وخسائر االستبعادات من األصول الثابتة بمقارنة صافً المتحصالت بالقٌمة الدفترٌة 

 .تشغٌل أخرى فً قائمة الدخل  (مصروفات)ضمن إٌرادات  (الخسائر)إدراج األرباح 
 

 اإلٌجارات- ص 
 بشؤن التؤجٌر التموٌلً ، وذلك إذا كان 1995 لسنة 95 ٌتم المحاسبة عن اإلٌجار التموٌلً طبقاً للقانون 

العقد ٌمنح الحق للمستؤجر فً شراء األصل فً تارٌخ محدد وبقٌمة محددة وكانت فترة العقد تمثل ما ال 
من العمر االنتاجى المتوقع لالصل على االقل ، أو كانت القٌمة الحالٌة إلجمالً  % 75ٌقل عن 

وتعد عقود اإلٌجار األخرى عقود إٌجار , من قٌمة األصل % 90مدفوعات اإلٌجار تمثل ما ال ٌقل عن 

 .تشغٌلً 
 

  االستئجار1/ص
 بالنسبة لعقود اإلٌجار التموٌلً ٌعترف بتكلفة اإلٌجار ، بما فً ذلك تكلفة الصٌانة لألصول 

 وإذا قرر البنك ،المستؤجرة ، ضمن المصروفات فً قائمة الدخل عن السنة التً حدثت فٌها 

ممارسة حق الشراء لألصول المستؤجرة ٌتم رسملة تكلفة حق الشراء باعتبارها أصالً ضمن 
األصول الثابتة وٌهلك على مدار العمر اإلنتاجً المتبقً من عمر األصل المتوقع بذات الطرٌقة 

 .المتبعة لألصول المماثلة 
 

علٌها من  وٌتم االعتراف بالمدفوعات تحت حساب اإلٌجار التشغٌلً ناقصاً أٌة خصومات تم الحصول 

 .المإجر ضمن المصروفات فً قائمة الدخل بطرٌقة القسط الثابت على مدار فترة العقد 
 

  التأجٌر2/ص
 بالنسبة لألصول المإجرة تؤجٌراً تموٌلٌا ، ٌتم تسجٌل األصول ضمن األصول الثابتة فً 

المٌزانٌة وتهلك على مدار العمر اإلنتاجً المتوقع لهذا األصل بذات الطرٌقة المتبعة لألصول 
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وٌتم االعتراف بإٌرادات اإلٌجار على أساس معدل العائد على عقد اإلٌجار باإلضافة , المماثلة 

 وٌرحل فً المٌزانٌة الفرق بٌن إٌراد اإلٌجار المعترف ،الى مبلغ ٌماثل تكلفة اإلهالك عن السنة 

به فً قائمة الدخل وبٌن إجمالً حسابات عمالء اإلٌجار التموٌلً وذلك لحٌن انتهاء عقد اإلٌجار 
وٌتم تحمٌل . حٌث ٌتم استخدامه إلجراء مقاصة مع صافً القٌمة الدفترٌة لألصل المإجر 

مصروفات الصٌانة والتؤمٌن على قائمة الدخل عند تحملها الى المدى الذي ال ٌتم تحمٌله على 
 .المستؤجر 

 

 وعندما توجد أدلة موضوعٌة على أن البنك لن ٌستطٌع تحصٌل كل أرصدة مدٌنً اإلٌجار 
 .التموٌلً ، ٌتم تخفٌضها الى القٌمة المتوقع استردادها 

 

 وبالنسبة لألصول المإجرة إٌجاراً تشغٌلٌاً تظهر ضمن األصول الثابتة فً المٌزانٌة وتهلك على 
مدار العمر اإلنتاجً المتوقع لألصل بذات الطرٌقة المطبقة على األصول المماثلة ، وٌثبت إٌراد 

 .اإلٌجار ناقصاً أٌة خصومات تمنح للمستؤجر بطرٌقة القسط الثابت على مدار فترة العقد 
 

النقدٌة وما فى حكمها - ق 
التً ال تتجاوز رصدة األتضمن النقدٌة وما فى حكمها ت قائمة التدفقات النقدٌة عرض ألغراض 

ي خارج لدى البنك المركزاستحقاقاتها ثالثة أشهر من تارٌخ االقتناء ، وتتضمن النقدٌة ، واألرصدة 
 .وأوراق حكومٌة أخرى أذون الخزانة ورصدة لدى البنوك األ وإطار نسب االحتٌاطً اإللزامً

 
 المخصصات األخرى- ر  

ٌتم االعتراف بالمخصصات األخري عندما ٌكون هناك التزام قانونً أو استداللً حالً نتٌجة ألحداث  
سابقة وٌكون من المرجح أن ٌتطلب ذلك استخدام موارد البنك لتسوٌة هذه االلتزامات ، مع إمكانٌة 

 .إجراء تقدٌر قابل لالعتماد علٌه لقٌمة هذا االلتزام 
 

وعندما ٌكون هناك التزامات متشابهة فإنه ٌتم تحدٌد التدفق النقدي الخارج الذي ٌمكن استخدامه للتسوٌة  
وٌتم االعتراف بالمخصص حتى إذا كان هناك , باألخذ فً االعتبار هذه المجموعة من االلتزامات 

 .احتمال ضئٌل فً وجود تدفق نقدي خارج بالنسبة لبند من داخل هذه المجموعة 
 

تشغٌل  (مصروفات)وٌتم رد المخصصات التً انتفى الغرض منها كلٌاً أو جزئٌاً ضمن بند إٌرادات  
 .أخرى 

 

وٌتم قٌاس القٌمة الحالٌة للمدفوعات المقدر الوفاء بها لسداد االلتزامات المحدد لسدادها أجل بعد سنة من  
 دون تؤثره بمعدل الضرائب الساري –تارٌخ المٌزانٌة باستخدام معدل مناسب لذات أجل سداد االلتزام 

 الذي ٌعكس القٌمة الزمنٌة للنقود ، وإذا كان األجل أقل من سنة تحسب القٌمة المقدرة لاللتزام ما لم –
 .ٌكن أثرها جوهرٌاً فتحسب بالقٌمة الحالٌة 
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 مزاٌا العاملٌن- ت 
 :  التأمٌنات اإلجتماعٌة 

ٌلتزم البنك بسداد إشتراكات إلى الهٌئة العامة للتؤمٌنات اإلجتماعٌة والٌتحمل البنك أى إلتزامات إضافٌة   
بمجرد سداد تلك اإلشتراكات وٌتم تحمٌل تلك اإلشتراكات الدورٌة على قائمة الدخل عن السنة التى 

 . تستحق فٌها وتدرج ضمن مزاٌا العاملٌن 
 

 :  حصة العاملٌن فى األرباح 
ٌدفع البنك نسبة من األرباح النقدٌة المتوقع توزٌعها كحصة للعاملٌن فى األرباح وٌعترف بحصة   

العاملٌن فى األرباح كجزء من توزٌعات األرباح فى حقوق الملكٌة وكإلتزامات عندما تعتمد من الجمعٌة 
 . العامة لمساهمى البنك والتسجل أى إلتزامات بحصة العاملٌن فى األرباح غٌر الموزعة 

 
 :  وثائق التأمٌن الجماعً 

ٌساهم البنك والعاملٌن فى وثائق التؤمٌن الجماعً بنسبة مئوٌة من أجور العاملٌن وٌتم إستقطاع 
اإلشتراكات الشهرٌة ، والٌوجد على البنك أٌة إلتزامات إضافٌة تلى سداد اإلشتراكات وتم اإلعتراف 

باإلشتراكات ضمن مصروفات مزاٌا العاملٌن عند إستحقاقه وٌتم االعتراف باالشتراكات المدفوعة 
مقدماً ضمن األصول الى الحد الذي تإدي به الدفعة المقدمة الى تخفٌض الدفعات المستقبلٌة أو الى 

 .استرداد نقدي 
 

 رائب الدخلض  -ث 
 تتضمن ضرٌبة الدخل على ربح أو خسارة الفترة كل من ضرٌبة الفترة والضرٌبة المإجلة ، وٌتم 

االعتراف بها بقائمة الدخل باستثناء ضرٌبة الدخل المتعلقة ببنود حقوق الملكٌة التً ٌتم االعتراف بها 
 .مباشرة ضمن حقوق الملكٌة 

 

 وٌتم االعتراف بضرٌبة الدخل على أساس صافً الربح الخاضع للضرٌبة باستخدام أسعار الضرٌبة 
 .السارٌة فً تارٌخ إعداد المٌزانٌة باإلضافة الى التسوٌات الضرٌبٌة الخاصة بالسنوات السابقة 

 

 وٌتم االعتراف بالضرائب المإجلة الناشئة عن فروق زمنٌة مإقتة بٌن القٌمة الدفترٌة لألصول 
وااللتزامات طبقاً لألسس المحاسبٌة وقٌمتها طبقاً لألسس الضرٌبٌة ، هذا وٌتم تحدٌد قٌمة الضرٌبة 

المإجلة بناء على الطرٌقة المتوقعة لتحقق أو تسوٌة قٌم األصول وااللتزامات باستخدام أسعار الضرٌبة 
 .السارٌة فً تارٌخ إعداد المٌزانٌة 

 

 وٌتم االعتراف باألصول الضرٌبٌة المإجلة للبنك عندما ٌكون هناك احتمال مرجح بإمكانٌة تحقٌق 
أرباح تخضع للضرٌبة فً المستقبل ٌمكن من خاللها االنتفاع بهذا األصل ، وٌتم تخفٌض قٌمة األصول 

الضرٌبٌة المإجلة بقٌمة الجزء الذي لن ٌتحقق منه المنفعة الضرٌبٌة المتوقعة خالل السنوات التالٌة ، 
على أنه فً حالة ارتفاع المنفعة الضرٌبٌة المتوقعة ٌتم زٌادة األصول الضرٌبٌة المإجلة وذلك فً 

 .حدود ما سبق تخفٌضه 
 

 االقتراض- خ 

 ، ٌتم االعتراف بالقروض التً ٌحصل علٌها البنك أوالً بالقٌمة العادلة ناقصاً الحصول على القرض 
وٌقاس القرض الحقاً بالتكلفة المستهلكة ، وٌتم تحمٌل قائمة الدخل بالفرق بٌن صافً المتحصالت وبٌن 

 .القٌمة التً سٌتم الوفاء بها على مدار فترة االقتراض باستخدام طرٌقة العائد الفعلً 
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 رأس المال- ذ 
  تكلفة رأس المال1/ذ

 ٌتم عرض مصارٌف اإلصدار التً ترتبط بصورة مباشرة بإصدار أسهم جدٌدة أو أسهم مقابل 
 .اقتناء كٌان أو إصدار خٌارات خصماً من حقوق الملكٌة وبصافً المتحصالت بعد الضرائب 

 

  توزٌعات األرباح2/ذ
 تثبت توزٌعات األرباح خصماً على حقوق الملكٌة فً الفترة التً تقر فٌها الجمعٌة العامة 

وتشمل تلك التوزٌعات حصة العاملٌن فً األرباح ومكافؤة مجلس , للمساهمٌن هذه التوزٌعات 
 .اإلدارة المقررة بالنظام األساسً والقانون 

 

 توزع أرباح البنك الصافٌة سنوٌا بعد خصم جمٌع المصروفات العمومٌة والتكالٌف األخرى 
 :كما ٌلى

 

من األرباح لتكوٌن األحتٌاطى القانونى وٌقف هذا اإلقتطاع متى  % 5  ٌقتطع مبلغ ٌوازى – 1
من رأس المال المدفوع ومتى نقص األحتٌاطى % 100بلغ مجموع األحتٌاطى قدراً ٌوازى 

 .تعٌن العودة إلى اإلقتطاع 
للمساهمٌن عن المدفوع % 5ثم ٌقتطع المبلغ الالزم لتوزٌع حصة اولى من األرباح قدرها  -  2

من قٌمة أسهمهم على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنٌن بتوزٌع هذه الحصة فال ٌجوز 
 .المطالبة بها من أرباح السنٌن التالٌة

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

التى ٌقترحها مجلس األدارة وتعتمدها الجمعٌة العامة وبما ال ٌزٌد عن مجموع األجور 
 .السنوٌة للعاملٌن فى البنك

 .من الباقى لمكافؤة مجلس األدارة% 10ٌخصص بعد ما تقدم نسبة ال تجاوز  -  4
ٌوزع الباقى من األرباح بعد ذلك على المساهمٌن كحصة إضافٌة فى األرباح أو ٌرحل بناء  -  5

 .على أقتراح مجلس األدارة إلى السنة المقبلة 
 

 أنشطة األمانة- ض 
 ٌقوم البنك بمزاولة أنشطة األمانة مما ٌنتج عنه امتالك أو إدارة أصول خاصة بؤفراد أو أمانات ، أو 

صنادٌق مزاٌا ما بعد انتهاء الخدمة وٌتم استبعاد هذه األصول واألرباح الناتجة عنها من القوائم المالٌة 
 .للبنك حٌث أنها لٌست أصوالً للبنك 

 
 ارقام المقارنة- ظ 

 ٌعاد تبوٌب ارقام المقارنه كلما كان ذلك ضرورٌا للتوافق مع التغٌرات فى العرض المستخدم فى فترة 
 .اإلفصاح 

 
 المالٌة  إدارة المخاطر   -3

 ٌتعرض البنك نتٌجة األنشطة التً ٌزاولها الى مخاطر مالٌة متنوعة ، وقبول المخاطر هو أساس النشاط المالً 
، وٌتم تحلٌل وتقٌٌم وإدارة بعض المخاطر أو مجموعة من المخاطر مجتمعة معاً ، ولذلك ٌهدف البنك الى 

 وٌعد أهم ،تحقٌق التوازن المالئم بٌن الخطر والعائد والى تقلٌل اآلثار السلبٌة المحتملة على األداء المالً للبنك 

 وٌتضمن خطر ،أنواع المخاطر خطر االئتمان وخطر السوق وخطر السٌولة واألخطار التشغٌلٌة األخرى 

 .السوق خطر أسعار صرف العمالت األجنبٌة وخطر سعر العائد ومخاطر السعر األخرى 
 

 وقد تم وضع سٌاسات إدارة المخاطر لتحدٌد المخاطر وتحلٌلها ولوضع حدود للخطر والرقابة علٌه ، ولمراقبة 

 وٌقوم البنك ،المخاطر وااللتزام بالحدود من خالل أسالٌب ٌعتمد علٌها ونظم معلومات محدثة أوالً بؤول 

بمراجعة دورٌة لسٌاسات ونظم إدارة المخاطر وتعدٌلها بحٌث تعكس التغٌرات فً األسواق والمنتجات 
 .والخدمات وأفضل التطبٌقات الحدٌثة 
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 وتقوم إدارة ، وتتم إدارة المخاطر عن طرٌق إدارة المخاطر فً ضوء السٌاسات المعتمدة من مجلس اإلدارة 

المخاطر بتحدٌد وتقٌٌم وتغطٌة المخاطر المالٌة بالتعاون الوثٌق مع الوحدات التشغٌلٌة المختلفة بالبنك ، وٌوفر 
مجلس اإلدارة مبادئ مكتوبة إلدارة المخاطر ككل ، باإلضافة الى سٌاسات مكتوبة تغطً مناطق خطر محددة 
مثل خطر االئتمان وخطر أسعار صرف العمالت األجنبٌة ، وخطر أسعار العائد، واستخدام أدوات المشتقات 

باإلضافة الى ذلك فإن إدارة المخاطر تعد مسئولة عن المراجعة الدورٌة إلدارة , وغٌر المشتقات المالٌة 
 .المخاطر وبٌئة الرقابة بشكل مستقل 

 
 االئتمانخطر - أ 

 ٌتعرض البنك لخطر االئتمان وهو الخطر الناتج عن قٌام أحد األطراف بعدم الوفاء بتعهداته ، وٌعد 

 ،خطر االئتمان أهم األخطار بالنسبة للبنك ، لذلك تقوم اإلدارة بحرص بإدارة التعرض لذلك الخطر 
 وٌتمثل خطر االئتمان بصفة أساسٌة فً أنشطة اإلقراض التً ٌنشؤ عنها القروض والتسهٌالت وأنشطة 

 
كما ٌوجد خطر االئتمان أٌضاً , االستثمار التً ٌترتب علٌها أن تشتمل أصول البنك على أدوات الدٌن 

 وتتركز عملٌات اإلدارة والرقابة على ،فً األدوات المالٌة خارج المٌزانٌة مثل ارتباطات القروض 

خطر االئتمان لدى فرٌق إدارة خطر االئتمان فً إدارة المخاطر الذي ٌرفع تقارٌره الى مجلس اإلدارة 
 .واإلدارة العلٌا ورإساء وحدات النشاط بصفة دورٌة 

 
  قٌاس خطر االئتمان1/أ

 

 القروض والتسهٌالت للبنوك والعمالء 
 لقٌاس خطر االئتمان المتعلق بالقروض والتسهٌالت للبنوك والعمالء ، ٌنظر البنك فً ثالثة 

 :مكونات كما ٌلً 
 

من قبل العمٌل أو الغٌر فً  (Probability of default) (التؤخر)احتماالت اإلخفاق * 

 .الوفاء بالتزاماته التعاقدٌة 
المركز الحالً والتطور المستقبلً المرجح له الذي ٌستنتج منه البنك الرصٌد المعرض * 

 ( .Exposure at default)لإلخفاق 
 ( .Loss given default)خطر اإلخفاق االفتراضً * 

 

 وتنطوي أعمال اإلدارة الٌومٌة لنشاط البنك على تلك المقاٌٌس لخطر االئتمان التً تعكس 
المطلوبة من  (The Expected Loss Modelنموذج الخسارة المتوقعة )الخسارة المتوقعة 

 لجنة بازل للرقابة المصرفٌة وٌمكن أن تتعارض المقاٌٌس التشغٌلٌة مع عبء االضمحالل وفقاً 
نموذج ) ، الذي ٌعتمد على الخسائر التً تحققت فً تارٌخ المٌزانٌة 26لمعٌار المحاسبة المصري رقم 

 ( .3/إٌضاح أ)ولٌس الخسائر المتوقعة  (الخسائر المحققة

 
ٌقوم البنك بتقٌٌم احتمال التؤخر على مستوى كل عمٌل باستخدام أسالٌب تقٌٌم داخلٌة لتصنٌف الجدارة  -

 وقد تم تطوٌر تلك األسالٌب للتقٌٌم داخلٌاً وتراعى التحلٌالت ،مفصلة لمختلف فئات العمالء 

 وقد تم تقسٌم ،اإلحصائٌة مع الحكم الشخصً لمسئولً االئتمان للوصول الى تصنٌف الجدارة المالئم 

 وٌعكس هٌكل الجدارة المستخدم بالبنك كما هو مبٌن فً الجدول ،عمالء البنك الى أربع فئات للجدارة 

التالً مدى احتمال التؤخر لكل فئة من فئات الجدارة ، مما ٌعنً بصفة أساسٌة أن المراكز االئتمانٌة 

 وٌتم مراجعة وتطوٌر أسالٌب التقٌٌم ،تنتقل بٌن فئات الجدارة تبعاً للتغٌر فً تقٌٌم مدى احتمال التؤخر 

 وٌقوم البنك دورٌاً بتقٌٌم أداء أسالٌب تصنٌف الجدارة ومدى قدرتها على ،كلما كان ذلك ضرورٌاً 

 . التنبإ بحاالت التؤخر 
 
 فئات التصنٌف الداخلً للبنك 
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  التصنٌف   مدلول التصنٌف
     دٌون جٌدة1 
     المتابعة العادٌة2 
     المتابعة الخاصة3 
     دٌون غٌر منتظمة4 

 
على , ٌعتمد المركز المعرض لإلخفاق على المبالغ التً ٌتوقع البنك أن تكون قائمة عند وقوع التؤخر  -

 وبالنسبة لالرتباطات ، ٌدرج ،سبٌل المثال ، بالنسبة للقرض ، ٌكون هذا المركز هو القٌمة االسمٌة 

البنك كافة المبالغ المسحوبة فعالً باإلضافة الى المبالغ األخرى التً ٌتوقع أن تكون قد سحبت حتى 
 .تارٌخ التؤخر ، إن حدث 

 

 
وتمثل الخسارة االفتراضٌة أو الخسارة الحادة توقعات البنك لمدى الخسارة عند المطالبة بالدٌن إن  -

 وٌتم التعبٌر عن ذلك بنسبة الخسارة للدٌن وبالتؤكٌد ٌختلف ذلك بحسب نوع المدٌن ، ،حدث التؤخر 

 .وأولوٌة المطالبة ، ومدى توافر الضمانات أو وسائل تغطٌة االئتمان األخرى 
 
 أدوات الدٌن وأذون الخزانة  

 بالنسبة ألدوات الدٌن واألذون ، ٌقوم البنك باستخدام التصنٌفات الخارجٌة مثل تصنٌف ستاندرد 
أند بور أو ما ٌعادله إلدارة خطر االئتمان ، وإن لم تكن مثل هذه التقٌٌمات متاحة ، ٌتم استخدام 

 وٌتم النظر الى تلك االستثمارات فً األوراق ،طرق مماثلة لتلك المطبقة على عمالء االئتمان 

المالٌة واألذون على أنها طرٌقة للحصول على جودة ائتمانٌة أفضل وفً نفس الوقت توفر 
 .مصدر متاح لمقابلة متطلبات التموٌل 

 
  سٌاسات الحد من وتجنب المخاطر2/أ

 ٌقوم البنك بإدارة والحد والتحكم فً تركز خطر االئتمان على مستوى المدٌن والمجموعات 
 .والصناعات والدول 

 

 وٌقوم بتنظٌم مستوٌات خطر االئتمان الذي ٌقبله وذلك بوضع حدود لمقدار الخطر التً سٌتم 
قبوله على مستوى كل مقترض ، أو مجموعة مقترضٌن ، وعلى مستوى األنشطة االقتصادٌة 

والقطاعات الجغرافٌة ، وٌتم مراقبة تلك المخاطر بصفة مستمرة وتكون خاضعة للمراجعة 
وٌتم اعتماد الحدود للخطر االئتمانً على , السنوٌة أو بصورة متكررة إذا دعت الحاجة الى ذلك 

 المجموعة والمنتج والقطاع والدولة من قبل مجلس اإلدارة بصفة ربع سنوٌة / مستوى المقترض 
 

 وٌتم تقسٌم حدود االئتمان ألي مقترض بما فً ذلك البنوك وذلك بحدود فرعٌة تشمل المبالغ 
داخل وخارج المٌزانٌة ، وحد المخاطر الٌومً المتعلق ببنود المتاجرة مثل عقود الصرف 

 .األجنبً اآلجلة ، وٌتم مقارنة المبالغ الفعلٌة مع الحدود ٌومٌاً 
 ٌتم أٌضاً إدارة مخاطر التعرض لخطر االئتمان عن طرٌق التحلٌل الدوري لقدرة المقترضٌن 

والمقترضٌن المحتملٌن على مقابلة سداد التزاماتهم وكذلك بتعدٌل حدود اإلقراض كلما كان ذلك 
 .مناسباً 

 
 : وفٌما ٌلً بعض وسائل الحد من الخطر 

 
 الضمانات 

ومن هذه الوسائل الحصول ,  ٌضع البنك العدٌد من السٌاسات والضوابط للحد من خطر االئتمان 
على ضمانات مقابل األموال المقدمة ، وٌقوم البنك بوضع قواعد استرشادٌة لفئات محددة من 

 :الضمانات المقبولة ، ومن األنواع الرئٌسٌة لضمانات القروض والتسهٌالت 
 .الرهن العقاري  *  
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 .رهن أصول النشاط مثل اآلالت والبضائع  *  
 .رهن أدوات مالٌة مثل أدوات الدٌن وحقوق الملكٌة  *  

 وغالباً ما ٌكون التموٌل على المدى األطول واإلقراض للشركات مضموناً بٌنما تكون التسهٌالت 
االئتمانٌة لألفراد بدون ضمان ، ولتخفٌض خسارة االئتمان الى الحد األدنى ، ٌسعى البنك 

للحصول على ضمانات إضافٌة من األطراف المعنٌة بمجرد ظهور مإشرات االضمحالل ألحد 
 .القروض أو التسهٌالت 

 ٌتم تحدٌد الضمانات المتخذة ضماناً ألصول أخرى بخالف القروض والتسهٌالت بحسب طبٌعة 
األداة وعادة ما تكون أدوات الدٌن وأذون الخزانة بدون ضمان فٌما عدا مجموعات األدوات 

 واألدوات المثٌلة التً تكون مضمونة Asset-Backed Securitiesالمالٌة المغطاة بؤصول 

  .بمحفظة من األدوات المالٌة 
 
 المشتقات 

 ٌحتفظ البنك بإجراءات رقابٌة حصٌفة على صافً المراكز المفتوحة للمشتقات أي الفرق بٌن 
وٌكون المبلغ المعرض لخطر االئتمان . عقود البٌع والشراء على مستوى كل من القٌمة والمدة 

فً أي وقت من األوقات محدد بالقٌمة العادلة لألداة التً تحقق منفعة لصالح البنك أي أصل ذو 
االفتراضٌة المستخدمة للتعبٌر / قٌمة عادلة موجبة الذي ٌمثل جزءاً ضئٌالً من القٌمة التعاقدٌة 

وٌتم إدارة هذا الخطر االئتمانً كجزء من حد اإلقراض الكلً . عن حجم األدوات القائمة 
وال ٌتم عادة الحصول على . الممنوح للعمٌل وذلك مع الخطر المتوقع نتٌجة للتغٌرات فً السوق 

ضمانات فً مقابل الخطر االئتمانً على تلك األدوات فٌما عدا المبالغ التً ٌطلبها البنك 
 .كإٌداعات هامشٌة من األطراف األخرى 

 

 وٌنشؤ خطر التسوٌة فً المواقف التً ٌكون فٌها السداد عن طرٌق النقدٌة أو أدوات حقوق ملكٌة 
أو أوراق مالٌة أخرى أو مقابل توقع الحصول على نقدٌة أو أدوات حقوق ملكٌة أو أوراق مالٌة 

أخرى وٌتم وضع حدود تسوٌة ٌومٌة لكل من األطراف األخرى لتغطٌة مخاطر التسوٌة المجمعة 
 .الناتجة عن تعامالت البنك فً أي ٌوم 

 
 االرتباطات المتعلقة باالئتمان 

عند  ٌتمثل الغرض الرئٌسً من االرتباطات المتعلقة باالئتمان فً التؤكد من إتاحة األموال للعمٌل 

 ذات خطر Guarantees and stand by letters of creditوتحمل عقود الضمانات المالٌة , الطلب 
 Documentary andاالئتمان المتعلق بالقروض ، وتكون االعتمادات المستندٌة والتجارٌة 

Commercial Letters of Credit التً ٌصدرها البنك بالنٌابة عن العمٌل لمنح طرف ثالث 

حق السحب من البنك فً حدود مبالغ معٌنة وبموجب أحكام وشروط محددة غالباً مضمونة 
 .بموجب البضائع التً ٌتم شحنها وبالتالً تحمل درجة مخاطر أقل من القرض المباشر

 

 وتمثل ارتباطات منح االئتمان الجزء غٌر المستخدم من المصرح به لمنح القروض ، أو 
وٌتعرض البنك لخسارة محتملة بمبلغ ٌساوي إجمالً . الضمانات ، أو االعتمادات المستندٌة 

 . االرتباطات غٌر المستخدمة وذلك بالنسبة لخطر االئتمان الناتج عن ارتباطات منح االئتمان 
 إال أن مبلغ الخسارة المرجح حدوثها فً الواقع ٌقل عن االرتباطات غٌر المستخدمة وذلك 

 

نظراً ألن أغلب االرتباطات المتعلقة بمنح االئتمان تمثل التزامات محتملة لعمالء ٌتمتعون         
وٌراقب البنك المدة حتى تارٌخ االستحقاق الخاصة بارتباطات . بمواصفات ائتمانٌة محددة 

االئتمان حٌث أن االرتباطات طوٌلة األجل عادة ما تحمل درجة أعلى من خطر االئتمان 
 .بالمقارنة باالرتباطات قصٌرة األجل 

 

  سٌاسات االضمحالل والمخصصات3/أ
بدرجة كبٌرة على تخطٌط الجودة  (1/إٌضاح أ) تركز النظم الداخلٌة للتقٌٌم السابق ذكرها 

وبخالف ذلك ، ٌتم االعتراف فقط . االئتمانٌة وذلك من بداٌة إثبات أنشطة اإلقراض واالستثمار 
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بخسائر االضمحالل التً وقعت فً تارٌخ المٌزانٌة ألغراض التقارٌر المالٌة بناء على أدلة 
موضوعٌة تشٌر الى االضمحالل وفقاً لما سٌرد ذكره بهذا اإلٌضاح ونظراً الختالف الطرق 

المطبقة ، تقل عادة خسائر االئتمان المحملة على القوائم المالٌة عن مبلغ الخسارة المقدر 
وألغراض قواعد البنك  . باستخدام نموذج الخسارة المتوقعة المستخدم فً إعداد القوائم المالٌة  

 .المركزي المصري 
 

 مخصص خسائر االضمحالل الوارد فً المٌزانٌة فً نهاٌة الفترة مستمد من درجات التقٌٌم 
وٌبٌن . ومع ذلك ، فإن أغلبٌة المخصص ٌنتج من آخر درجتٌن من التصنٌف . الداخلٌة األربعة 

الجدول التالً النسبة للبنود داخل المٌزانٌة المتعلقة بالقروض والتسهٌالت واالضمحالل المرتبط 
 :بها لكل من فئات التقٌٌم الداخلً للبنك 

 

 2011 دٌسمبر 31 2012  سبتمبر30 تقٌٌم البنك

 
قروض 
 وتسهٌالت

% 

مخصص خسائر 
 االضمحالل

% 

قروض 
 وتسهٌالت

% 

مخصص خسائر 
 االضمحالل

% 
  %20.1  %77.5  %19.7  %69.6 دٌون جٌدة

  %0.5  %1.8  %3.0  %13.3 المتابعة العادٌة

  %2.7  %8.3  %1.1  %3.9 المتابعة الخاصة

  %76.7  %12.4  %76.2  %13.2 دٌون غٌر منتظمة

 100%  100%  100%  100%  

   
 تساعد أدوات التقٌٌم الداخلٌة اإلدارة على تحدٌد ما إذا كانت هناك أدلة موضوعٌة تشٌر الى 

 ، واستناداً الى المإشرات التالٌة التً 26وجود اضمحالل طبقاً لمعٌار المحاسبة المصري رقم 

 :حددها البنك 
 .صعوبات مالٌة كبٌرة تواجه المقترض أو المدٌن -  
 .مخالفة شروط اتفاقٌة القرض مثل عدم السداد - 
 .توقع إفالس المقترض أو دخول فً دعوة تصفٌة أو إعادة هٌكل التموٌل الممنوح له -  
 .تدهور الوضع التنافسً للمقترض - 
قٌام البنك ألسباب اقتصادٌة أو قانونٌة بالصعوبات المالٌة للمقترض بمنحه امتٌازات أو - 

 .تنازالت قد ال ٌوافق البنك على منحها فً الظروف العادٌة 
 .اضمحالل قٌمة الضمان - 
 . تدهور الحالة االئتمانٌة - 

 تتطلب سٌاسات البنك مراجعة كل األصول المالٌة التً تتجاوز أهمٌة نسبٌة محددة على األقل 
سنوٌاً أو أكثر عندما تقتضً الظروف ذلك وٌتم تحدٌد عبء االضمحالل على الحسابات التً تم 
تقٌٌمها على أساس فردي وذلك بتقٌٌم الخسارة المحققة فً تارٌخ المٌزانٌة على أساس كل حالة 

وٌشمل . على حدة ، وٌجري تطبٌقها على جمٌع الحسابات التً لها أهمٌة نسبٌة بصفة منفردة 
التقٌٌم عادة الضمان القائم ، بما فً ذلك إعادة تؤكٌد التنفٌذ على الضمان والتحصٌالت المتوقعة 

 .من تلك الحسابات 
 

مجموعة من األصول المتجانسة باستخدام   وٌتم تكوٌن مخصص خسائر االضمحالل على أساس
 .الخبرة التارٌخٌة المتاحة والحكم الشخصً واألسالٌب اإلحصائٌة 

 

  نموذج قٌاس المخاطر البنكٌة العام4/أ
 ، تقوم اإلدارة بتصنٌفات فً 1/ باإلضافة الى فئات تصنٌف الجدارة األربعة المبٌنة فً إٌضاح أ

وٌتم . شكل مجموعات فرعٌة أكثر تفصٌالً بحٌث تتفق مع متطلبات البنك المركزي المصري 
تصنٌف األصول المعرضة لخطر االئتمان فً هذه المجموعات وفقاً لقواعد وشروط تفصٌلٌة 
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تعتمد بشكل كبٌر على المعلومات المتعلقة بالعمٌل ونشاطه ووضعه المالً ومدى انتظامه فً 
 .السداد 

 
 وٌقوم البنك بحساب المخصصات المطلوبة الضمحالل األصول المعرضة لخطر االئتمان ، بما 
فً ذلك االرتباطات المتعلقة باالئتمان ، على أساس نسب محددة من قبل البنك المركزي 

وفً حالة زٌادة مخصص خسائر االضمحالل المطلوب وفقاً لقواعد البنك المركزي . المصري 
المصري عن ذلك المطلوب ألغراض إعداد القوائم المالٌة وفقاً لمعاٌٌر المحاسبة المصرٌة ، ٌتم 

 تجنٌب احتٌاطً المخاطر البنكٌة العام ضمن حقوق الملكٌة خصماً على األرباح المحتجزة بمقدار 
 

وٌتم تعدٌل ذلك االحتٌاطً بصفة دورٌة بالزٌادة والنقص بحٌث ٌعادل دائماً مبلغ . تلك الزٌادة 
 .وٌعد هذا االحتٌاطً غٌر قابل للتوزٌع. الزٌادة بٌن المخصصٌن 

 

وفٌما ٌلً بٌان فئات الجدارة للمإسسات وفقاً ألسس التقٌٌم الداخلً مقارنة بؤسس تقٌٌم البنك 
 :المركزي المصري ونسب المخصصات المطلوبة الضمحالل األصول المعرضة لخطر االئتمان

 
تصنٌف البنك 

المركزي 
 المصري

 مدلول التصنٌف
نسبة 

المخصص 
 المطلوب

التصنٌف 
 الداخلً

مدلول التصنٌف 
 الداخلً

 دٌون جٌدة 1 صفر مخاطر منخفضة 1
 دٌون جٌدة 1    %1 مخاطر معتدلة 2
 دٌون جٌدة 1    %1 مخاطر مرضٌة 3
 دٌون جٌدة 1    %2 مخاطر مناسبة 4
 دٌون جٌدة 1    %2 مخاطر مقبولة 5
 المتابعة العادٌة 2    %3 مخاطر مقبولة حدٌاً  6
 المتابعة الخاصة 3    %5 مخاطر تحتاج لعناٌة خاصة 7
 دٌون غٌر منتظمة 4  %20 دون المستوى 8
 دٌون غٌر منتظمة 4  %50 مشكوك فً تحصٌلها 9

 دٌون غٌر منتظمة 4 %100 ردٌئة 10
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  الحد األقصى لخطر االئتمان قبل الضمانات بعد خصم المخصص5/أ

 
 2011 دٌسمبر 31 2012  سبتمبر30 

 باالف جنٌه مصري باالف جنٌه مصري 
   البنود المعرضة لخطر االئتمان فً المٌزانٌة

 3,708,772 3,937,197 أذون الخزانة 

   قروض وتسهٌالت للعمالء
   :قروض ألفراد 

 14,193 985,18 بطاقات ائتمان -

 477,158 646,683 قروض شخصٌة -

 300,13 695,14 قروض عقارٌة -

   :قروض لمإسسات 

 634,199,1 197,684 حسابات جارٌة مدٌنة -

 893,005,4 4,691,922 قروض مباشرة -

 796,408,1 1,351,145 قروض مشتركة -

   :استثمارات مالٌة 
 579,271,2 2,309,690 ادوات دٌن -

 357,244 245,338 أصول أخري

 682,343,13 815,936,13 اإلجمالً

 
 البنود المعرضة لخطر االئتمان خارج المٌزانٌة

  

 763,331 198,263 األوراق المقبولة

 368,160,1 062,222,1 خطابات ضمان

 002,358 032,294 تصدٌر/ اعتمادات مستندٌة استٌراد 

 229,167 354,624 ضمانات بناء على طلب بنوك أخرى او بكفالتها 

 646,403,2 362,017,2 

 
  قروض وتسهٌالت6/أ

 : فٌما ٌلً موقف أرصدة القروض والتسهٌالت من حٌث الجدارة االئتمانٌة 
 

 القٌمة بااللف جنٌه مصرى
  2011 دٌسمبر 31 2012  سبتمبر30 

  
قروض وتسهٌالت 

 للعمالء
وتسهٌالت  قروض

 للعمالء
 

  318,255,6 149,308,7  ال ٌوجد علٌها متؤخرات أو اضمحالل

  577,941 556,186  متؤخرات لٌست محل اضمحالل

  064,885 954,979  محل اضمحالل

  959,081,8 659,474,8  اإلجمالً
     :ٌخصم 

  943,420 205,012,1  مخصص خسائر االضمحالل

  19,565 17,864  العوائد  المجنبة 

  974,118,7 590,444,7  الصافً
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  (ال ٌوجد علٌها متاخرات او اضمحالل  )القروض والتسهٌالت للبنوك والعمالء 

 (باأللف جنٌه مصري)             2012  سبتمبر30

 التقٌٌم
 مؤسسات أفراد

إجمالً القروض 
 والتسهٌالت للعمالء

حسابات 
 جارٌة مدٌنة

بطاقات 
 ائتمان

قروض 
 شخصٌة

قروض 
 عقارٌة

حسابات 
 جارٌة مدٌنة

قروض 
 مباشرة

 قروض مشتركة
قروض 
 أخرى

 502,248,6 - 546347,1, 130,751,3 558,495 073,16 440,625 755,12 - جٌدة
 927,872 - - 324,868 329 - 682,3 592 - المتابعة العادٌة

 720,186 - - 764,156 - - 956,29 - - المتابعة الخاصة
          

 - 347,13 078,659 073,16 887, 495 218,776,4 ,546347,1 - 149,308,7 

 
 .لم ٌتم اعتبار القروض المضمونة محل اضمحالل بالنسبة للفئة غٌر المنتظمة وذلك بعد األخذ فً االعتبار قابلٌة تلك الضمانات للتحصٌل 

 
  (ال ٌوجد علٌها متاخرات او اضمحالل  )القروض والتسهٌالت للبنوك والعمالء 

 

 (بااللف جنٌه مصري)              2011 دٌسمبر 31

 التقٌٌم
 مإسسات أفراد

إجمالً القروض 
 والتسهٌالت للعمالء

حسابات 
 جارٌة مدٌنة

بطاقات 
 ائتمان

قروض 
 شخصٌة

قروض 
 عقارٌة

حسابات 
 جارٌة مدٌنة

قروض 
 مباشرة

قروض 
 مشتركة

 قروض أخرى

 161,784,5 - 1,429,048 4,148,002 - 13,457 183,624 10,030 - جٌدة
 054,139 - - - 127,704 - 11,350 - - المتابعة العادٌة

 103,332 - - - 327,776 - 4,327 - - المتابعة الخاصة
          

 - 10,030 199,301 13,457 455,480 4,148,002 1,429,048 - 318,255,6 
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 قروض وتسهٌالت توجد علٌها متأخرات ولٌست محل اضمحالل 

 ٌوماً ولكنها لٌست محل اضمحالل 90 هً القروض والتسهٌالت التً توجد علٌها متؤخرات حتى 

وتتمثل القروض والتسهٌالت للعمالء التً . ، إال إذا توافرت معلومات أخرى تفٌد عكس ذلك 
 :ٌوجد علٌها متؤخرات ولٌست محل اضمحالل والقٌمة العادلة للضمانات المتعلقة بها فٌما ٌلً 

 
 (باأللف جنٌه مصري)     2012 سبتمبر 30 

 

 أفراد
حسابات 
جارٌة 
 مدٌنة

بطاقات 
 ائتمان

قروض 
 شخصٌة

قروض 
 عقارٌة

 اإلجمالً

 871,29 - 199,29 672 -  ٌوماًا 30متأخرات حتى 

 045,12 - 552,7 493,4 -  ٌوماًا 60 الى 30متأخرات أكثر من 

 274,4 - 3 ,682 592 -  ٌوماًا 90 الى 60متأخرات أكثر من 

 190,46 - 433,40 757,5 - اإلجمالً

  

 مؤسسات 
حسابات 
جارٌة 
 مدٌنة

قروض 
 مباشرة

قروض 
 مشتركة

قروض 
 أخرى

 اإلجمالً

      

 331,11 - - - 331,11  ٌوماًا 30متأخرات حتى 

 428,21 - - 428,21 -  ٌوماًا 60 الى 30متأخرات أكثر من 

 607,107 - - 607,107 -  ٌوماًا 90 الى 60متأخرات أكثر من 

 366,140 - - 035,129 331,11 اإلجمالً

 407,68 - - 407,68 - القٌمة العادلة للضمانات

 
 عند اإلثبات األولً للقروض والتسهٌالت ، ٌتم تقٌٌم القٌمة العادلة للضمانات بناء على أسالٌب 

وفً الفترات الالحقة ، ٌتم تحدٌث القٌمة العادلة . التقٌٌم المستخدمة عادة فً األصول المماثلة 
 .بؤسعار السوق أو بؤسعار األصول المماثلة 
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 (باأللف جنٌه مصري)         2011 دٌسمبر 31 

 

 
 أفــــــراد

حسابات 
 جارٌة مدٌنة

بطاقات 
 ائتمان

قروض 
 شخصٌة

قروض 
 عقارٌة

 اإلجمالً

 274,325 - 273,691 634 -  ٌوماً 30متؤخرات حتى 

 14,865 - 11,350 3,515 -  ٌوماً 60 الى 30متؤخرات أكثر من 

 4,630 - 4,327 303 -  ٌوماً 90 الى 60متؤخرات أكثر من 

 293,820 - 289,368 4,452 - اإلجمالً

 

 

 مإسســـــات
حسابات جارٌة 

 مدٌنة
قروض 
 مباشرة

قروض 
 مشتركة

 قروض
 أخرى

 اإلجمالً

 - - - - -  ٌوماً 30متؤخرات حتى 

 - - - - -  ٌوماً 60 الى 30متؤخرات أكثر من 

 647,757 - - - 647,757  ٌوماً 90 الى 60متؤخرات أكثر من 

 647,757 - - - 647,757 اإلجمالً

 938,638 - - - 938,638 القٌمة العادلة للضمانات

  
  

 قروض وتسهٌالت محل اضمحالل بصفة منفردة
 قروض وتسهٌالت للعمالء- 

 بلغ رصٌد القروض والتسهٌالت محل اضمحالل بصفة منفردة قبل األخذ فً االعتبار 
الف جنٌه 885,064  الف جنٌه مصري مقابل 979,954التدفقات النقدٌة من الضمانات 

 .مصري فً أخر سنة المقارنة 
 وفٌما ٌلً تحلٌل بالقٌمة اإلجمالٌة للقروض والتسهٌالت محل اضمحالل بصفة منفردة 

 متضمناً القٌمة العادلة للضمانات التً حصل علٌها البنك فً مقابل تلك القروض
 

 (بالف جنٌه مصري)

 التقٌٌم

 اإلجمالً مؤسسات أفراد
حسابات 
جارٌة 
 مدٌنة

بطاقات 
 ائتمان

قروض 
 شخصٌة

قروض 
 عقارٌة

حسابات 
 جارٌة مدٌنة

قروض 
 مباشرة

قروض 
 مشتركة

قروض 
 أخرى

 

          2012  سبتمبر30
قروض محل اضمحالل 

 بصفة منفردة
- 1,278 27,213 - 939,592 - 11,871 - 979,954 

 - - - - - - - - - القٌمة العادلة للضمانات

 979,954 - 11,871 - 939,592 - 27,213 1,278 - االجمالى

 

 التقٌٌم

 مإسسات أفراد

 اإلجمالً
حسابات 
جارٌة 
 مدٌنة

بطاقات 
 ائتمان

قروض 
 شخصٌة

قروض 
 عقارٌة

حسابات 
 جارٌة مدٌنة

قروض 
 مباشرة

قروض 
 مشتركة

قروض 
 أخرى

          2011 دٌسمبر 31
قروض محل اضمحالل 

 بصفة منفردة
- 1,305 30,324 - 841,868 - 11,567 - 885,064 

 - - - - - - - - - القٌمة العادلة للضمانات

 885,064 - 11,567 - 841,868 - 30,324 1,305 - االجمالى
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 قروض وتسهٌالت تم إعادة هٌكلتها- 
 تتضمن أنشطة إعادة الهٌكلة تمدٌد ترتٌبات السداد ، وتنفٌذ برامج اإلدارة الجبرٌة ، وتعدٌل 

وتعتمد سٌاسات تطبٌق إعادة الهٌكلة على مإشرات أو معاٌٌر تشٌر الى أن هناك . وتؤجٌل السداد 
وتخضع تلك . احتماالت عالٌه الستمرار السداد وذلك بناء على الحكم الشخصً لإلدارة 

ومن المعتاد تطبٌق إعادة الهٌكلة على القروض طوٌلة األجل ، . السٌاسات للمراجعة المستمرة 
 . خاصة قروض تموٌل العمالء 

 2011 دٌسمبر 31 2012  سبتمبر30 

 بااللف جنٌه مصري بااللف جنٌه مصري 

   قروض وتسهٌالت للعمالء
   مؤسسات

 11,567 11,871 قروض مشتركة -

 11,567 11,871 اإلجمالً

 
  أدوات دٌن وأذون الخزانة  7/أ

 ٌمثل الجدول التالً تحلٌل أدوات الدٌن وأذون الخزانة وفقاً لوكاالت التقٌٌم فً أخر الفترة المالٌة 
 .، بناء على تقٌٌم ستاندرد أند بورز وما ٌعادله 

 
 .السوقخطر - أ 

 
 (باأللف جنٌه مصري)

استثمارات فً أوراق   أذون خزانة  
 مالٌة

  
 اإلجمالً

AAA -  -  - 

AA - الىAA+ -  -  - 

A - الىA+ -  -  - 

 A- 3,937,197  2,309,690  6,246,887أقل من 

 6,246,887  2,309,690  3,937,197 اإلجمالً

 
ٌتعرض البنك لخطر السوق المتمثل فً تقلبات القٌمة العادلة أو التدفقات النقدٌة المستقبلٌة الناتجة عن  

وٌنتج خطر السوق عن المراكز المفتوحة لمعدل العائد والعملة ومنتجات . التغٌر فً أسعار السوق 
حقوق الملكٌة ، حٌث أن كل منها معرض للتحركات العامة والخاصة فً السوق والتغٌرات فً مستوى 

الحساسٌة لمعدالت السوق أو لألسعار مثل معدالت العائد ومعدالت أسعار الصرف وأسعار أدوات 
 وٌفصل البنك مدى تعرضه لخطر السوق الى محافظ للمتاجرة أو لغٌر غرض المتاجرة . حقوق الملكٌة 

 

 وتتركز إدارة مخاطر السوق الناتجة عن أنشطة المتاجرة أو لغٌر المتاجرة فً إدارة المخاطر بالبنك 
وٌتم رفع التقارٌر الدورٌة عن مخاطر السوق الى مجلس . وٌتم متابعتها عن طرٌق فرٌقٌن منفصلٌن 

 .اإلدارة ورإساء وحدات النشاط بصفة دورٌة 
 

 وتتضمن محافظ المتاجرة تلك المراكز الناتجة عن تعامل البنك مباشرة مع العمالء أو مع السوق ، أما 
المحافظ لغٌر غرض المتاجرة فتنشؤ بصفة أساسٌة من إدارة سعر العائد لألصول وااللتزامات المتعلقة 

وتتضمن هذه المحافظ مخاطر العمالت األجنبٌة وأدوات حقوق الملكٌة الناتجة عن . بمعامالت التجزئة 
 .االستثمارات المحتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق واالستثمارات المتاحة للبٌع 
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  أسالٌب قٌاس خطر السوق1/ب

وكذلك الدخول فً .  كجزء من إدارة خطر السوق ، ٌقوم البنك بالعدٌد من استراتٌجٌات التغطٌة 
عقود مبادلة سعر العائد وذلك لموازنة الخطر المصاحب ألدوات الدٌن والقروض طوٌلة األجل 

وفٌما ٌلً أهم وسائل القٌاس المستخدمة . ذات العائد الثابت إذا تم تطبٌق خٌار القٌمة العادلة 
 :للسٌطرة على خطر السوق 

 

 (Value at Risk)القٌمة المعرضة للخطر  
للمحافظ بغرض المتاجرة ولغٌر غرض " القٌمة المعرضة للخطر "  ٌقوم البنك بتطبٌق أسلوب 

المتاجرة ، وذلك لتقدٌر خطر السوق للمراكز القائمة وأقصى حد للخسارة المتوقعة وذلك بناء 
وٌقوم مجلس اإلدارة بوضع . على عدد من االفتراضات للتغٌرات المتنوعة لظروف السوق 

حدود للقٌمة المعرضة للخطر التً ٌمكن تقبلها من قبل البنك للمتاجرة وغٌر المتاجرة بصورة 
 .منفصلة وٌتم مراقبتها ٌومٌاً بمعرفة إدارة المخاطر بالبنك 

 

 القٌمة المعرضة للخطر هً توقع إحصائً للخسارة المحتملة للمحفظة الحالٌة الناتجة عن 
وهً تعبر عن أقصى قٌمة ٌمكن أن ٌخسرها البنك ، ولكن باستخدام . التحركات العكسٌة للسوق 

أن تكون الخسارة  (%2)وبالتالً هناك احتمال إحصائً بنسبة  . (%98)معامل ثقة محدد 

وٌفترض نموذج القٌمة المعرضة للخطر فترة . الفعلٌة أكبر من القٌمة المعرضة للخطر المتوقعة 
وكذلك ٌفترض أن حركة . قبل أن ٌمكن إقفال المراكز المفتوحة  (عشرة أٌام)احتفاظ محددة 

وٌقوم . السوق خالل فترة االحتفاظ ستتبع ذات نمط الحركة التً حدثت خالل العشرة أٌام السابقة 
وٌقوم البنك بتطبٌق . البنك بتقدٌر الحركة السابقة بناء على بٌانات عن الخمس سنوات السابقة 

تلك التغٌرات التارٌخٌة فً المعدالت واألسعار والمإشرات ، بطرٌقة مباشرة على المراكز 
وٌتم مراقبة المخرجات الفعلٌة بصورة .  وهذه الطرٌقة تعرف بالمحاكاة التارٌخٌة –الحالٌة 

 .منتظمة لقٌاس سالمة االفتراضات والعوامل المستخدمة لحساب القٌمة المعرضة للخطر
 

 وال ٌمنع استخدام تلك الطرٌقة تجاوز الخسارة لتلك الحدود وذلك فً حالة وجود تحركات أكبر 
 .بالسوق 

 وحٌث أن القٌمة المعرضة للخطر تعتبر جزء أساسً من نظام البنك فً رقابة خطر السوق ، 
ٌقوم مجلس اإلدارة سنوٌاً بوضع الحدود الخاصة بالقٌمة المعرضة للخطر لكل من عملٌات 

وٌتم مقارنة القٌم الفعلٌة المعرضة . المتاجرة وغٌر المتاجرة وٌتم تقسٌمها على وحدات النشاط 
 . للخطر بالحدود الموضوعة من قبل البنك ومراجعتها ٌومٌاً من قبل إدارة المخاطر بالبنك 

 
 وٌتم مراقبة جودة نموذج القٌمة المعرضة للخطر بصورة مستمرة من خالل اختبارات تعزٌزٌه 

لنتائج القٌمة المعرضة للخطر لمحفظة المتاجرة وٌتم رفع نتائج االختبارات الى اإلدارة العلٌا 
 .ومجلس اإلدارة 

 

 Stress Testingاختبارات الضغوط  
 تعطً اختبارات الضغوط مإشراً عن حجم الخسارة المتوقعة التً قد تنشؤ عن ظروف معاكسة 

وٌتم تصمٌم اختبارات الضغوط بما ٌالءم النشاط باستخدام تحلٌالت نمطٌة . بشكل حاد 
وتتضمن اختبارات الضغوط التً تقوم بها إدارة المخاطر بالبنك ، اختبار . لسٌنارٌوهات محددة 

ضغط عوامل الخطر ، حٌث ٌتم تطبٌق مجموعة من التحركات الحادة على كل فئة خطر 
واختبار ضغوط األسواق النامٌة ، حٌث تخضع األسواق النامٌة لتحركات حادة واختبار ضغوط 
خاصة ، تتضمن أحداث محتملة مإثرة على مراكز أو مناطق معٌنة ، مثل ما قد ٌنتج فً منطقة 

وتقوم اإلدارة العلٌا ومجلس اإلدارة بمراجعة نتائج . ما بسبب تحرٌر القٌود على إحدى العمالت 
 .اختبارات الضغوط 
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  خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبٌة2/ب

 ٌتعرض البنك لخطر التقلبات فً أسعار صرف العمالت األجنبٌة على المركز المالً والتدفقات 
وقد قام مجلس اإلدارة بوضع حدود للعمالت األجنبٌة وذلك بالقٌمة اإلجمالٌة لكل من . النقدٌة 

وٌلخص الجدول التالً مدى . المراكز فً نهاٌة الٌوم وكذلك خالل الٌوم التً ٌتم مراقبتها لحظٌاً 
وٌتضمن . تعرض البنك لخطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبٌة فً نهاٌة الفترة المالٌة 

 :الجدول التالً القٌمة الدفترٌة لألدوات المالٌة موزعة بالعمالت المكونة لها 
 
 (المعادل باأللف جنٌه مصري)         

 فً نهاٌة

 2012  سبتمبر30
 ٌورو دوالر أمرٌكً جنٌه مصري

جنٌه 
 إسترلٌنً

عمالت 
 أخرى

 اإلجمالً

       األصول المالٌة

نقدٌة وأرصدة لدى البنوك 
 المركزٌة

843,611  244,655  13,242 1,859 9,213  1,112,580  

  766,067  33,337  20,949  133,522  471,970  106,289 أرصدة لدى البنوك

 3,937,197 - - - -  3,937,197 أذون الخزانة 

  8,474,659 -  85,678  113,923  1,800,302 6,474,756 قروض وتسهٌالت للعمالء 

       :استثمارات مالٌة 

  2,388,852 - - -  287,641  2,101,211 متاحة للبٌع-  

 21,750 - - - -  21,750 محتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق -

  16,701,105  42,550  108,486  260,687  2,804,568   13,484,814  إجمالً األصول المالٌة

       

       االلتزامات المالٌة

 764,140 104  77,394 6,285  121,888 558,469 أرصدة مستحقة للبنوك

  12,540,410  41,877  42,179  263,336  1,747,994  10,445,024 ودائع للعمالء

 21,182 - - - - 21,182 مشتقات مالٌة

  944,554 - - -  944,554 ـ قروض أخرى

  14,270,286 41,981  119,573  269,621  2,814,436   11,024,675 إجمالً االلتزامات المالٌة

 
 

      

 صافً المٌزانٌة 
 2,430,819 569 (11,087) (8,934) (9,868) 2,460,139 2012 سبتمبر 30فى 

 
 

 فً نهاٌة
 2011دٌسمبر 31 

 16,864,601 38,119 117,159 442,053 3,082,425 13,184,845 إجمالً األصول المالٌة
 14,525,463 37,250 117,581 436,375 3,039,722 10,894,535 إجمالً االلتزامات المالٌة

 

 المٌزانٌةصافى 
 2011 دٌسمبر 31فى 

 
2,290,310 

 
42,703 

 
5,678 

 
(422) 

 
869 

 
2,339,138 
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  خطر سعر العائد3/ب

 ٌتعرض البنك آلثار التقلبات فً مستوٌات أسعار العائد السائدة فً السوق وهو خطر التدفقات 
النقدٌة لسعر العائد المتمثل فً تذبذب التدفقات النقدٌة المستقبلٌة ألداة مالٌة بسبب التغٌرات فً 
سعر عائد األداة ، وخطر القٌمة العادلة لسعر العائد وهو خطر تقلبات قٌمة األداة المالٌة نتٌجة 

للتغٌر فً أسعار العائد فً السوق ، وقد ٌزٌد هامش العائد نتٌجة لتلك التغٌرات ولكن قد تنخفض 
وٌقوم مجلس إدارة البنك بوضع حدود لمستوى . األرباح فً حالة حدوث تحركات غٌر متوقعة 

االختالف فً إعادة تسعٌر العائد الذي ٌمكن أن ٌحتفظ به البنك ، وٌتم مراقبة ذلك ٌومٌاً بواسطة 
 .إدارة المخاطر بالبنك 

 

 وٌلخص الجدول التالً مدى تعرض البنك لخطر تقلبات سعر العائد الذي ٌتضمن القٌمة الدفترٌة 
لألدوات المالٌة موزعة على أساس سعر توارٌخ إعادة التسعٌر أو توارٌخ االستحقاق أٌهما أقرب 

: 
 (الف جنٌه مصري)          

 فً نهاٌة 

 2012  سبتمبر30
 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

 اإلجمالً بدون عائد

        األصول المالٌة
 1,112,580 906,960 - - - 205,620 - نقدٌة وأرصدة لدى البنوك المركزٌة

 766,067 2,469 - - - 147,023 616,575 أرصدة لدى البنوك

 3,937,197 - - - 3,580,390 199,859 156,948 أذون الخزانة 

 8,474,659 - 557,747 2,937,307 2,125,587 1,136,903 1,717,115 (باالجمالى )قروض وتسهٌالت للعمالء 

        :استثمارات مالٌة 

 2,388,852 - 767,682 1,621,170 - - - متاحة للبٌع -

 21,750 - 21,750 - - - - محتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق -

        

 16,701,105 909,429 1,347,179 4,558,477 5,705,977 1,689,405 2,490,638 إجمالً األصول المالٌة

        
        االلتزامات المالٌة

 764,140 - - - 153,716 - 610,424 أرصدة مستحقة للبنوك

 12,540,410 45,666 341,930 2,790,343 900,751 2,182,570 6,279,150 ودائع للعمالء

 21,182 - - - - - 21,182  مشتقات مالٌة

 944,554 - 944,554 - - - - قروض أخرى

        

 14,270,286 45,666 1,286,484 2,790,343 1,054,467 2,182,570 6,910,756 إجمالً االلتزامات المالٌة

 فجوة إعادة تسعٌر العائد
 2012 سبتمبر 30فى 

(4,420,118) (493,165) 4,651,510 1,768,134 60,695 863,763 2,430,819 

 
 فً نهاٌة 

 2011 دٌسمبر 31

       

 16,864,601 1,315,223 1,328,222 4,644,323 4,435,744 1,999,377 3,141,712 إجمالً األصول المالٌة

 14,525,463 66,723 937,056 2,172,934 1,126,359 4,179,751 6,042,640 إجمالً االلتزامات المالٌة
 فجوة إعادة تسعٌر العائد

 2011 دٌسمبر 31فى 
(2,900,928) (2,180,374) 3,309,385 2,471,389 391,166 1,248,500 2,339,138 
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 خطر السٌولة- ج  

 خطر السٌولة هو خطر تعرض البنك لصعوبات فً الوفاء بتعهداته المرتبطة بالتزاماته المالٌة عند 
وٌمكن أن ٌنتج عن ذلك اإلخفاق فً الوفاء بااللتزامات . االستحقاق واستبدال المبالغ التً ٌتم سحبها 

 .الخاصة بالسداد للمودعٌن والوفاء بارتباطات اإلقراض 
 
 إدارة مخاطر السٌولة 

 تتضمن عملٌات الرقابة لخطر السٌولة المطبقة بمعرفة إدارة لجنة مراقبة االصول وااللتزامات بالبنك ما 
 :ٌلً 

 
ٌتم إدارة التموٌل الٌومً عن طرٌق مراقبة التدفقات النقدٌة المستقبلٌة للتؤكد من إمكانٌة الوفاء * 

وٌتواجد . وٌتضمن ذلك إحالل األموال عند استحقاقها أو عند إقراضها للعمالء . بكافة المتطلبات 
 .البنك فً أسواق المال العالمٌة لتؤكٌد تحقٌق ذلك الهدف 

االحتفاظ بمحفظة من األصول عالٌة التسوٌق التً من الممكن تسٌٌلها بسهولة لمقابلة أٌة * 
 .اضطرابات غٌر متوقعة فً التدفقات النقدٌة 

 .مراقبة نسب السٌول بالمقارنة بالمتطلبات الداخلٌة للبنك ومتطلبات البنك المركزي المصري * 
 .إدارة التركز وبٌان استحقاقات القروض * 

 
 وألغراض الرقابة وإعداد التقارٌر ٌتم قٌاس وتوقع التدفقات النقدٌة للٌوم واألسبوع والشهر التالً ، 

وتتمثل نقطة البداٌة لتلك التوقعات فً تحلٌل االستحقاقات . وهً الفترات الرئٌسٌة إلدارة السٌولة 
 .التعاقدٌة لاللتزامات المالٌة وتوارٌخ التحصٌالت المتوقعة لألصول المالٌة 

 
 وتقوم لجنة مراقبة االصول وااللتزامات أٌضاً بمراقبة عدم التطابق بٌن األصول متوسطة األجل ، 

ومستوى ونوع الجزء غٌر المستخدم من ارتباطات القروض ، ومدى استخدام تسهٌالت الحسابات 
 .الجارٌة المدٌنة وأثر االلتزامات العرضٌة مثل خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة 

 
 منهج التموٌل 

 ٌتم مراجعة مصادر السٌولة عن طرٌق فرٌق منفصل بلجنة مراقبة االصول وااللتزامات بالبنك بهدف 
 .توفٌر تنوع واسع فً العمالت ، والمناطق الجغرافٌة ، والمصادر ، والمنتجات واآلجال 

 
  التدفقات النقدٌة غٌر المشتقة 

 ٌمثل الجدول التالً التدفقات النقدٌة المدفوعة من قبل البنك بطرٌقة االلتزامات المالٌة غٌر المشتقة 
وتمثل المبالغ المدرجة . موزعة على أساس المدة المتبقٌة من االستحقاقات التعاقدٌة فً تارٌخ المٌزانٌة 

بالجدول التدفقات النقدٌة التعاقدٌة غٌر المخصومة ، بٌنما ٌدٌر البنك خطر السٌولة على أساس التدفقات 
 :النقدٌة غٌر المخصومة المتوقعة ولٌست التعاقدٌة 

 (الف جنٌه مصري)            

 

 فً نهاٌة 

 2012  سبتمبر30
 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

 اإلجمالً

       االلتزامات المالٌة
 764,140 - - - 153,716 610,424 أرصدة مستحقة للبنوك

 12,540,410 341,930 2,790,343 900,751 2,182,570 6,324,816 ودائع للعمالء

 944,554 - 944,554 - - - قروض أخرى
إجمالً االلتزامات المالٌة وفقاًا لتارٌخ 

 14,249,104 341,930 3,734,897 900,751 2,336,286 6,935,240 االستحقاق التعاقدي

إجمالً األصول المالٌة وفقاًا لتارٌخ 
 االستحقاق التعاقدي 

6,084,782 1,929,161 3,083,957 4,460,335 1,142,869 16,701,104 
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 (الف جنٌه مصري)
 

 فً نهاٌة
  2011 دٌسمبر 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

 اإلجمالً

       االلتزامات المالٌة

 1,240,532 - - -  479,776  760,756 أرصدة مستحقة للبنوك
  12,333,347 2,111  2,239,032  948,178  3,878,156  5,265,870 ودائع للعمالء
  935,570 934,945 - 625 - - قروض أخرى

إجمالً االلتزامات المالٌة وفقاً 
 لتارٌخ االستحقاق التعاقدي

6,026,626  4,357,932  948,803  2,239,032 937,056 14,509,449 

إجمالً األصول المالٌة وفقاً 
 لتارٌخ االستحقاق التعاقدي

4,356,692  1,532,607  5,431,446  4,287,207  1,256,649 16,864,601  

 
 

  مشتقات التدفقات النقدٌة
 مشتقات ٌتم تسوٌتها باالجمالى 

 
  تتضمن مشتقات البنك التى ٌتم تسوٌتها باالجمالى ما ٌلى 

 
 مشتقات معدل العائد على عقود مبادلة العائد

ٌوضح الجدول التالى مشتقات االلتزامات المالٌة التى سوف ٌتم تسوٌتها باالجمالى موزعة على اساس 
المدة المتبقٌة من االستحتقاقات التعاقدٌة فى تارٌخ المٌزانٌة وتمثل المبالغ المدرجة بالجدول 

 التدفقات النقدٌة غٌر المخصومة 
 (الف جنٌه مصري)

 فً نهاٌة

 2012  سبتمبر30 

 

 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

 اإلجمالً

       مشتقات معدل العائد
 177,369 121,878 55,491 - - - تدفقات خارجة - 
 177,369 121,878 55,491 - - - تدفقات داخلة - 

 177,369 121,878 55,491 - - - إجمالً تدفقات خارجة 

 177,369 121,878 55,491 - - - إجمالً تدفقات الداخلة

 
 فً نهاٌة

 2011 دٌسمبر 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

 اإلجمالً

       مشتقات معدل العائد

 175,564 120,638 54,926 - - - تدفقات خارجة - 
 175,564 120,638 54,926 - - - تدفقات داخلة - 

 175,564 120,638 54,926 - - - إجمالً تدفقات خارجة 

 175,564 120,638 54,926 - - - إجمالً تدفقات الداخلة
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 بنود خارج المٌزانٌة
 ( :32) وفقاً للجدول الوارد فٌما بعد وفقاً لإلٌضاح رقم 

  
 
 (بااللف جنٌه مصري)         
 فً سبتمبر

 2012  سبتمبر30 
 ال تزٌد عن سنة واحدة

أكثر من سنة وأقل 
 من خمس سنوات

أكثر من خمس 
 سنوات

 اإلجمالً

     
ضمانات مالٌة ، وكمبٌاالت مقبولة 

 وتسهٌالت مالٌة أخرى
 2,403,646 ـ ـ  2,403,646

 31,091 429,1  21,518 144,8 ارتباطات عن اإلٌجار التشغٌلً
ارتباطات رأسمالٌة ناتجة عن اقتناء 

 أصول ثابتة
 ـ  214,810

 214,810 ـ

     

  2,649,547 1,429 21,518  2,626,600 اإلجمالً

 

 (بااللف جنٌه مصري)         
 

 فً نهاٌة 
 2011 دٌسمبر 31

 

 ال تزٌد عن سنة واحدة
أكثر من سنة وأقل من 

 خمس سنوات
أكثر من خمس 

 سنوات
 اإلجمالً

     
ضمانات مالٌة ، وكمبٌاالت مقبولة 

 وتسهٌالت مالٌة أخرى
2,017,362 

 ـ ـ
2,017,362 

 38,013 3,610 24,910 9,493 ارتباطات عن اإلٌجار التشغٌلً
ارتباطات رأسمالٌة ناتجة عن 

 اقتناء أصول ثابتة
33,938 167,947 

 ـ
201,885 

 2,060,793  192,857  3,610 2,257,260  
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 القٌمة العادلة لألصول وااللتزامات المالٌة- د 
  أدوات مالٌة تم قٌاسها بالقٌمة العادلة باستخدام وسائل تقٌٌم1/د

 . ال ٌوجد ادوات مالٌة تم قٌاسها بالقٌمة العادلة باستخدام وسائل تقٌٌم
 
  أدوات مالٌة لم ٌتم قٌاسها بالقٌمة العادلة2/د

 ٌلخص الجدول التالً القٌمة الحالٌة والقٌمة العادلة لألصول وااللتزامات المالٌة التً لم ٌتم 
 :عرضها فً مٌزانٌة البنك بالقٌمة العادلة 

 
 (جنٌه مصري بااللف) 

 القٌمة العادلة القٌمة الدفترٌة 

  2011 دٌسمبر 31 2012  سبتمبر30  2011 دٌسمبر 31 2012  سبتمبر30 

     اصول مالٌة
 1,207,498  766,067  1,207,498  766,067 أرصدة لدى البنوك

     :قروض وتسهٌالت للعمالء 
  548,237  763,179  548,237  763,179 أفراد *-
  7,533,722  7,711,480  7,533,722  7,711,480 مإسسات *-

     :استثمارات مالٌة 
  43,217  38,678  43,217  38,678 أدوات ملكٌة متاحة للبٌع -
  22,129  26,736  21,750  21,750 محتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق -
     

     التزامات مالٌة
  1,240,532  764,140  1,240,532  764,140 أرصدة مستحقة للبنوك

     :ودائع العمالء 
  5,625,987  6,677,883  5,625,987  6,677,883 أفراد *-
  6,707,360  5,862,527  6,707,360  5,862,527 مإسسات *-
 935,570  944,554  935,570 944,554 قروض أخرى* 

    
 .لم ٌقم البنك باحتساب القٌمة العادلة لتلك البنود  *
 

 
   أرصدة لدى البنوك

وٌتم تقدٌر .  تمثل القٌمة لإلٌداعات والودائع للٌلة واحدة ذات العائد المتغٌر القٌمة الحالٌة لها 
القٌمة العادلة المتوقعة للودائع التً تحمل عائد متغٌر بناء على التدفقات النقدٌة المخصومة 

باستخدام سعر العائد السائد فً األسواق المالٌة للدٌون ذات خطر ائتمانً وتارٌخ استحقاق مشابه 
. 

 قروض وتسهٌالت للبنوك 
وتمثل القٌمة العادلة .  تتمثل القروض والتسهٌالت للبنوك فً قروض غٌر الودائع لدى البنوك 

. المتوقعة للقروض والتسهٌالت القٌمة المخصومة للتدفقات النقدٌة المستقبلٌة المتوقع تحصٌلها 
 .وٌتم خصم التدفقات النقدٌة باستخدام معدل العائد الحالً فً السوق لتحدٌد القٌمة العادلة 

 
 قروض وتسهٌالت للعمالء 

وتمثل القٌمة .  ٌتم إثبات القروض والتسهٌالت بالصافً بعد خصم مخصص خسائر االضمحالل 
العادلة المتوقعة للقروض والتسهٌالت القٌمة المخصومة للتدفقات النقدٌة المستقبلٌة المتوقع 

وٌتم خصم التدفقات النقدٌة باستخدام معدل العائد الحالً فً السوق لتحدٌد القٌمة . تحصٌلها 
 .العادلة 
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 استثمارات فً أوراق مالٌة 
 االستثمارات فً أوراق مالٌة فً الجدول السابق تتضمن فقط األصول التً تحمل عائد المحتفظ 

بها حتى تارٌخ االستحقاق ، حٌث ٌتم تقٌٌم األصول المتاحة للبٌع بالقٌمة العادلة فٌما عدا أدوات 
 وٌتم تحدٌد القٌمة . حقوق الملكٌة التً لم ٌتمكن البنك من تقدٌر قٌمتها العادلة بدرجة موثوق بها 

 
العادلة لألصول المالٌة المحتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق بناء على أسعار السوق أو األسعار 

وإذا لم تتوفر هذه البٌانات ، ٌتم تقدٌر القٌمة العادلة . التً تم الحصول علٌها من السماسرة 
باستخدام أسعار األسواق المالٌة لألوراق المالٌة المتداولة ذات خصائص ائتمان وتارٌخ استحقاق 

 .ومعدالت مشابهه 
 

 المستحق لبنوك أخرى وللعمالء 
 تمثل القٌمة العادلة المقدرة للودائع ذات تارٌخ استحقاق غٌر محدد ، التً تتضمن ودائع ال تحمل 

 .عائد ، المبلغ الذي سٌتم دفعه عند الطلب 
 

 وٌتم تحدٌد القٌمة العادلة للودائع التً تحمل عائد ثابت والقروض األخرى غٌر المتداولة فً 
سوق نشطة بناء على التدفقات النقدٌة المخصومة باستخدام سعر العائد على الدٌون الجدٌدة ذات 

 .تارٌخ استحقاق مشابهه 
 

 أدوات دٌن مصدرة 
وبالنسبة لألوراق .  ٌتم حساب إجمالً القٌمة العادلة بناء على أسعار األسواق المالٌة السارٌة 

التً ال ٌوجد لها أسواق نشطة ، ٌتم أول مرة استخدام نموذج التدفقات النقدٌة المخصومة بناء 
 .على المعدل الحالً الذي ٌناسب المدة المتبقٌة حتى تارٌخ االستحقاق 

 
 إدارة رأس المال -هـ 

تتمثل أهداف البنك عند إدارة رأس المال ، الذي ٌشمل عناصر أخرى باإلضافة الى حقوق الملكٌة 
 :الظاهرة بالمٌزانٌة فٌما ٌلً 

 

 .االلتزام بالمتطلبات القانونٌة لرأس المال فً جمهورٌة مصر العربٌة - 
حماٌة قدرة البنك على االستمرارٌة وتمكٌنه من االستمرار فً تولٌد عائد للمساهمٌن واألطراف - 

 .األخرى التً تتعامل مع البنك 
 .الحفاظ على قاعدة رأسمالٌة قوٌة تدعم النمو فً النشاط - 

 
البنك المركزي ) ٌتم مراجعة كفاٌة رأس المال واستخدامات رأس المال وفقاً لمتطلبات الجهة الرقابٌة 

ٌومٌاً بواسطة إدارة البنك ، من خالل نماذج تعتمد على إرشادات  (المصري فً جمهورٌة مصر العربٌة
لجنة بازل للرقابة المصرفٌة وٌتم تقدٌم البٌانات المطلوبة وإٌداعها لدى البنك المركزي المصري على 

 .أساس ربع سنوي 
 

 : وٌطلب البنك المركزي المصري أن ٌقوم البنك بما ٌلً 
 

 . ملٌون جنٌه مصري حداً أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع 500االحتفاظ بمبلغ - 

االحتفاظ بنسبة بٌن عناصر رأس المال وبٌن عناصر األصول وااللتزامات العرضٌة المرجحة - 
 % .10بؤوزان المخاطر تعادل أو تزٌد عن 

 

 : وٌتكون بسط معٌار كفاٌة رأس المال من الشرٌحتٌن التالٌتٌن 
 
بعد خصم القٌمة ) وهً رأس المال األساسً ، وٌتكون من رأس المال المدفوع :الشرٌحة األولى  

، واألرباح المحتجزة واالحتٌاطٌات الناتجة عن توزٌع األرباح فٌما عدا  (الدفترٌة ألسهم الخزٌنة
 .احتٌاطً المخاطر البنكٌة العام ، وٌخصم منه أٌة شهرة سبق االعتراف بها وأٌة خسائر مرحلة 
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 وهً رأس المال المساند ، وٌتكون مما ٌعادل مخصص المخاطر العام وفقاً ألسس :الشرٌحة الثانٌة  
 من إجمالً األصول %   1,25الجدارة االئتمانٌة الصادرة عن البنك المركزي المصري بما ال ٌزٌد عن 

 

الودائع المساندة التً تزٌد آجالها عن / وااللتزامات العرضٌة المرجحة بؤوزان المخاطر ، والقروض 
و  (من قٌمتها فً كل سنة من السنوات الخمس األخٌرة من آجالها% 20مع استهالك )خمس سنوات 

من الزٌادة بٌن القٌمة العادلة والقٌمة الدفترٌة لكل من االستثمارات المالٌة المتاحة للبٌع والمحتفظ % 45

 .بها حتى تارٌخ االستحقاق وفً شركات تابعة وشقٌقة 
 

 وعند حساب إجمالً بسط معٌار كفاٌة رأس المال ، ٌراعى أال ٌزٌد رأس المال المساند عن رأس المال 
 .المساندة عن نصف رأس المال األساسً  (الودائع)األساسً وأال تزٌد القروض 

 
مبوبة بحسب طبٌعة الطرف المدٌن % 100 وٌتم ترجٌح األصول بؤوزان مخاطر تتراوح من صفر الى 

وٌتم . بكل أصل بما ٌعكس مخاطر االئتمان المرتبطة به ، ومع أخذ الضمانات النقدٌة فً االعتبار 
استخدام ذات المعالجة للمبالغ خارج المٌزانٌة بعد إجراء التعدٌالت لتعكس الطبٌعة العرضٌة والخسائر 

 .المحتملة لتلك المبالغ 
 

وٌلخص الجدول التالً .  وقد التزم البنك بكافة متطلبات رأس المال المحلٌة خالل السنتٌن الماضٌتٌن 
 :مكونات رأس المال األساسً والمساند ونسب معٌار كفاٌة رأس المال فً نهاٌة هاتٌن السنتٌن 

 
  2011 دٌسمبر 31 2012  سبتمبر30 

 الف جنٌه مصري الف جنٌه مصري 

   (رأس المال األساسً)الشرٌحة األولى 
 1,000,000 1,000,000 أسهم رأس المال

 106,773 156,773 االحتٌاطً العام

 77,605 88,882 االحتٌاطً القانونً

 (11,016) 31,344 احتٌاطٌات أخرى

 216,514 214,091 األرباح المحتجزة

 1,389,876 1,491,090 إجمالً رأس المال األساسً

   (رأس المال المساند)الشرٌحة الثانٌة 

 122,957 119,381 ما ٌعادل مخصص المخاطر العامة

 694,938 745,545 ودائع مساندة/ قروض 

   

 817,895 864,926 إجمالً رأس المال المساند

 2,207,771 2,356,016 إجمالً رأس المال

   :األصول وااللتزامات العرضٌة مرجحة بأوزان مخاطر 

 8,849,900 8,569,022 األصول 

 986,699 981,443 االلتزامات العرضٌة

إجمالً األصول وااللتزامات العرضٌة مرجحة بأوزان 
 مخاطر

9,550,465 9,836,599 

  %22,44  %24,67 (%)معٌار كفاٌة رأس المال 
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 التقدٌرات واالفتراضات المحاسبٌة الهامة  -  4
 

  ٌقوم البنك بإستخدام تقدٌرات وافتراضات تإثر على مبالغ األصول واإللتزامات التى ٌتم اإلفصاح عنها خالل 
الفترة المالٌة التالٌة ، وٌتم تقٌٌم التقدٌرات واالفتراضات باستمرار على أساس الخبرة التارٌخٌة وغٌرها من 

العوامل ، بما فى ذلك التوقعات لألحداث المستقبلٌة التى ٌعتقد أنها معقولة فى ظل الظروف والمعلومات 
 .المتاحة 

 

 خسائر االضمحالل فً القروض والتسهٌالت- أ  
وٌقوم .  ٌراجع البنك محفظة القروض والتسهٌالت لتقٌٌم االضمحالل على أساس ربع سنوي على األقل 

باستخدام الحكم الشخصً عند تحدٌد ما إذا كان ٌنبغً تسجٌل عبء االضمحالل فً قائمة الدخل ، وذلك 
لمعرفة ما إذا كان هناك أٌة بٌانات موثوق بها تشٌر الى أنه ٌوجد انخفاض ٌمكن قٌاسة فً التدفقات 

النقدٌة المستقبلٌة المتوقعة من محفظة القروض وذلك قبل التعرف على االنخفاض على مستوى القرض 
وقد تشمل هذه األدلة وجود بٌانات تشٌر الى حدوث تغٌٌر سلبً فً قدرة . الواحد فً تلك المحفظة 

محفظة من المقترضٌن على السداد للبنك ، أو ظروف محلٌة أو اقتصادٌة ترتبط بالتعثر فً أصول 
عند جدولة التدفقات النقدٌة المستقبلٌة ، تقوم اإلدارة باستخدام تقدٌرات بناء على الخبرة السابقة . البنك 

لخسائر أصول ذات خصائص مخاطر ائتمانٌة فً وجود أدلة موضوعٌة تشٌر الى االضمحالل مماثلة 
وٌتم مراجعة الطرٌقة واالفتراضات المستخدمة فً تقدٌر كل من مبلغ . لتلك الواردة فً المحفظة 

وتوقٌت التدفقات النقدٌة المستقبلٌة بصورة منتظمة للحد من أٌة اختالفات بٌن الخسارة المقدرة والخسارة 
 . الفعلٌة بناء على الخبرة 

 

 اضمحالل االستثمارات فً أدوات حقوق ملكٌة متاحة للبٌع- ب 
 ٌحدد البنك إضمحالل اإلستثمارات فى أدوات حقوق الملكٌة المتاحة للبٌع عندما ٌكون هناك إنخفاض 

هام أو ممتد فى قٌمتها العادلة عن التكلفة وٌحتاج تحدٌداً ما إذا كان اإلنخفاض هاماً أو ممتداً إلى حكم 
المعتادة  (Volatility) التذبذبات –شخصى ، والتخاذ هذا الحكم ٌقوم البنك بتقٌٌم ضمن عوامل أخرى 

لسعر السهم باإلضافة إلى ذلك قد ٌكون هناك إضمحالل عندما ٌكون هناك دلٌل على وجود تدهور فى 
الحالة المالٌة للشركة المستثمر فٌها أو تدفقاتها النقدٌة التشغٌلٌة والتموٌلٌة أو أداء الصناعة أو القطاع أو 

 . التغٌرات فى التكنولوجٌا 
 

 وإذا تم اعتبار كل إنخفاض فى القٌمة العادلة إلى أقل من التكلفة هام أو ممتد فإن البنك سوف ٌعانى 
 ألف جنٌه مصرى تمثل تحوٌل إجمالى إحتٌاطى القٌمة العادلة إلى قائمة 120,3خسارة إضافٌة بمقدار 

 .الدخل 
 

 استثمارات مالٌة محتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق- ج 
 ٌتم تبوٌب األصول المالٌة غٌر المشتقة ذات دفعات وتوارٌخ إستحقاق ثابتة أو قابلة للتحدٌد على أنها 

إستثمارات محتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق وٌتطلب ذلك التبوٌب استخدام الحكم الشخصى بدرجة 
عالٌة والتخاذ هذا القرار ٌقوم البنك بتقٌٌم النٌة والقدرة على اإلحتفاظ بتلك اإلستثمارات حتى تارٌخ 

االستحقاق ، وإذا أخفق البنك فى اإلحتفاظ بتلك اإلستثمارات حتى تارٌخ االستحقاق فٌما عدا فى بعض 
الظروف الخاصة مثل بٌع كمٌة غٌر هامة قرب مٌعاد االستحقاق عندها ٌتم إعادة تبوٌب كل 

اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق إلى اإلستثمارات المتاحة للبٌع ، وبالتالى سوف ٌتم 
قٌاس تلك اإلستثمارات بالقٌمة العادلة ولٌس بالتكلفة المستهلكة إضافة إلى تعلٌق تبوٌب أٌة إستثمارات 

 . بذلك البند 
 

  إذا تم تعلٌق استخدام تبوٌب االستثمارات على أنها محتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق ، سوف ٌتم زٌادة 
 ألف جنٌه مصرى لتصل للقٌمة العادلة وذلك بتسجٌل قٌد مقابل فى 986,4 القٌمة الدفترٌة بمبلغ

 .احتٌاطى القٌمة العادلة ضمن حقوق الملكٌة 
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 ضرائب الدخل- د  

 تتضمن ضرٌبة الدخل على ربح أو خسارة الفترة كل من ضرٌبة الفترة والضرٌبة المإجلة ، وٌتم 
االعتراف بها بقائمة الدخل باستثناء ضرٌبة الدخل المتعلقة ببنود حقوق الملكٌة التى ٌتم االعتراف 

 .بها مباشرة ضمن حقوق الملكٌة 

وٌتم االعتراف بضرٌبة الدخل على أساس صافى الربح الخاضع للضرٌبة باستخدام أسعار الضرٌبة 
السارٌة فى تارٌخ اعداد المٌزانٌة باالضافة إلى التسوٌات الضرٌبٌة الخاصة بالسنوات السابقة ، 

وااللتزامات طبقاً لألسس المحاسبٌة وقٌمتها طبقاً لألسس الضرٌبٌة ، هذا وٌتم تحدٌد قٌمة الضرٌبة 
المإجلة بناًء على الطرٌقة المتوقعة لتحقق أو تسوٌة قٌم األصول وااللتزامات باستخدام أسعار 

 . الضرٌبة السارٌة فى تارٌخ إعداد المٌزانٌة 

وٌتم االعتراف باألصول الضرٌبٌة المإجلة للبنك عندما ٌكون هناك احتمال مرجح بإمكانٌة تحقٌق 
أرباح تخضع للضرٌبة فى المستقبل ٌمكن من خاللها االنتفاع بهذا األصل ، وٌتم تخفٌض قٌمة 
األصول الضرٌبٌة المإجلة بقٌمة الجزء الذى لن ٌتحقق منه المنفعة الضرٌبٌة المتوقعة خالل 

السنوات التالٌة ، على أنه فى حالة إرتفاع المنفعة الضرٌبٌة المتوقعة ٌتم زٌادة األصول الضرٌبٌة 
 . المإجلة وذلك فى حدود ماسبق تخفٌضه 

 
  صافً الدخل من العائد-  5

 2011 سبتمبر 30 2012  سبتمبر30 

 بااللف جنٌه مصري بااللف جنٌه مصري 

   عائد القروض واإلٌرادات المشابهة من 
   :قروض وتسهٌالت 

 500,141 551,553 للعمالء

 267,437 408,203 الخزانةأذون 

 9,888 5,614 ودائع وحسابات جارٌة

 171,946 240,585 استثمارات فً أدوات دٌن محتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق والمتاحة للبٌع

 949,412 1,205,955 اإلجمالً

   :تكلفة الودائع والتكالٌف المشابهة من 
   ودائع وحسابات جارٌة 

 60,683 77,139 للبنوك

 479,520 639,448 للعمالء

 716,587 540,203 
 19,594 19,233 قروض أخرى

 559,797 735,820 اإلجمالً

 389,615 470,135 الصافً
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  صافً الدخل من األتعاب والعموالت-  6

 
 
 توزٌعات األرباح  - 7
 

 2011 سبتمبر 30  2012  سبتمبر30 

 
 

 بااللف جنٌه مصري  بااللف جنٌه مصري

 1,463  1,113 أوراق مالٌة متاحة للبٌع

 236  260 شركات شقٌقة
 1,373  1,699 

  صافً دخل المتاجرة- 8
 

 2011 سبتمبر 30  2012  سبتمبر30 

 بااللف جنٌه مصري  بااللف جنٌه مصري 
    عملٌات النقد األجنبً

 19,802  14,491   التعامل فً العمالت األجنبٌةارباح

 (15,761)  (5,168) تقٌٌم عقود مبادلة العائد خسائر
 9,323  4,041 

 

 أرباح االستثمارات المالٌة    -  9

 
 2011 سبتمبر 30  2012  سبتمبر30 

 بااللف جنٌه مصري  بااللف جنٌه مصري 

    
 19,773  ـ ارباح بٌع استثمارات فى شركات تابعة 

 1,324  18,303 أرباح  بٌع أصول مالٌة متاحة للبٌع
(144  4,111 اذون خزانة بٌع  (خسائر  )أرباح  ) 

 22,41 4  20,953 

 
 

  

 2011 سبتمبر 30  2012  سبتمبر30 

 بااللف جنٌه مصري  بااللف جنٌه مصري 

    :إٌرادات األتعاب والعموالت 
  95,135   104,936 األتعاب والعموالت المرتبطة باالئتمان

  2,893   1,831 أتعاب أعمال األمانة والحفظ
  22,061   17,506 أتعاب أخرى

 124,273  120,089 

    
    :مصروفات األتعاب والعموالت 

 
 أتعاب أخرى مدفوعة

 (1,342 )   (776) 

 119,313  122,931 الصافً
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 حصة البنك فى نتائج شركات شقٌقة    -  10

 
 2011 سبتمبر 30  2012  سبتمبر30 

 بااللف جنٌه مصري  بااللف جنٌه مصري 

 3,842  67 الشركة الدولٌة للخدمات البرٌدٌة

 لتكوٌن إدارة محافظ األوراق المالٌة الوطنى كابٌتالشركة 
   و إدارة صنادٌق اإلستثمار

(126) 
 

497) ) 

 (59)  3,345 

 

  مصروفات إدارٌة- 11
 

 2011 سبتمبر 30  2012  سبتمبر30 

 بااللف جنٌه مصري  بااللف جنٌه مصري 

    تكلفة العاملٌن

  102,523  105,833 أجور ومرتبات
  4,862   5,348 تؤمٌنات اجتماعٌة

    تكلفة المعاشات ومزاٌا اخرى
  11,066  14,456 نظم االشتراكات المحددة

  118,451  125,637 االجمالى

  65,536  65,750 مصروفات إدارٌة أخرى

 191,387  183,987 

 
 إٌرادات تشغٌل أخرى (مصروفات) -  12

  
 2011 سبتمبر 30  2012  سبتمبر30 

 بااللف جنٌه مصري  بااللف جنٌه مصري 

تقٌٌم أرصدة األصول وااللتزامات بالعمالت األجنبٌة ذات  أرباح
 الطبٌعة النقدٌة بخالف تلك التً بغرض المتاجرة

239 
 

- 

 10,173   6,953 اٌرادات أصول آلت ملكٌتها للبنك وفاء لدٌون 

 (116)  (79) مصروفات أصول آلت ملكٌتها للبنك وفاء لدٌون 

 (1)  3,328 بٌع أصول ثابتة  (خسائر)ارباح 

 (21,889)  (25,650) مصروفات تؤجٌر تشغٌلى وتموٌلى

 (148)  (3,966) مخصصات أخري

 (19,175)  (11,981) 

 
 مصروفات ضرائب الدخل -  13

  
 2011 سبتمبر 30  2012  سبتمبر30 

 بااللف جنٌه مصري  بااللف جنٌه مصري 
 77,041  101,222 ضرائب الدخل الجارٌة

 (469)  8,757 ضرائب مإجلة 
 109,979  76,572 
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، وتختلف الضرائب على أرباح البنك  (28)تم عرض معلومات إضافٌة عن ضرائب الدخل المإجلة بإٌضاح  

 :عن القٌمة التً ستنتج عن تطبٌق معدالت الضرائب السارٌة كالتالً 
 

 :تسوٌات الحتساب السعر الفعلً لضرٌبة الدخل  

 
 بااللف جنٌه مصري

 2011 سبتمبر 30  2012  سبتمبر30  

 الضرٌبة الوعاء الضرٌبى الضرٌبة الوعاء الضرٌبى 
  268,518  338,350 الربح المحاسبً قبل الضرٌبة

     ضرٌبة الدخل المحسوبة على الربح المحاسبى
 2,000  2,000  من صافى الربح المحاسبى% 20نسبة 
 64,630  82,088   مالٌٌن من صافى الربح المحاسبى10مما ٌزٌد على % 25نسبة 

 66,630  84,088  اجمالى ضرٌبة الدخل وفقا للربح المحاسبً

     (ٌخصم)/ ٌضاف 
     مصروفات غٌر قابله للخصم

  258  548  تبرعات
  19,594  - عوائد مدٌنة الٌتوافر فٌها شروط إعتبارها من التكالٌف واجبة الخصم 

     اعفاءات ضرٌبٌة
  (1,533)  (7,672) المقٌدة بالبورصة التعامل فى األوراق المالٌة أرباح

  (21,420)  (1,373) إعفاءات مقررة بقانون الضرٌبة على الدخل 
     المستخدم من المخصصات

  9,593  8,051 تؤثٌر المخصصات
  (1,915)  (1,700) عوائد مجنبة

  (3,345)  - شركات شقٌقةأعمال حصة البنك فى نتائج 
  (4,032)  (3,487) اهالكات

  (4,085)  (12,802) (فروق تقٌٌم استثمارات مالٌة لم ٌسبق اعتمادها )خصومات اخرى 

  261,633  319,915 صافى الوعاء الخاضع للضرٌبة

 52,327  79,479  االقرار ضرٌبة
 24,714  21,743  تسوٌة ضرائب سنوات سابقة على التوالى/ ضرٌبة اذون وسندات خزانة 

 77,041  101,222  ضرٌبة الدخل

 28,69%  29,92%  سعر الضرٌبة الفعلً

 
 والصادر عن المجلس األعلى للقوات المسلحة الخاص بتعدٌل بعض أحكام قانون الضرٌبة على 2011 لسنة 51وفقا لمرسوم القانون رقم    *

 % 20تخضع الشرٌحة األولى من الوعاء الضرٌبً حتى عشرة مالٌٌن جنٌه مصري بنسبة , 2005 لسنة 91الدخل الصادر بالقانون رقم 
    % . 25ومازاد على ذلك ٌخضع بنسبة 

 

 نقدٌة وأرصدة لدى البنك المركزى -  14
 2011 دٌسمبر 31  2012  سبتمبر30  

  بااللف جنٌه مصري 
 

 بااللف جنٌه مصري

 201,542  218,279 نقدٌة

 1,321,764  894,301 أرصدة لدى البنك المركزى فً إطار نسبة االحتٌاطً

 1,112,580  1,523,306 

 1,315,223  906,960 أرصدة بدون عائد
 208,083  205,620 أرصدة ذات عائد 

 1,112,580  1,523,306 
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 أرصدة لدى البنوك -  15
 2011 دٌسمبر 31  2012  سبتمبر30 

 بااللف جنٌه مصري  بااللف جنٌه مصري 
 83,505  602,91 حسابات جارٌة

 1,123,993  998,671 ودائع

 600,763  1,207,498 
 ـ  467,2 بنوك مركزٌة بخالف نسبة االحتٌاطى االلزامى

 067,766  1,207,498 

 83,505  94 ,069 أرصدة بدون عائد

 1,123,993  998,671 أرصدة ذات عائد متغٌر

 067,766  1,207,498 

 1,207,498  600,763 أرصدة متداولة
 ـ  467,2 أرصدة غٌر متداولة

 067,766  1,207,498 

 
 أذون خزانة  -  16

 2011 دٌسمبر 31  2012  سبتمبر30  

 بااللف جنٌه مصري  بااللف جنٌه مصري 

 3,708,772  3,937,197 أذون خزانة * 

 3,937,197  3,708,772 

 :وتتمثل أذون الخزانة فً  
 

  557,650   203,925  ٌوم91أذون خزانة استحقاق 
  788,100   218,025  ٌوم182أذون خزانة استحقاق 
  651,875   876,575  ٌوم273أذون خزانة استحقاق 
  1,196,600  2,736,325  ٌوم364أذون خزانة استحقاق 

 4,034,850  3,194,225 

 (179,786)  (254,601) عوائد لم تستحق بعد

 3,014,439  3,780,249 (1)االجمالً 
 

 :عملٌات شراء أذون خزانة مع االلتزام باعادة البٌع 
 

 
 

 

 726,375  162,000 أذون خزانة مشتراة مع االلتزام باعادة البٌع خالل أسبوع
 (32,042)  (5,052) عوائد لم تستحق بعد

 694,333  156,948 (2)االجمالً 

 3,708,772  3,937,197  (2 + 1 )االجمالً 

    

 ملٌون 150 ملٌون جنٌه مصرى مرهونة للبنك المركزى المصرى مقابل ودٌعة بمبلغ 162تتضمن أذون خزانة بمبلغ *  

 .2012 سبتمبر 30جنٌه مصرى فً 
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 قروض وتسهٌالت للعمالء -  17
 

 2011 دٌسمبر 31 2012  سبتمبر30   

 الف جنٌه مصرى الف جنٌه مصرى 
   أفراد

 15,787 20,382 بطاقات ائتمان

 518,993 726,724 قروض شخصٌة
 13,457 16,073 قروض عقارٌة

 548,237 763,179 (1)إجمالً 

   مؤسسات شامالًا القروض الصغٌرة لألنشطة االقتصادٌة
 1,945,105 1,446,810 حسابات جارٌة مدٌنة

 4,148,002 4,905,253 قروض مباشرة

 1,440,615 1,359,417 قروض مشتركة
 7,533,722 7,711,480 (2)إجمالً 

 8,081,959 8,474,659 (2+1)إجمالً القروض والتسهٌالت للعمالء 

   ٌخصم
 (943,420) (1,012,205) مخصص خسائر االضمحالل

 (19,565) (17,864) العوائد المجنبة 
   

 7,118,974 7,444,590 الصافً

 مخصص خسائر االضمحالل 
  تحلٌل حركة مخصص خسائر االضمحالل للقروض والتسهٌالت للعمالء

 

 2012  سبتمبر30فى نهاٌة 
 االجمالى المؤسسات االفراد 
 جنٌه مصرىباأللف  جنٌه مصرىباأللف  جنٌه مصرىباأللف  

 943,420 899,834 43,586 اول الفترة الرصٌد فى
 77,205 74,030 3,175 المكون خالل الفترة

 248 248 - متحصالت من قروض سبق اعدامها
 414 414 - فروق تقٌٌم عمالت أجنبٌة
 1,543 3,669 (2126) محول بٌن المخصصات 

 44,635 978,195 1,022,830 
 (10,625) (10,625) - المستخدم خالل الفترة

 1,012,205 967,570 44,635 الرصٌد فً اخر الفترة

 2011 دٌسمبر 31فً نهاٌة 
 

 االفراد 

 بااللف جنٌه مصري
 المإسسات

 بااللف جنٌه مصري
 االجمالى

 بااللف جنٌه مصري

 914,608 882,292 32,316 اول السنة الرصٌد فى
 114,366 109,866 4,500 المكون خالل السنة

 330 330 - متحصالت من قروض سبق اعدامها
 1,177 1,177 - فروق تقٌٌم عمالت أجنبٌة

 - (6,770) 6,770 محول من مخصص المإسسات إلى األفراد

 410 410 - محول من المخصصات االخرى

 43,586 987,305 1,030,891 

 (87,471) (87,471) - المستخدم خالل السنة

 943,420 899,834 43,586 الرصٌد فً اخر السنة
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   أدوات المشتقات المالٌة- 18
 

  المشتقات
  

 :ٌقوم البنك باستخدام أدوات المشتقات التالٌة ألغراض التغطٌة ولغٌر أغراض التغطٌة 
 

 ارتباطات لشراء عمالت أجنبٌة ومحلٌة ، بما فً ذلك الجزء Forwardتمثل عقود العملة اآلجلة  -
أو / للعمالت األجنبٌة وFutureغٌر المنفذ من المعامالت الفورٌة ، وتمثل العقود المستقبلٌة 

معدالت العائد التزامات تعاقدٌة الستالم أو دفع مبلغ بالصافً على أساس التغٌرات فً أسعار 
أو لشراء أو بٌع عملة أجنبٌة أو أداة مالٌة فً تارٌخ مستقبلً بسعر /الصرف ومعدالت العائد و

 .تعاقدي محدد فً سوق مالٌة نشطة 

 
وٌعتبر خطر االئتمان للبنك ضئٌالً ، وتمثل اتفاقٌات العائد اآلجلة عقود أسعار عائد مستقبلٌة ٌتم  

التفاوض علٌها لكل حالة على حدة ، وتتطلب تلك االتفاقٌات التسوٌة النقدٌة فً تارٌخ مستقبلً 
/ للفرق بٌن سعر العائد المتعاقد علٌه وسعر العائد الجاري فً السوق وعلى أساس مبلغ تعاقدي 

 . متفق علٌه Nominal Valueافتراضً 
 

أو العائد ارتباطات التبادل مجموعة من التدفقات النقدٌة األخرى ، /تمثل عقود مبادلة العملة و -
أو كل  (معدل ثابت بمعدل متغٌر مثالً )وٌنتج عن تلك العقود تبادل العمالت أو معدالت العائد 

، وال ٌتم التبادل الفعلً للمبالغ التعاقدٌة إال فً بعض  (أي عقود مبادلة عوائد وعمالت)ذلك معاً 
 .عقود مبادلة العمالت 

 

وٌتمثل خطر االئتمان للبنك فً التكلفة المحتملة الستبدال عقود المبادالت إذا أخفقت األطراف  
وٌتم مراقبة ذلك الخطر بصفة مستمرة بالمقارنة بالقٌمة العادلة . األخرى فً أداء التزاماتها 
وٌقوم البنك بتقٌٌم األطراف . وللرقابة على خطر االئتمان القائم . وبنسبة من المبالغ التعاقدٌة 

 .األخرى بذات األسالٌب المستخدمة فً أنشطة اإلقراض 

 
أو معدالت العائد ترتٌبات تعاقدٌة ٌمنح /العملة األجنبٌة و (Option)تمثل عقود خٌارات  -

أو  (خٌار شراء)الحق ولٌس االلتزام ، إما لشراء  (المحتفظ)للمشتري  (المصدر)بموجبها البائع 
، فً ٌوم محدد أو خالل فترة محددة لمبلغ معٌن من العملة األجنبٌة أو أداة مالٌة  (خٌار بٌع)لبٌع 

وٌتسلم البائع عمولة من المشتري لقاء قبوله لخطر العملة األجنبٌة أو معدل . بسعر محدد مسبقاً 
خارج )وتكون عقود الخٌارات إما متداولة فً السوق أو تفاوضٌة بٌن البنك وأحد العمالء . العائد 

وٌتعرض البنك لخطر االئتمان من عقود الخٌار المشتراة فقط فً حدود القٌمة  . (المقصورة
 .الدفترٌة التً تمثل قٌمتها العادلة 

 

تعد المبالغ التعاقدٌة لبعض األنواع من األدوات المالٌة أساساً للمقارنة مع األدوات المالٌة  -
المعترف بها فً المٌزانٌة ، ولكن ال توفر الضرورة مإشراً عن مبالغ التدفقات النقدٌة المستقبلٌة 

 .أو القٌمة العادلة الحالٌة لألدوات ، ولذلك ال تعكس هذه المبالغ خطر االئتمان أو خطر السعر 
 

نتٌجة للتغٌرات فً أسعار  (التزامات)أو غٌر صالحة  (أصوالً )وتصبح المشتقات لصالح البنك  
الصرف أو معدالت العائد المرتبطة بتلك المشتقات ، وٌمكن أن ٌتذبذب من وقت ألخر إجمالً 

االفتراضٌة للمشتقات المالٌة القائمة وكذلك المدى الذي تكون فٌه المشتقات / المبالغ التعاقدٌة 
 . لصالح أو لغٌر صالح البنك وإجمالً القٌم العادلة لألصول وااللتزامات من المشتقات المالٌة 

 :االلتزام المبٌن فى الجدول التالى  وتتمثل المشتقات فى
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 (باأللف جنٌه مصري)
 

 2011 دٌسمبر 31 2012  سبتمبر30 

المشتقات المحتفظ بها 
 بغرض المتاجرة

 

 المبلغ التعاقدى
 االفتراضى 

 المبلغ التعاقدى االلتزامات األصول
 االفتراضى 

 االلتزامات األصول

 014,16 - 175,564 21,182 - 177,369 عقود مبادلة عائد

 014,16 - 175,564 21,182 - 177,369 إجمالً المشتقات

 
 استثمارات مالٌة -  19
 2011 دٌسمبر 31 2012  سبتمبر30 

 بااللف جنٌه مصرى جنٌه مصرىبااللف  
   استثمارات مالٌة متاحة للبٌع

   : بالقٌمة العادلة –أدوات دٌن 
 2,271,579 2,309,690 مدرجة فً السوق-  

    مدرجة فً السوقغٌر دٌنأدوات 

 723 962 صندوق البنك الوطنى المصرى-  

 5,797 18,783 صندوق اشراق-  

 ـ 20,739 صندوق انماء-  

   :أدوات حقوق ملكٌة 
 43,217 38,678 غٌر مدرجة فً السوق-  

 2,321,316 2,388,852 (1)إجمالً استثمارات مالٌة متاحة للبٌع 

   استثمارات مالٌة محتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق

   : بالتكلفة المستهلكة –أدوات دٌن 

   غٌر مدرجة فً السوق-  
 6,750 6,750 صندوق البنك الوطنى المصرى

 5,000 5,000 صندوق اشراق

 5,000 5,000 صندوق الحٌاة

 5,000 5,000 صندوق انماء

 21,750 21,750 (2)إجمالً استثمارات مالٌة محتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق 

 2,343,066 2,410,602 (2+1)إجمالً استثمارات مالٌة 

 2,099,912 2,205,878 أرصدة متداولة

 243,154 204,724 أرصدة غٌر متداولة

 2,410,602 2,343,066 

 2,093,393 2,165,394 أدوات دٌن ذات عائد ثابت

 249,673 245,208 أدوات دٌن ذات عائد متغٌر

 2,410,602 2,343,066 
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 استثمارات مالٌة 
 متاحة للبٌع

استثمارات مالٌة محتفظ 
 بها

 حتى تارٌخ االستحقاق

 اإلجمالى
 

 بااللف جنٌه مصري بااللف جنٌه مصري بااللف جنٌه مصري 

 2,343,066 21,750  2,321,316 2012  ٌناٌر1فى الرصٌد 

  985,746 -  985,746  إضافات

 (968,935) - (968,935) (استرداد/ بٌع )استبعادات 

 2,620 - 2,620 فروق تقٌٌم أصول ذات طبٌعة نقدٌة بالعمالت األجنبٌة

 52,575 - 52,575 خسائر التغٌٌر فً القٌمة العادلة (أرباح)صافً 

 (1,589) - (1,589) رد احتٌاطً القٌمة العادلة لالستثمارات المالٌة المتاحة للبٌع

 (2,881) - (2,881) تكلفة مستهلكة خالل الفترة

 2,410,602 21,750  2,388,852 2012  سبتمبر30الرصٌد فى 

 2,725,038 61,696  2,663,342 2011 ٌناٌر 1الرصٌد فً 

  466,112 5,000  461,112 إضافات

 17,438 - 17,438 إعادة تبوٌب من استثمارات مالٌة بغرض المتاجرة 

 25 - 25  تحوٌالت من شركات تابعة و شقٌقة

 (817,646) (44,705) (772,941) (استرداد/ بٌع )استبعادات 

  6,613 -  6,613 فروق تقٌٌم أصول ذات طبٌعة نقدٌة بالعمالت األجنبٌة

 (45,475) - (45,475) صافً  خسائر التغٌٌر فً القٌمة العادلة

 (1,126) - (1,126) رد احتٌاطً القٌمة العادلة لالستثمارات المالٌة المتاحة للبٌع

 (7,913) (241) (7,672) تكلفة مستهلكة خالل الفترة

 2,343,066 21,750  2,321,316 2011 دٌسمبر 31الرصٌد فى 

 

 استثمارات فً شركات شقٌقة - 20
 :بلغت نسبة مساهمة البنك فً الشركات الشقٌقة كما ٌلً 

  2012  سبتمبر30  2011 دٌسمبر 31

  بااللف جنٌه مصرى  بااللف جنٌه مصرى
 نسبة

المساهمة
% 

 
 القٌمة

 نسبة 
المساهمة

% 

 
 القٌمة

 

  شركات شقٌقة       
 الشركة الدولٌة للخدمات البرٌدٌة 2,947  20.00  3,630  20.00
  الوطنى كابٌتال     شركة  19,377  49.99  19,503  49.99

 

  23,133    22,324  

        
  .جمٌع االستثمارات المالٌة فى شركات شقٌقة غٌر مدرجة فى البورصة

 :-البٌانات المالٌة ونسبة مساهمة البنك فً الشركات الشقٌقة  كما ٌلً  أهم   - 

 بالف جنٌه مصري

 البٌان
 

طبٌعة 
 العالقة

البلد مقر 
 الشركة

أصول 
 الشركة

 التزامات الشركة

 (بدون حقوق الملكٌــة)

اٌرادات 
 الشركة

 (خسائر)/أرباح 
 الشركة

قٌمة 
 المساهمة

نسبة 
 المساهمة

% 

شركة  للخدمات البرٌدٌةالدولٌة الشركة 

 20.00 2.947 578 22.880 7.091 13.635 مصر شقٌقة

 لتكوٌن شركة الوطنً كابٌتال
 إدارة محافظ األوراق المالٌة 

 و إدارة صنادٌق اإلستثمار

شركة 

 49.99 19.377 (3) 823 881 38.799 مصر شقٌقة

         

 2012 ٌونٌه 30ـ القوائم المالٌة فً 
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 أصول أخرى - 21
  2011 دٌسمبر 31 2012  سبتمبر30 

 جنٌه مصرىبااللف  جنٌه مصرىبااللف  

 116,246 102,552 اإلٌرادات المستحقة

 109,578 122,516  دفعات مقدمة تحت حساب شراء أصول ثابتة
 55,854 87,142 (بعد خصم مخصص االضمحالل)األصول التً آلت ملكٌتها للبنك وفاء لدٌون 

 38,198 39,851 وثٌقة تؤمٌن جماعً

 8,862 14,435 المصروفات المقدمة
 4,455 13,048 التؤمٌنات والعهد

 4,262 2,870 عائد مدفوع مقدما
 18,533 20,270 أخرى

 402,684 355,988 
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 أصول ثابتة  -22
 أراضى 

 بااللف
 جنٌه مصري 

 مبانً
 بااللف

 جنٌه مصري

 نظم الٌة متكاملة
  بااللف

 جنٌه مصري

 وسائل نقل
  بااللف

 جنٌه مصري

 تجهٌزات وتركٌبات
  بااللف

 جنٌه مصري 

  اجهزة ومعدات
 بااللف

 جنٌه مصري

  اثاث
 بااللف

 جنٌه مصري

 أخرى
  بااللف

 جنٌه مصري

 اإلجمالى
 بااللف

 جنٌه مصري
          2011 ٌناٌر 1الرصٌد فى 

 277,245 324,10 857,12 711,7 641,19 164,5 647,38 005,128 928,22 التكلفة

 (058,59) (882,5) (319,6) (046,3) - (526,3) (448,21) (837,18) - مجمع االهالك

 219,186 442,4 538,6 665,4 641,19 638,1 199,17 168,109 928,22 2011 ٌناٌر 1صافً القٌمة الدفترٌة فى 

 219,186 442,4 538,6 665,4 641,19 638,1 199,17 168,109 928,22 2011 ٌناٌر 1صافً القٌمة الدفترٌة 

 016,21 413 944,1 492 915,15 747 500,1 5 - اضافات

 - 3 202 )46 ( (222) - 63 - - المحول فٌما بٌن االصول

 (666,1) ) 94 ( ) 527 ( ) 61 ( (6) - (978) - - استبعادات االصول

 358,1 92 305 54 - - 907 - - استبعادات االهالكات

 (674,16) (862) (362) (914) (449,5) (613) (780,5) (694,2) - تكلفة اهالك
 253,190 994,3 100,8 190,4 879,29 772,1 911,12 479,106 928,22 2011  دٌسمبر31صافً القٌمة الدفترٌة فى 

          

       2012 ٌناٌر 1الرصٌد فى 

 627,264 646,10 476,14 096,8 328,35 911,5 232,39 010,128 928,22 التكلفة

 (374,74) (652,6) (376,6) (906,3) (449,5) (139,4) (321,26) (531,21) - مجمع االهالك

 928,22 479,106 911,12 772,1 879,29 190,4 100,8 994,3 253,190 

          
 253,190 994,3 100,8 190,4 879,29 772,1 911,12 479,106 928,22 2012 ٌناٌر 1صافً القٌمة الدفترٌة 

 156,40 513 625,8 445 859,11 524 135,7 055,11 - اضافات
 (721,5) ) 113 ( )24( )14( - (636) (582) (352,4) - استبعادات االصول

 604,1 113 21 13 - 596 577 284 - استبعادات االهالكات

 (476,16) (709) (233,1) (644) (005,7) (561) (372,4) (952,1) - تكلفة اهالك
 816,209 798,3 489,15 990,3 733,34 695,1 669,15 514,111 928,22 2012 سبتمبر 30صافً القٌمة الدفترٌة فى 

          2012  سبتمبر30الرصٌد فى 

 062,299 046,11 077,23 527,8 187,47 799,5 785,45 713,134 928,22 التكلفة 

 (246,89) (248,7) (588,7) (537,4) (454,12) (104,4) (116,30) (199,23) - مجمع االهالك
 816,209 798,3 489,15 990,3 733,34 695,1 669,15 514,111 928,22 2012 سبتمبر 30صافً القٌمة الدفترٌة فى 

.الالزمة لتسجيل تلك األصول اإلجراءات القانونية اتخاذ البنك وجارى حاليا باسم الف جنيه مصري تمثل أصول لم تسجل بعد 32,420 مبلغالميزانية  تاريخ في (بعد اإلهالك)تتضمن األصول الثابتة *  
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 أرصدة مستحقة للبنوك - 23
 2011 دٌسمبر 31 2012  سبتمبر30 

 
 جنٌه مصريبااللف  

 
 بااللف جنٌه مصري

 
    البنك المركزى المصرى– أ

 668,000 150,000  *  ودائع       
   
 150,000 668,000 

   بنوك محلٌة - ب
 31,065 340,000 ودائع     

 340,000 31,065 

   بنوك خارجٌة- جـ 
 19,025 50,132   حسابات جارٌة

 522,442 224,008   ودائع

 274,140 541,467 
 764,140 1,240,532 

 19,025 50,132 أرصدة بدون عائد
 553,507 564,008 أرصدة ذات عائد متغٌر

 668,000 150,000 أرصدة ذات عائد ثابت
 764,140 1,240,532 

 1,240,532 764,140 أرصدة متداولة
   
 764,140 1,240,532 

 ملٌون جنٌه مصرى مرهونة للبنك المركزى   162 ملٌون جنٌه مصرى مقابل أذون خزانة بمبلغ 150ودٌعة بمبلغ *  

 .2012 سبتمبر 30المصرى فً 
   ودائع العمالء - 24

 2011 دٌسمبر 31 2012  سبتمبر30 

 بااللف جنٌه مصري جنٌه مصريبااللف  

  1,660,665  1,447,112 ودائع تحت الطلب
  6,332,215  5,730,512 ودائع ألجل وبإخطار

  2,421,868  3,628,972 شهادات ادخار وإٌداع

  1,524,403  1,424,443 ودائع توفٌر

  394,196  309,371 ودائع أخرى

 12,333,347 12,540,410 االجمالى 

   
  6,707,360  5,862,527  وشركاتودائع مإسسات مالٌة

  5,625,987  6,677,883  ودائع أفراد

 12,540,410 12,333,347 

  66,844  45,666 أرصدة بدون عائد
  12,266,503  12,494,744 أرصدة ذات عائد متغٌر

 12,540,410 12,333,347 

   
  10,092,204  9,408,137 أرصدة متداولة

  2,241,143  3,132,273 أرصدة غٌر متداولة
 12,540,410 12,333,347 
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  أخرى قروض - 25

البٌــــان 
 سعر العائد

% 

 

 2011 دٌسمبر 31 2012  سبتمبر30

 بااللف جنٌه مصرى جنٌه مصرى بااللف  
    

 625 -  %5.5 قرض برنامج انماء قطاع الزراعة  

 934,945 944,554  %3.3   القروض المساندة
    
  944,554 935,570 

 

 التزامات أخرى - 26
 

 2011 دٌسمبر 31 2012  سبتمبر30البٌــــان                        

  بااللف جنٌه مصرى جنٌه مصرى بااللف 

 
 87,057 96,678 عوائد مستحقة

 123,591 86,607 دائنون

 12,758 15,224 مصروفات مستحقة

 7,476 6,311 إٌرادات مقدمة
 10,051 12,509 أرصدة دائنة متنوعة

 217,329 240,933 

 

 مخصصات أخرى - 27
 

 2012  سبتمبر30فى نهاٌة 
    
  بااللف جنٌه مصرى   

 البٌان
 
 

 مخصص

 مطالبات

 محتملة

 مخصص

 االلتزامات

 العرضٌة

 مخصص

 دعاوى

 قضائٌة

 مخصص

 معاش

 مبكر

 مخصص

 مخاطر عملٌات

 بنوك
 االجمالى

 109,539 3,713 26,885 4,072 70,660 4,209 الرصٌد فً أول الفترة

 3,966 64 - 3,902 - - المكون خالل الفترة
 67 19 - 10 38 - فروق تقٌٌم عمالت أجنبٌة

 (10,932) - (4,697) (5,624) - (611) الفترةالمستخدم خالل 
 (542,1) (18) - 18 (542,1) - المحول الى مخصص القروض

 101,098 3,778 22,188 2,378 69,156 3,598 الفترةالرصٌد فً أخر 

 

 2011  دٌسمبر 31فى نهاٌة 
 بااللف جنٌه مصرى   

 البٌان
 مخصص 

 مطالبات 

 محتملة

 مخصص 

 االلتزامات 

 العرضٌة

 مخصص

 دعاوى

 قضائٌة

 مخصص 

 معاش 

 مبكر

 مخصص

 مخاطر عملٌات

 بنوك
 االجمالى

 97,034 2,643 13,835 4,392 71,656 4,508 السنةالرصٌد فً أول 

 19,056 1,000 17,908 148 - - المكون خالل السنة

 189 70 - 7 112 - فروق تقٌٌم عمالت أجنبٌة
 (330,6) - (858,4) (475) (698) (299) السنةالمستخدم خالل 

 (410) - - - (410) - المحول الى مخصص القروض

 109,539 3,713 26,885 4,072 70,660 4,209 السنةالرصٌد فً أخر 
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 ضرائب الدخل المؤجلة - 28
 

 تم حساب ضرائب الدخل المإجلة بالكامل على الفروق الضرٌبٌة المإقتة وفقاً لطرٌقة االلتزامات باستخدام 
 .معدل الضرٌبة الفعلً عن السنة المالٌة الحالٌة 

 

 ٌتم إجراء مقاصة بٌن األصول وااللتزامات الضرٌبٌة المإجلة إذا كان هناك مبرر قانونً لعمل مقاصة بٌن 
الضرٌبة الحالٌة على األصول مقابل الضرٌبة الحالٌة على االلتزامات وأٌضاً عندما تكون ضرائب الدخل 

 .المإجلة تابعة لذات الدائرة الضرٌبٌة 
 

 األصول وااللتزامات الضرٌبٌة المؤجلة 
 : فٌما ٌلً أرصدة حركة األصول وااللتزامات الضرٌبٌة المإجلة 

 

 أرصدة األصول وااللتزامات الضرٌبٌة المؤجلة 

 

 
 األصول الضرٌبٌة المؤجلة

 
 االلتزامات الضرٌبٌة المؤجلة

 

 2011 دٌسمبر 31 2012  سبتمبر30 2011 دٌسمبر 31 2012  سبتمبر30 

 بااللف جنٌه مصري بااللف جنٌه مصري بااللف جنٌه مصري بااللف جنٌه مصري 

 (9,725) (10,774) - - األصول الثابتة

 بخالف مخصص خسائر)المخصصات 

 ( اضمحالل القروض
18,125 25,833 - - 

 - - 8,265 - فرق القٌمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبٌع

 (9,725) (10,774) 34,098 18,125 (التزام)إجمالً الضرٌبة التً تنشؤ عن أصل 

 - - 24,373 7,351 (التزام)صافً الضرٌبة التً ٌنشؤ عنها أصل 

 
 :حركة األصول وااللتزامات الضرٌبٌة المؤجلة المثبتة على قائمة الدخل  
 

 االلتزامات الضرٌبٌة المؤجلة األصول الضرٌبٌة المؤجلة 

 
 2012  سبتمبر30

 

 2011 دٌسمبر 31

 
 2012  سبتمبر30

 

 2011 دٌسمبر 31

 

 بااللف جنٌه مصري بااللف جنٌه مصري بااللف جنٌه مصري بااللف جنٌه مصري 
 (6,956) (9,725)  18,505  25,833 الرصٌد فً أول الفترة

 (2,769) (1,049) 7,328 - اإلضافات

 - - - (7,708) االستبعادات
 (9,725) (10,774) 25,833 18,125 الفترة الرصٌد فً نهاٌة

 
 :حركة األصول وااللتزامات الضرٌبٌة المؤجلة المثبتة مباشرة فى حقوق الملكٌة

 
 االلتزامات الضرٌبٌة المؤجلة األصول الضرٌبٌة المؤجلة 

 2011 دٌسمبر 31 2012  سبتمبر30 2011 دٌسمبر 31 2012  سبتمبر30 

 بااللف جنٌه مصري بااللف جنٌه مصري بااللف جنٌه مصري بااللف جنٌه مصري 

 - - 219 8,266 الرصٌد فى أول الفترة 
 - - 8,047 - اإلضافات

 - - - (8,266)  االستبعادات

 - - 8,266 - الرصٌد فى نهاٌة الفترة

  



 (شركة مساهمة مصرٌة)البنك الوطنى المصرى 

  اإلٌضاحات المتممة للقوائم المالٌة
 2012 سبتمبر 30 عن الفترة المالٌة المنتهٌة فى 

55 

 

 
 حقوق المساهمٌن - 29

 
 : رأس المال المرخص به -أ 

 . جنٌه مصرى ملٌار ٌبلغ رأس المال المرخص به 
 

 : رأس المال المصدر والمدفوع -ب 
لسهم لقٌمة االسمٌة السهم ملٌون  100 موزعا على  مصرى جنٌهملٌار و المدفوعٌبلغ رأس المال المصدر 

  . جنٌه مصرى10

 
 : االحتٌاطٌات -ج  

وٌتم  القانونى من صافى أرباح السنة لتغذٌة االحتٌاطى%  5 وفقا للنظام األساسى للبنك ٌتم احتجاز-    
 .  والمدفوعالمال المصدر من رأس%  100اٌقاف االحتٌاطى القانونى عندما ٌبلغ رصٌده ما ٌعادل 

 
ٌجوز التصرف فى رصٌد االحتٌاطى الخاص اال بعد   ال المصرى وفقا لتعلٌمات البنك المركزى-

 . للبنك المركزىالرجوع 
 

 والمعالجات الخاصة 2008 دٌسمبر 16وفقاً لتعلٌمات البنك المركزى المصرى الصادرة بتارٌخ -    

باالستثمارات المالٌة فٌما ٌخص سنوات المقارنة فقد نتج عنها تعدٌل رصٌد األرباح المحتجزة  
 .واحتٌاطً القٌمة العادلة إستثمارات مالٌة متاحة للبٌع 

   

 
 2011 دٌسمبر 31 2012  سبتمبر30 

 
 جنٌه مصري بااللف بااللف جنٌه مصري 

 77,605 88,882 احتٌاطً قانونً

 106,773 156,773 احتٌاطً عام
 9,205 9,205 احتٌاطً خاص

 25,259 25,259 احتٌاطً رأسمالى 

 4,000 4,000 احتٌاطى المخاطر البنكٌة العام

 (45,480) (3,120)  استثمارات مالٌة متاحة للبٌع–احتٌاطً القٌمة العادلة 
 362,177 999,280 إجمالً االحتٌاطٌات

   

     احتٌاطً القٌمة العادلة استثمارات مالٌة متاحة للبٌع
 (6,884) (45,480) الرصٌد فً أول الفترة

 (45,475) 52,575 خسائر التغٌٌر فً القٌمة العادلة (أرباح)صافً 
 (42) (360) فروق ترجمة العمالت األجنبٌة 

 رد احتٌاطً القٌمة العادلة لالستثمارات المالٌة المتاحة للبٌع 
 خالل الفترة المحولة الى قائمة الدخل نتٌجة االستبعاد

(1,589) (1,126) 

 8,047 (8,266) ضرائب الدخل المإجلة
 (3,120) (45,480 ) 
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 أرباح محتجزة -د 

 

 2011 دٌسمبر 31  2012  سبتمبر30  

 جنٌه مصري بااللف  جنٌه مصريبااللف  

    :الحركة على األرباح المحتجزة 

 665,354  442,066 الفترةالرصٌد أول 

 225,552  228,371 الفترةمحول من أرباح 

 (368,019)  (166,698) توزٌعات االرباح 

 (80,821)  (61,277) المحول إلى االحتٌاطٌات 

    

 442,066  442,462 السنة/ الفترة الرصٌد فى آخر 

 

 النقدٌة وما فً حكمها - 30
 

 ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدٌة ، تتضمن النقدٌة وما فً حكمها األرصدة التالٌة التً ال تتجاوز توارٌخ 
 :استحقاقها ثالثة أشهر من تارٌخ االقتناء 

 
 

 2011 دٌسمبر 31 2012  سبتمبر30 

 جنٌه مصريبااللف  جنٌه مصريبااللف  

 306,523,1 580,112,1 نقدٌة وأرصدة لدى البنك المركزى 

 498,207,1 067,766 أرصدة لدى البنوك

 772,708,3 197,937,3 أذون الخزانة

 ) 764,321,1) (301,894) أرصدة لدى البنوك المركزٌة فً إطار نسبة االحتٌاطً االلزامً

 ) 083,468,2) ) 249,780,3) أذون الخزانة ذات أجل أكثر من ثالثة أشهر 

 2,649,729 1,141,294 النقدٌة وما فى حكمها

 

 عالقة ذوىطراف أالمعامالت مع -  31
 

أما باقً النسبة , تقرٌباً من األسهم العادٌة  % 93,94 ٌتبع البنك الشركة األم بنك الكوٌت الوطنى التً تمتلك  
 تقرٌباً فهً مملوكة لمساهمٌن أخرٌن ال ٌتجاوز عددهم ألفى مساهم وال ٌوجد بٌنهم ما ٌملك  (5,07%)
 .او اكثر %  5

 

 تم الدخول فً العدٌد من المعامالت مع األطراف ذات العالقة من خالل النشاط العادي للبنك ، وٌتضمن ذلك 
وال ٌوجد تعامالت مع الشركة األم فٌما عدا السداد لتوزٌعات , القروض والودائع ومبادالت العمالت األجنبٌة 

األسهم العادٌة وتمت جمٌع المعامالت مع االطراف ذات العالقة بشروط معادله لتلك السائدة فى المعامالت 
 .الحره 
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 : وتتمثل المعامالت وأرصدة األطراف ذوي العالقة فً نهاٌة الفترة المالٌة فٌما ٌلً 

 

 ارصدة أطراف ذوي عالقة- أ 
 

  شركات تابعة وشقٌقة 
 

 2011 دٌسمبر 31  2012  سبتمبر30  

 
 بااللف جنٌه مصري  جنٌه مصريبااللف  

    المستحق للعمالء

 -  185 حساب جارى

 185  - 

    ودائع

 1,044  -   الفترةالودائع فً أول 

 -  - الفترةالودائع التً تم ربطها خالل 
 (1,044)  - الفترةالودائع المستردة خالل 

 -  - الفترةالودائع فً أخر 

    

    
    المستحق على العمالء

 -  5 حساب جارى مدٌن

 -  26 مدٌنة اخرى

 31  - 

 
 

 بنك الكوٌت الوطنى 
 

 2011 دٌسمبر 31  2012  سبتمبر30  

 
 بااللف جنٌه مصري  جنٌه مصريبااللف  
    

 51,341  30,339   ارصدة لدى البنوك
 522,443  167,393   ارصدة مستحقة للبنوك

  

 

 :القرض المساند قرض بنك الكوٌت الوطنى- ب
 2011 دٌسمبر 31  2012  سبتمبر30  

 
 جنٌه مصري بااللف  بااللف جنٌه مصري 

 934,945  944,554  فً اخر الفترة القٌمه االسمٌة للقرض
 944,554  934,945 

جنٌه الف  756,243 ملٌون دوالر أمرٌكى بما ٌعادل مبلغ 40حصل البنك على قرض مساند بمبلغ -  
 جنٌه 0939,6مصري من بنك الكوٌت الوطنى مقوم بسعر الدوالر عند اعداد القوائم المالٌة وهو سعر 

  ، وقد تضمن عقد 2019  ٌونٌو15 حتى 2009  ٌونٌو15 تبدأ من  سنوات10مصرى ، وذلك لمدة 
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   القرض المساند قبول وتعهد بنك الكوٌت الوطنى بؤن ٌكون ترتٌب سداد القرض للبنك فى حالة التصفٌة 
ٌتعهد البنك و تالٌاً لحقوق المودعٌن والدائنٌن ، وأن ٌكون القرض تحت تصرف البنك الوطنى المصرى 

 تم تعدٌل عقد 2010  ٌونٌو15الوطنى المصرى بسداد كامل قٌمة القرض فى تارٌخ االستحقاق وبتارٌخ 
وبالتالى تم اقفال فروق القٌمة اإلسمٌة عن القٌمة الحالٌة وتم  3,3 %القرض لٌصبح معدل الفائدة 

  .احتساب الفوائد الفعلٌة بداٌة من تارٌخ التعدٌل
 

 الف جنٌه 634,365 ملٌون دوالر أمرٌكى بما ٌعادل مبلغ 60حصل البنك على قرض مساند بمبلغ - 
 جنٌه 0939,6مصري من بنك الكوٌت الوطنى مقوم بسعر الدوالر عند اعداد القوائم المالٌة وهو سعر 

  ، وقد تضمن عقد 2020  ماٌو11 حتى 2010  ماٌو11 تبدأ من  سنوات10مصرى ، وذلك لمدة 
القرض المساند قبول وتعهد بنك الكوٌت الوطنى بؤن ٌكون ترتٌب سداد القرض للبنك فى حالة التصفٌة 

ٌتعهد البنك و تالٌاً لحقوق المودعٌن والدائنٌن ، وأن ٌكون القرض تحت تصرف البنك الوطنى المصرى 
 .3,3 %الوطنى المصرى بسداد كامل قٌمة القرض فى تارٌخ االستحقاق بمعدل الفائدة 

 

 الف جنٌه 165,335 ملٌون دوالر أمرٌكى بما ٌعادل مبلغ 55حصل البنك على قرض مساند بمبلغ - 
 جنٌه 0939,6مصري من بنك الكوٌت الوطنى مقوم بسعر الدوالر عند اعداد القوائم المالٌة وهو سعر 

  ، وقد تضمن عقد 2021  ماٌو31 حتى 2011  ماٌو31 تبدأ من  سنوات10مصرى ، وذلك لمدة 
القرض المساند قبول وتعهد بنك الكوٌت الوطنى بؤن ٌكون ترتٌب سداد القرض للبنك فى حالة التصفٌة 

ٌتعهد البنك و تالٌاً لحقوق المودعٌن والدائنٌن ، وأن ٌكون القرض تحت تصرف البنك الوطنى المصرى 
 .3,3 %الوطنى المصرى بسداد كامل قٌمة القرض فى تارٌخ االستحقاق بمعدل الفائدة 

 

لتكوٌن وادارة محافظ االوراق المالٌة وادارة صنادٌق االستثمار  معامالت مع شركة الوطنى كابٌتال- جـ
  :(م . م . ش  )

 

 :  تتمثل معامالت مع شركة الوطنى كابٌتال فٌما ٌلى 

 

 ألف 726,11بلغ ما ٌتقاضاة العشرون أصحاب المكافآت والمرتبات األكبر فى البنك مجتمعٌن مبلغ - د
 وذلك عن الفترة المالٌة المنتهٌة فى    ألف جنٌة مصرى303,1جنٌة مصرى بمتوسط شهرى قدرة 

 .2012 سبتمبر 30
   

 التزامات عرضٌة وارتباطات - 32
 

 مطالبات قضائٌة- أ
تم تكوٌن  2012  سبتمبر30 ٌوجد عدد من القضاٌا القائمة المرفوعة ضد البنك حتى تارٌخ 

غٌر المتوقع تحقق  ولم ٌتم تكوٌن مخصصات للبعض االخر حٌث أنه من مخصصات لبعض منها
 .خسائر عنها

 

 ارتباطات رأسمالٌة- ب 
 2012  سبتمبر30 الف جنٌه مصري فً 810,214 بلغت تعاقدات البنك عن ارتباطات رأسمالٌة 

 متمثلة فً مشترٌات مبانً ونظم حاسب آلى 2011 دٌسمبر 31  الف مصري فً 885 ,201 مقابل 

 .وتوجد ثقة كافٌة لدى اإلدارة من تحقق إٌرادات صافٌة وتوافر تموٌل لتغطٌة تلك االرتباطات 
  

 2011 دٌسمبر 31 2012   سبتمبر30 

 جنٌه مصري بااللف جنٌه مصريبااللف  

 1,087 1,641  ادارة صنادٌق اإلستثمارمصروف

 50 - اٌرادات خدمات الدعم
 784 20 عوائد مدٌنة

 100 - اٌرادات خدمات
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 ارتباطات عن قروض وضمانات وتسهٌالت- ج 
 

 : تتمثل ارتباطات البنك الخاصة بارتباطات عن قروض وضمانات وتسهٌالت فٌما ٌلً 
 

 2011 دٌسمبر 31 2012  سبتمبر30  

 بااللف جنٌه مصري بااللف جنٌه مصري 

   

 331,763 263,198 األوراق المقبولة

 1,160,368 1,222,062 خطابات ضمان

 358,002 294,032 تصدٌر/ اعتمادات مستندٌة استٌراد 

 167,229 624,354 ضمانات بناء على طلب بنوك أخرى او بكفالتها 

 2,403,646 2,017,362 

 
 ارتباطات عن عقود التأجٌر التشغٌلً- د 

 : ٌبلغ مجموع الحد األدنى لمدفوعات اإلٌجار عن عقود إٌجار تشغٌلً غٌر قابلة لإللغاء وفقاً لما ٌلً
 

 2011 دٌسمبر 31 2012  سبتمبر30  
 

 بااللف جنٌه مصري بااللف جنٌه مصري 

 9,493 144,8 ال تزٌد عن سنة

 24,910 518,21 أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

 3,610 429,1 اكثر من خمس سنوات

 091,31 38,013 

التزامات التأجٌر التموٌلى    - 33
 

آلت ملكٌتها  (أراضى)على قٌام البنك ببٌع عقارات  (أنكولٌس) تعاقد البنك مع الشركة الدولٌة للتؤجٌر التموٌلى 
 ، كما قام البنك بمنح شركة انكولٌس قروض  واألصول غٌر الملموسة مقابل اٌجارللبنك وبعض مقار البنك

:  بنفس المبلغ وذلك وفقاً لما ٌلى 
 

 البٌـــــان
 قسط االٌجار التموٌلى قٌمة البٌع

 الفترة
 العملة المبلغ العملة المبلغ

 شهــرٌاً  جنٌه مصرى الف  378 جنٌه مصرى الف  288,19 أرض دمنهور 

 شهــرٌاً  جنٌه مصرى الف  39 جنٌه مصرى الف  515,2 فرع شبرا 

 شهــرٌاً  جنٌه مصرى الف  46 جنٌه مصرى الف  970,2 فرع سموحة 

 شهــرٌاً  جنٌه مصرى الف  51  مصرى جنيهالف  208,4 فرع النزهة 

 شهــرٌاً  جنٌه مصرى الف  61 جنٌه مصرى الف  076,5 فرع الحجاز 

 شهــرٌاً  جنٌه مصرى الف  81 جنٌه مصرى الف  262,8 فرع النصر 

 شهــرٌاً  جنٌه مصرى الف  114 جنٌه مصرى الف  573,11 فرع مصدق 

 شهــرٌاً  جنٌه مصرى الف  764 جنٌه مصرى الف  366,34  1-تطوٌر الحاسب اآللى

 شهــرٌاً  جنٌه مصرى الف  244 جنٌه مصرى الف  425,11  2-تطوٌر الحاسب اآللى

 شهــرٌاً  جنٌه مصرى الف  1 جنٌه مصرى الف  80  ماكٌنة تظرٌف

 شهــرٌاً  جنٌه مصرى الف  9 جنٌه مصرى الف  343  ألة طباعة
 شهــرٌاً  جنٌه مصرى الف  359 جنٌه مصرى الف  380,16  3-تطوٌر الحاسب اآللى
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 : توزٌع األصول وااللتزامات ، وااللتزامات العرضٌة واالرتباطات  -  34

 
 باأللف جنٌه مصرى     باأللف جنٌه مصرى               

 بالعملة األجنبٌة  بالعملة المحلٌة   البٌــــــان

    :األصول : أوال 

 659,778  106,289 أرصدة لدى البنوك-  أ 

 106,289  659,778 

    قروض للعمالء والبنوك-  ب

 3  306,446  قطاع الزراعة

 1,421,974  2,330,298  قطاع الصناعة

 103,125  1,482,669  قطاع التجارة

 235,838  1,231,009  قطاع الخدمات

 190,709  1,123,037  القطاع العائلى

 48,257  1,294 خرىأ قطاعات 

 6,474,753  1,999,906 

    

 ((37,562  ((974,643 مخصص القروض          

 ((316  (17,548) عوائد مجنبة          

    

 1,962,028  5,482,562 صافً القروض 

 
 :االلتزامات : ثانٌا

   

 1,150,225  558,469  أرصدة مستحقة للبنوك- أ 

 558,469  1,150,225 

    ودائع العمالء-  ب 

 7,723  39,439  قطاع الزراعة

 243,723  455,672  قطاع الصناعة

 265,360  588,757  قطاع التجارة

 168,375  836,246  قطاع الخدمات

 1,347,957  8,451,548  القطاع العائلى

 62,080  530,73  قطاعات آخرى

 10,445,192  2,095,218 

    االلتزامات العرضٌة -  ج 

 756,399  1,089,971  خطابات الضمان

 246,381  47,697 (استٌراد وتصدٌر) االعتمادات المستندٌة 

 248,295  14,903  األوراق المقبولة عن تسهٌالت موردٌن

 1,152,571  1,251,075 
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  :ارصدة القروض جغرافٌا توزٌع  -  35

   
  باأللف جنٌه مصرى        باأللف جنٌه مصرى                  

 بالعملة األجنبٌة  بالعملة المحلٌة   البٌــــــان

    

 1,146,739  2,106,658 القاهرة

 58,349  159,489 السادس من اكتوبر

 ـ  71,432 حلوان

 203,293  545,178 االسكندرٌة

 ـ  7,752 الغربٌة

 ـ  11,360  دمٌاط

 11  278,039 الشرقٌة

 134,201  355,901 الدقهلٌة

 457,312  2,861,528  الجٌزة

 ـ  3,986 اسٌوط

 1  56,955 سوهاج

 ـ  14,740 البحر االحمر

 ـ  1,735 جنوب سٌناء

 6,474,753  1,999,906 

    ٌخصم

 (37,562)  (974,643) مخصص خسائر االضمحالل

 (316)  (17,548) العوائد المجنبة

 1,962,028  5,482,562 الصافً

   

  :ارصدة الودائع جغرافٌا توزٌع  -  36

   
 باأللف جنٌه مصرى     باأللف جنٌه مصرى               

 بالعملة األجنبٌة      بالعملة المحلٌة   البٌــــــان

    

 1,003,491  6,016,725 القاهرة

 29,808  192,634 السادس من اكتوبر

 36,515  330,847 حلوان

 131,348  935,053 االسكندرٌة

 4,438  59,650 الغربٌة

 ـ  36,431 دمٌاط

 19,258  137,138 الشرقٌة

 49,430  245,376 الدقهلٌة

 792,505  2,282,599 الجٌزة

 3,442  36,256 اسٌوط

 779  143,828 سوهاج

 15,281  12,784 البحر االحمر

 8,923  15,871 جنوب سٌناء

 10,445,192  2,095,218 
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 صنادٌق االستثمار -   37
 
 (ذو العائد الدوري والنمو الرأسمالً) البنك الوطنى المصرى  استثمارصندوق-   أ 
 

 لسنة 95الصندوق أحد األنشطة المصرفٌة المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم  
 والئحته التنفٌذٌة ، وتقوم بإدارة الصندوق شركة الوطنى كابٌتال إلدارة صنادٌق االستثمار ، وقد 1992

 ألف جنٌه مصري خصص 000,135 وثٌقة قٌمتها 000,350,1بلغ عدد وثائق استثمار هذا الصندوق 
 . ألف جنٌه مصري لمباشرة نشاط الصندوق 6,750قٌمتها االسمٌة  (احتفاظ) وثٌقة 67,500للبنك 

 
 الف جنٌه مصري بلغت قٌمتها 9,657بمبلغ  (متاحة للبٌع) وثٌقة 6,579 وقد قام البنك بشراء عدد 

 .جنٌه مصري  الف 456,961االستردادٌة فً تارٌخ المٌزانٌة 
 

جنٌه مصري كما بلغت وثائق  14012,146 وقد بلغت القٌمة االستردادٌة للوثٌقة فً تارٌخ المٌزانٌة 
  سبتمبر30 وثٌقة حٌث بلغ صافً أصول الصندوق فً 766,068الصندوق القائمة فً ذات التارٌخ 

 .ألف جنٌه مصري  953,111مبلغ  2012
   

 فى األلف 3,5 وطبقاً لعقد إدارة الصندوق وكذلك نشرة االكتتاب ٌحصل البنك الوطنى المصرى على 
أتعاب وعموالت مقابل إشرافه على الصندوق وكذلك الخدمات اإلدارٌة األخرى التً ٌإدٌها له ، وقد 

 2012  سبتمبر30 ألف جنٌه مصري عن الفترة المالٌة المنتهٌة فً 1,244 بلغ إجمالً العموالت

 .أتعاب أخرى بقائمة الدخل / أدرجت ضمن بند إٌرادات األتعاب والعموالت 
 

 ("إشراق" للسٌولة بالجنٌه المصرى ذو العائد الٌومى التراكمى )البنك الوطنى المصرى  استثمار صندوق-  ب
 
 لسنة 95الصندوق أحد األنشطة المصرفٌة المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم  

 والئحته التنفٌذٌة ، وتقوم بإدارة الصندوق شركة الوطنى كابٌتال إلدارة صنادٌق االستثمار ، وقد 1992

 الف جنٌه مصري خصص 984,148  وثٌقة قٌمتها379,898,14بلغ عدد وثائق استثمار هذا الصندوق 
 . الف جنٌه مصري لمباشرة نشاط الصندوق 000,5قٌمتها االسمٌة  (احتفاظ) وثٌقة 000,500للبنك 

 

 ألف جنٌه مصري بلغت 182,17 بمبلغ (متاحة للبٌع) وثٌقة 500,1 ,000 وقد قام البنك بشراء عدد 
 . ألف جنٌه مصري 783,18 قٌمتها االستردادٌة فً تارٌخ المٌزانٌة

 
جنٌه مصري كما بلغت وثائق  52219,12 وقد بلغت القٌمة االستردادٌة للوثٌقة فً تارٌخ المٌزانٌة 

  وثٌقة حٌث بلغ صافً أصول الصندوق ف940,273,88ًالصندوق القائمة فً ذات التارٌخ 
 . ألف جنٌه مصري105,1 ,383 مبلغ 2012  سبتمبر30 

 
 فى األلف أتعاب وعموالت 4,5 وطبقاً لعقد إدارة الصندوق وكذلك نشرة االكتتاب ٌحصل البنك على 

مقابل إشرافه على الصندوق وكذلك الخدمات اإلدارٌة األخرى التً ٌإدٌها له ، وقد بلغ إجمالً 
أدرجت ضمن بند  2012  سبتمبر30 ألف جنٌه مصري عن الفترة المالٌة المنتهٌة فً 240,2 العموالت

 .أتعاب أخرى بقائمة الدخل / إٌرادات األتعاب والعموالت 
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ٌعمل وفقا ألحكام الشرٌعة " ذو العائد الٌومى التراكمى والتوزٌع الدورى ) الحٌاة  استثمارصندوق-  ج 

 ("اإلسالمٌة
 

 لسنة 95الصندوق أحد األنشطة المصرفٌة المرخص بها للبنك بموجب قانون سوق رأس المال رقم  
 والئحته التنفٌذٌة ، وتقوم بإدارة الصندوق شركة الوطنى كابٌتال إلدارة صنادٌق االستثمار ، وقد 1992

 ألف جنٌه مصري خصص 000,50  وثٌقة قٌمتها000,000,5بلغ عدد وثائق استثمار هذا الصندوق 
 . ألف جنٌه مصري لمباشرة نشاط الصندوق 000,5 قٌمتها االسمٌة (احتفاظ) وثٌقة 000,500للبنك 

 
 جنٌه مصري كما بلغت وثائق 60568,10  وقد بلغت القٌمة االستردادٌة للوثٌقة فً تارٌخ المٌزانٌة

  وثٌقة حٌث بلغ صافً أصول الصندوق ف505,593,1ًالصندوق القائمة فً ذات التارٌخ 
 . ألف جنٌه مصري900,16مبلغ  2012  سبتمبر30

 

فى األلف أتعاب وعموالت  6,0  وطبقاً لعقد إدارة الصندوق وكذلك نشرة االكتتاب ٌحصل البنك عل
مقابل إشرافه على الصندوق وكذلك الخدمات اإلدارٌة األخرى التً ٌإدٌها له ، وقد بلغ إجمالً 

أدرجت ضمن بند  2012  سبتمبر30ألف جنٌه مصري عن الفترة المالٌة المنتهٌة فً  1,62 العموالت
 .أتعاب أخرى بقائمة الدخل / إٌرادات األتعاب والعموالت 

 
ذو العائد الٌومى التراكمى والتوزٌع ) البنك الوطنى المصرى الدوات الدخل الثابت   استثمارصندوق-  د 

 ("نماء" الدورى 

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

 والئحته التنفٌذٌة ، وتقوم بإدارة الصندوق شركة الوطنى كابٌتال إلدارة صنادٌق االستثمار ، وقد 1992

 الف جنٌه مصري خصص 820,60 وثٌقة قٌمتها 969,081,6بلغ عدد وثائق استثمار هذا الصندوق 
 . ألف جنٌه مصري لمباشرة نشاط الصندوق 000,5 قٌمتها االسمٌة (احتفاظ) وثٌقة 000,500للبنك 

 
 ألف جنٌه مصري بلغت 000,20بمبلغ  (متاحة للبٌع) وثٌقة 953,1 ,768وقد قام البنك بشراء عدد 

 . ألف جنٌه مصري 739,20قٌمتها االستردادٌة فً تارٌخ المٌزانٌة 

 
 جنٌه مصري كما بلغت وثائق 61489,10  وقد بلغت القٌمة االستردادٌة للوثٌقة فً تارٌخ المٌزانٌة 

  وثٌقة حٌث بلغ صافً أصول الصندوق ف368,082,3ًالصندوق القائمة فً ذات التارٌخ 
 . ألف جنٌه مصري719,32مبلغ   2012  سبتمبر30 

 
فى األلف أتعاب وعموالت  3,5  وطبقاً لعقد إدارة الصندوق وكذلك نشرة االكتتاب ٌحصل البنك على

مقابل إشرافه على الصندوق وكذلك الخدمات اإلدارٌة األخرى التً ٌإدٌها له ، وقد بلغ إجمالً 
أدرجت ضمن بند  2012  سبتمبر30 ألف جنٌه مصري عن الفترة المالٌة المنتهٌة فً 9,84العموالت 

 .أتعاب أخرى بقائمة الدخل / إٌرادات األتعاب والعموالت 
 

 أحداث هامة - 38
 

 ألحداث أثرت تؤثٌرا ملموسا على القطاعات 2011 تعرضت جمهورٌة مصر العربٌة منذ بداٌة عام 

وٌعتمد حجم . االقتصادٌة بوجه عام وأدت فى معظم االحوال الى انخفاض ملموس لألنشطة االقتصادٌة 
تاثٌر االحداث المشار الٌها على المدى المتوقع والفترة الزمنٌه التى ٌنتظر عنها أنتهاء هذة االحداث وما 

 .ٌترتب علٌها من أثار


